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STANDAARDBEDINGEN 

door 

Marc BOSMANS 
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Hoe kunnen wij ten behoeve van huidig overzicht de standaardbedin
gen definH:!ren? 
Men kan stellen dat het bedingen betreft, die regelmatig terugkomen 
in rechtsverhoudingen van eenzelfde aard en dieter vergemakkelij
king bij voorbaat opgesteld zijn. De bedingen hebben een positieve 
functie te vervullen, met name het vermijden dat het totstandkomen 
van verbintenissen onnoemlijk veel tijd in beslag neemt doordat de 
steeds terugkerende bedingen steeds zouden moeten opnieuw bestu
deerd en besproken worden. 
In het contractenrecht geven deze bedingen het voordeel dat aile 
contracten door dezelfde bedingen geregeerd worden toch wat de 
algemene aspecten betreft (vandaar de benaming ,algemene (ver
koops )voorwaarden' ')( 1). 
Precies dit zeer regelmatig en aldus omzeggens automatisch gebruik 
van de bedingen (die toch niet nagelezen worden) heeft aanleiding 
gegeven tot misbruiken waartegen zowel rechtsleer als rechtspraak 
reageren. 
Moet men een onderscheid maken tussen de standaardbedingen in 
de interne verhoudingen tussen professionelen onder ling enerzijds en 
deze in de verhouding professioneel en partikuliere consument ander
zijds? Moet er met andere woorden een afzonderlijk consumenten
recht opgebouwd worden met specifieke regels(2). 
Wij menen dat standaardbedingen een algemeen gegeven zijn, die in 
de huidige stand der wetgeving op een algemene wijze worden 
geregeld. Er is maar een Burgerlijk Wetboek, er zijn natuurlijk 

(1) Voor enige voordelen LECLERCQ, J.F., MAHAUX, J. en MEINERTZHAGEN-LIMPENS, A., 
Quelques aspects des contrats standardises, Brussel, Editions de I'Universite de Bruxelles, 
1982, 9 tot 14 - dit boek is hierna afgekort als , Quelques aspects". 
(2) BouRGOIGNIE, Th., ,Realite et specificite du droit de la consommation", J.T., 1979, 306; 
Droit des consommateurs, BouRGOIGNIE, Th. en GILLARDIN, J. (ed.) Brussel, Facultes 
Universitaires St-Louis, 1982, XIII - dit boek is hierna geciteerd als ,Droit des 
consommateurs''. 
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evenveel interpretaties ervan als er interpretatoren zijn (er zijn uiter
aard bepaalde regelingen voor welbepaalde rechtsverhoudingen, zie 
infra). 
Moet men de nadruk leggen op de plaats alwaar deze be ding en terug 
te vinden zijn, in de algemene of bijzondere voorwaarden, op het 
briefpapier, de bestelbons, de contracten of de fakturen ofwel op de 
inhoud ervan? 
Het duitse recht geeft de voorkeur aan de inhoud van de bedingen 
ongeacht waar en onder welke vorm ze voorkomen(3). 
Wij delen deze stelling(4). 
Het zijn dus bedingen die geregeld in bepaalde rechtsverhoudingen 
gebruikt worden, en waarvan de inhoud minstens deels bestaat uit 
regels vooraf opgesteld voor een groot aantal gevallen, waarbij het 
suppletief recht wordt uitgelegd, aangevuld of uitgeschakeld(5). 
Onnodig in te gaan op het gegeven dat het vooral die bedingen zijn, 
die het gemeen recht uitschakelen of uithollen en andere regels in de 
plaats stellen, die het voorwerp van bestrijding zullen uitmaken. Men 
kan dan ook gewag maken van misbruikclausules(6) 

2. ALGEMENE REGELING 

De klassieke onderscheiding die hier kan gemaakt worden is enerzijds 
de tegenstelbaarheid te onderzoeken, anderzijds de geldigheid, zodra 
uitgemaakt is dat het kwestieuze beding tegenstelbaar is. 

DEEL 1 

TEGENSTELBAARHEID DER STANDAARDBEDINGEN 

3. SITUERING VAN HET PROBLEEM 

De vraag die hier aan de orde is, is te weten of de partij aan wie men 

(3) § 1 I 2 AGBG; BRox, H., Allgemeines Schuldrecht, Munchen, C.H. Beck'sche 
Verlagsbuchhandlung, 1978, 28. 
(4) BosMANS, M., Algemene faktuurvoorwaarden en de rechtspraak, Brussel, 
lnterbankendienst, 1978, 3 - hierna ,Algemene faktuurvoorwaarden"; BosMANS, M., 
,Chronique de jurisprudence, Les c·onditions generales en matiere contractuelle (1975 a 
1979)", J.T., 1981, 17- hierna ,Les conditions generales". 
(5) KRUITHOF, R., MooNs, H., PAULUS, C., ,Overzicht van rechtspraak (1965-1973), 
Verbintenissen", T.P.R., 1975, 444, nr. 4- hierna afgekort: KRUITHOF, R., Overzicht I. 
(6) BOURGOIGNIE, Th., DEL VAX, G., DOMONT-NAERT, Fr., PANIER, Chr., L'aidejuridique 
au consommateur, Brussel, Bruylant, 1981, 169- hierna geciteerd ,L'aide juridique". 
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een welbepaald beding wil tegenstellen, heeft ingestemd met dat 
beding. In een rechtssysteem alwaar de wilsuiting een basisprincipe 
is(7) moeten ook technieken voorzien worden om deze wil uit te 
drukken. Het andere grote grondbeginsel van ons contractenrecht, 
met name het consensualisme, het tot standkomen van contractuele 
verbintenissen door loutere wilsuiting, vult het eerste beginsel aan op 
dergelijke wijze dat het geheel dynamisch kan werken en ons Burger
lijk Wetboek van 1804 nog steeds kan gebruikt worden. 
Eigen overeenkomsten sluiten door loutere wilsovereenstemming eist 
toch dat met zekerheid bewezen is dat er wel toegestemd werd door 
beide partijen (mutatis mutandis zijn al deze beginselen ook toepas
selijk op verbintenissen die niet uit contract ontstaan, steeds moet 
op een of andere wijze de wil om zich te binden aanwezig zijn, of 
zo de verbintenissen spruiten uit de wet, moeten de door de wet 
gestelde vereisten vervuld zijn, om de uiteenzetting niet nodeloos te 
overladen, wordt verder steeds het standaardbeding in een contract 
besproken, hoewel de principes door te trekken zijn naar andere 
situaties). 
De wetgever was zich bewust van de moeilijkheden die de toestem
ming zouden medebrengen, ons systeem heeft dan ook vanuit twee 
opzichten regels om misbruiken tegen te gaan. Wij vernoemen de 
gebreken in de toestemming en hun sancties (art. 1109-1122 B.W.) 
en het bewijs van de verbintenis (art. 1315 e.v. B.W.). De regels van 
de uitlegging der overeenkomsten (art. 1156 e.v. B.W.) steken een 
handje toe. 

HOOFDSTUK 1 

GELDIGHEID VAN DE TOESTEMMING 

4. PRINCIPES - WILSGEBREKEN 

Hoewel meestal de aandacht beperkt wordt tot het bewijs menen wij 
dat het principe van deal dan niet geldige, t.t.z. vrije toestemming 
primeert. 
Er is immers overeenkomst van zodra er wilsuiting is(8). Het is 
mogelijk dat een partij in het geheel niet heeft toegestemd en dat er 

(7) DE PAGE, H., Traite etementaire de droit civil beige, II, Brussel, Bruylant, 1964, 436-
hierna: DE PAGE, H., Traite. 
(8) DE PAGE, H., Traite, II, 451, nr. 464. 
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dus in werkelijkheid absoluut geen toesternrning is. Ook kan het zijn 
dat er op eerste zicht toesternrning is, maar dat dit bij nader toezien 
niet zo is, dit is de traditionele leer van de wilsgebreken. Er is forrneel 
toesternrning, doch deze is slechts schijn, aangetast door een gebrek. 
Het is niet onze bedoeling hier in te gaan op de traditionele leer der 
wilsgebreken. Wij veroorloven ons voor de regels betreffende de 
dwaling(9), het bedrog(lO), het geweld{11), de benadeling(12) te 
verwijzen naar rechtsleer en rechtspraak. 
In dit bestek rnoeten wij ook niet blijven stilstaan bij de leer der 
precontractuele aansprakelijkheid in het algerneen(13), wij rnenen 
wel uitdrukkelijk te rnogen verwijzen naar rneer rnodernere wilsge
breken hoewel de wetgever van 1804 er geen sanctie heeft voor 
voorzien. Enkel de gebreken van de artikelen 1109 tot 1118 Burger
lijk Wetboek worden gesanctioneerd door de vernietiging van het 
contract. De sanctie is logisch, er was in werkelijkheid geen vrije 
toesternrning, rninstens een partij wilde niet echt de overeenkornst 

(9) DE PAGE, H., Traite, I, 45 e.v.; VANDEPUTTE, R., De overeenkomst; KRUITHOF, R., 
Overzicht L 464-471, nrs. 25 tot 32; VAN 0MMESLAGHE, P., ,Examen de jurisprudence (1968 
a 1973) Les obligations", R.C.J.B., 1975,435-445, nrs. 5 tot 12; VAN OEVELEN, A., ,Kroniek 
van het verbintenissenrecht (1975-1976)", R. W., 1976-77, 2388; VAN OEVELEN, A., ,Kroniek 
van het verbintenissenrecht (1977-78)", R. W., 1979-80, 160; DIRIX, E., VAN OEVELEN, A., 
,Verbintenissenrecht (1978-79 en 1979-80)", R. W., 1980-81, 2387; KRUITHOF, R., ,Overzicht 
van rechtspraak (1974-1980) Verbintenissen", T.P.R., 1983, 547-557 nr. 42-53 - hierna 
afgekort: KRUITHOF, R., Overzicht Ill. 
(10) DE PAGE, H., Traite, I, 50; VANDEPUTTE, R., De overeenkomst, 69; VAN OEVELEN, 
A., ,Kroniek", R. W., 1979-80, 162; KRUITHOF, R., Overzicht I, 471-475, nr. 33-38; VAN 
OMMESLAGHE, P., ,Examen de jurisprudence, Les obligations", R.C.J.B., 1975, 445-450, 
nrs. 13-15, KRUITHOF, R., Overzicht II, 557-563, nr. 54-61. 
(11) DE PAGE, H., Traite, I, 60; VANDEPUTTE, R., De overeenkomst, 71; KRUITHOF, R., 
Overzicht I; 476-478, nrs 39-41; VAN OMMESLAGHE, P., ,Examen de jurisprudence, Les 
obligations", R.C.J.B., 1975, 450, nr. 16; KRUITHOF, R., Overzicht II, 564, nr. 62-63. 
(12) DE PAGE, H., Traite, I, 71; VANDEPUTTE, R., De overeenkomst, 74, KRUITHOF, R., 
Overzicht I, 478, nr. 43; VAN OEVELEN, A., ,Kroniek van het verbintenissenrecht'', R. W., 
1976-77, 2389; KRUITHOF, R., Overzicht IL 565, nr. 64. 
(13) Wij veroorloven ons te verwijzen naar de uiteenzetting van prof. SCHRANS, G., over ,De 
progressieve totstandkoming der contracten" en naar o.m. volgende rechtsleer en rechtspraak: 
CoRNELIS, L., ,Le dol dans Ia formation du contrat", R.C.J.B., 1976, 381; CoRNELIS, L., 
,Ret aanbod bij het tot stand komen van overeenkomsten", T.B.H., 1983, 11; DE 
BERSAQUES, A., ,La culpa in contrahendo", R.C.J.B., 1964, 277; DE BERSAQUES, A., 
,L'abus de droit en matiere contractuelle", R.C.J.B., 1969, 501; DE BERSAQUES, A., ,La 
lesion qualifiee et sa sanction", R.C.J.B., 1977, 10; GHESTIN, J., Traite de droit civil. II. Les 
obligations, Le contrat, Paris, L.G.D.J. 1980, 176-178; KRUITHOF, R., Overzicht I, 479, nr. 
44; KRUITHOF, R., Overzicht II, 528-534; LETOURNEAU, Ph., La responsabi/ite civile, Paris, 
Dalloz, 1976, 66; ScHMIDT, J., ,La sanction de Ia faute precontractuelle", Rev. Trim. Dr. 
civ., 1974, 46; ScHRANS, G., Precontractuele verhoudingen naar Belgisch Recht, in 
Preadviezen van de vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van Belgie en 
Nederland, Zwolle, Tjeenk-Willink, 1967, 5-39; VANDEPUTTE, R., De overeenkomst, 78; VAN 
OEVELEN, A., ,Kroniek van het verbintenissenrecht", R. W., 1977-78, 2294; VAN 
OMMESLAGHE, P., ,Examen de jurisprudence, les obligations", R. C.J.B., 197 5, 452, nr. 17, 
492, nr. 41 bis; VAN RuN, J., HEENEN, J., Principes de droit commercial, III, Brussel, 
Bruylant, 1981, 29 e.v. 
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zoals ze zich voordoet, de schijnovereenkomst dient dus vernietigd 
ex tunc, er is nooit overeenkomst geweest. Weliswaar is deze sanctie 
niet zomaar uit te breiden naar andere situaties. De vernietiging is 
een drastische sanctie, die ongetwijfeld ook gevolgen kan hebben 
voor derden te goeder trouw. Overigens is in vele gevallen de sanctie 
niet praktisch. Wat partijen wensen is niet dater geen contract meer 
zou zijn, doch wei, dat de modaliteiten ervan zouden aangepast 
worden. De invloed die de aantasting van de vrije wil heeft uitgeoe
fend, dient weggewerkt te worden. 
Dit kan geschieden onder vorm van een aanpassing van de contract
voorwaarden. Dat de rechter zeer omzichtig zal dienen te werk te 
gaan wanneer hij de contractvoorwaarden aanpast hoeft geen be
toog, immers artikel 1134 Burgerlijk Wetboek mag niet gekrenkt 
worden maar moeten integendeel in ere hersteld worden. 

5. GEKWALIFICEERDE BENADELING 

Hoewel het begrip in sommige rechtspraak terug te vinden is(14) de 
theorie vooral in de rechtsleer op uitgebreide wijze omschreven. Wij 
menen dat professor De Bersaques(15) de toepassingsvoorwaarden 
duidelijk stelt: 
1. er moet een opvallende wanverhouding tussen de prestaties zijn, 
deze buitenmatige wanverhouding mag geen verrechtvaardiging vin
den, 
2. de wanverhouding moet haar oorsprong vinden in de uitbuiting 
van de zwakke partij door de andere, 
3. de benadeelde partij mag geen fout treffen onder de vorm van 
onverschoonbare onoplettendheid of lichtzinnigheid. 
De rechter die hier gebruik wil van maken moet naar onze mening 
zeer nauwkeurig de vervulling van elk van de drie voorwaarden in 
de feitengegevens aantonen. Het is in deze formulering dat wij het 
principe van de wanverhouding, waarbij misbruik gemaakt wordt 
van de ongelijkheid op welk vlak dan ook, terugvinden. 

(14) Cass., 21 september 1961, Pas., 1962, I, 91; Brussel, 15 mei 1963, J. T., 1963, 593; Kh. 
Brussel, 16 april 1974, B.R.H., 1974, I-229. 
(15) DE BERSAQUES, A., ,La lesion qualifiee et sa sanction", R. C.J.B., 1977, 10-37; VAN 
OEVELEN, A., ,Kroniek van het verbintenissenrecht 1966-77", R. W., 1977-78,2294-2296, nr. 
12-13; BosMANS, M., art. cit., J.T., 1981, 40, nr. 50 en nr. 75; VAN GERVEN, W., Algemeen 
dee! in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, DILLEMANS en VAN GERVEN (ed.) Antwerpen, 
Standaard, 349-356; BouRGOIGNIE, Th. L'aide juridique au consommateur, 174, nr. 122;· 
BOURGOIGNIE, Th. en DOMONT-NAERT, o.c., Ann. Dr., 1981, 17-81. 
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Ons komt dit als een der meest soepele en meest aangewezen theorie 
voor ter bescherming tegen de misbruiken. Nochtans zijn er niet veel 
toepassingsgevallen bekend. De rechtbanken die het principe hante
ren hebben er wei op gedrukt, dat een loutere wanverhouding, al 
weze ze belangrijk niet volstaat. 
In een arrest van 25 november 1977(16) heeft het Hof van Cassatie 
als regel geponeerd, dat het !outer bestaan van een wanverhouding 
tussen de prestaties van de in een overeenkomst betrokken partijen, 
in se niet impliceert dat de oorzaak van die overeenkomst bij een of 
bij beide partijen ongeoorloofd is. 

Het Hof van Cassatie lijkt hier de mogelijkheid voor de rechter open 
te laten om een overeenkomst wei nietig te verklaren, indien de 
aanzienlijke wanverhouding tussen de wederzijdse prestaties haar 
oorsprong vindt in het misbruik dat een van de contractspartners 
gemaakt heeft van de minder gunstige positie, de zwakheid, de nood, 
de onervarenheid of de onwetendheid van de tegenpartij. 
Zulks zou in de lijn liggen van het arrest van 21 september 1961 
(geciteerd) waarin het Hof impliciet de theorie van de gekwalificeerde 
benadeling had aanvaard met als juridische grondslag de leer van de 
ongeoorloofde oorzaak. 
De controverse over de vraag of de rechter de bevoegdheid bezit om 
het contractueel overeengekomen loon van de lasthebber en van de 
tussenpersoon te verminderen, wanneer dit in kennelijke wanverhou
ding staat ten opzichte van de geleverde prestaties, heeft reeds veel 
inkt doen vloeien(17). 
De Bersaques stelde de theorie van de gekwalificeerde benadeling als 
juridische redenering tegenover de zienswijze van het Hof van Cassa
tie (leer van het kosteloos mandaat)(18), teneinde de matiging te 
kunnen rechtvaardigen. 
Daartegenover staan de verdedigers van artike11134 Burgerlijk Wet
hoek die geen reden tot afwijking zien(19). Bij arrest van 6 maart 
1980 heeft het Hof van Cassatie(20) zijn rechtspraak uit de vorige 

(16) Cass., 25 november 1977, Arr. Cass., 1978, 343; R. W., 1978-79, 169- in dit laatste 
tijdschrift wordt bet arrest afgedrukt onder melding van de datum van 25 april 1977. 
(17) Voor een overzicht: MATTHYS, J. en BAETEMAN, G., ,Overzicht van rechtspraak 
(1961-1964)- Verbintenissen", T.P.R., 1966, 67-136, i.h.b. 75-78, nr. 13-19; PAULUs, C. en 
BoBs, R., Lastgeving, in A.P.R., Gent, 1978, 116-118, nr. 195-198. 
(18) DE BERSAQUES, A., ,La lesion qualifiee et sa sanction", R.C.J.B., 1977, 10-37; Cass., 
17 januari 1851, Pas., 1951, I, 314; Cass., 28 november 1889, Pas., 1890, I, 27. 
(19) VAN 0MMESLAGHE, P., o.c., R.C.J.B., 1975, 432-433 nr. 3; SIMONT en DE GAVRE, 
,Examendejurisprudence 1969-1975- Les contrats speciaux", R.C.J.B., 1977, i.h.b. 402-404, 
nr. 261; PAULUS, C. en BoBs, R., o.c., 117, nr. 196 en de aldaar geciteerde rechtspraak. 
(20) Cass., 6 maart 1980, B.R.H., 1980, I 308 met conclusie adv.-gen. CHARLES. 
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eeuw terug opgerakeld. Het Hof bekrachtigt de kosteloosheid van 
het mandaat, zelfs al is het een daad van koophandel- en dan geldt 
nochtans een vermoeden van winstoogmerk:(21) het Hof grijpt ver
der terug naar het ,oude recht" waarvan het Burgerlijk Wetboek 
niet heeft willen afwijken. Feit is dat dergelijke motivering afbreuk 
doet aan het beginsel van de verbindende kracht van de overeenkom
sten. De theorie van de gekwalificeerde benadeling zou hier zeker veel 
meer waarborgen geven(22). 

6. GEKWALIFICEERDE DWANG 

De standaardbedingen komen o.m. voor in toetredingscontrac
ten(23) waarvan ze omzeggens de geheelheid innemen. De meeste 
toetredingscontracten zijn ofwel op de markt in de sektoren alwaar 
monopolies deze markt beheersen (zo bv. de water, gas, electriciteit, 
telefoon en andere gelijkaardige dienstverleningen en leveringen, 
spoorwegen, bussen en trams) ofwel in sectoren alwaar diverse 
maatschappijen in schijnbare concurrentie tegenover mekaar staan, 
maar waar toch, ten aanzien van de kandidaat medecontractant 
omzeggens uniformiteit heerst in de contractregels althans in de 
algemene voorwaarden (vb. de verzekeringen, banken ... ). 
Velen zijn feitelijk of wettelijk verplicht (vb. verplichte verzekering 
van motorvoertuigen) om min of meer regelmatig dergelijke contrac
ten af te sluiten. Meestal is er ofwel wegens de monopolie positie, 
geen alternatieve keuze, in de andere gevallen is er gewoon tijdsge
brek om pogingen te beginnen ondernemen om andere contractvoor
waarden te bedingen. Nochtans komt het niet zelden voor dat deze 
toetredingscontracten bedingen bevatten die men er normaal niet zou 
in verwachten of toch niet zou wens en. Wij denken bijvoorbeeld aan 
exoneratiebedingen die de prestatieplicht van de medecontractant 
volledig uithollen. 
Kan men zich niet beroepen op een bepaalde dwang dit contract in 
zijn litigieuze vorm te hebben moeten ondertekenen om aan een 
dringende nood te voldoen, maar zonder dat de wilsovereenstem
ming verder reikte dan het voorwerp zelf van de overeenkomst (en 
dus niet de standaardbedingen omvatte)? 

(21) Cass., 19 januari 1973, Pas., 1973, I, 482; VAN RuN en HEENEN, ,L'esprit de lucre en 
droit commercial", R.C.J.B., 1974, 321. 
(22) Voor een bespreking van het arrest: STERCKX, D., ,Le mandat malgre lui ou Ia raw;:on 
perdue", Rev. Not. B., 1980, 281-286; VAN 0EVELEN, A., art. cit., R. W., 1980-81, 2373-2376, 
nr. 6-7. 
(23) Onderscheid: KRUITHOF, R., Overzicht /, 444, nr. 4. 
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Opdat er morele dwang is in de zin van de artikelllll e.v. Burgerlijk 
Wetboek is, zijn een aantal vereisten gesteld(24), in de rechtspraak 
vooral het arbeidsrecht, werden toepassingen gemaakt aangaande de 
gezagsverhouding en economisch zwakke positie(25). Het probleem 
is de voorwaarde dat het geweld onrechtmatig moet zijn. Dit is zo, 
wanneer drukkingsmiddelen worden aangewend om een abnormaal 
voordeel af te dwingen(26). 
Het geweld wordt onrechtmatig, wanneer de uitgeoefende druk het 
gevolg is, hetzij van het gebruik van niet normale wettige middelen, 
hetzij van niet normale morele of economische gezagsverhoudin
gen(27). 
Zou er niet een dwang kunnen weerhouden word.en die minder erg 
is dan het totaal te niet doen van de toestemming? Kan men niet 
voorhouden dat wanneer een partij, die zich in een feitelijke machts
positie bevindt, een contract afdwingt van een partij, die ofwel in 
feite, ofwel in rechte genoodzaakt is dringend (zonder normale 
negociatiemogelijkheid) het contract af te sluiten om schade en 
verlies te vermijden, niet van deze situatie alleen mag gebruik maken 
om standaardbedingen, waaromtrent de medecontractant enkel kon 
toetreden, op te dringen, dit voor zover de medecontractant zelf niet 
roekeloos of nalatig is geweest. 
Dit misbruik maken van een , ,nood aan contracteren'' waarbij 
standaardbedingen worden opgedrongen, zouden wij naar analogie 
gekwalificeerde dwang noemen(28). 
De sanctie zou hier evenzo dienen te zijn, een niet tegenstelbaarheid 
van de opgedrongen voorwaarden, de rechter zou kunnen oordelen 
of de toepassingsvereisten vervuld zijn, en welke het normale even
wicht in concreto ware geweest rekening houdende met de bijzondere 
voorwaarden der overeenkomst. Wij bedoelen hiermede dat eens 
men zich waagt aan een herschikken en herzien der contractbedin
gen, er zeer omzichtig moet opgetreden worden. Het gaat niet op dat 
enkele bepaalde bedingen niet tegenstelbaar worden verklaard. Het 
probleem moet in funktie van het geheel gezien worden. Gebeurlijk 

(24) DIRIX, E., VAN OEVELEN, A., ,Kroniek van het verbintenissenrecht", R. W., 1977-78, 
2292, nr. 6. 

(25) Voor een overzicht: KRUITHOF, R., Overzicht I, 476-478, nr. 40; DrRIX, E. en VAN 
OEVELEN, A., ,Kroniek van het verbintenissenrecht", R. W., 1977-78, 2292-2294, nr. 7 tot 
11; KRUITHOF, R., Overzicht II, 564, nr. 62 en 63. 

(26) Voor een vb.: Brussel 7 februari 1980, J. T., 1980, 282; DrRIX, E. en VAN OEVELEN, A., 
,Verbintenissen", R. W., 1980-81, 2392, nr. 23; KRUITHOF, R., Overzicht II, 565, nr. 63. 
(27) DE PAGE, H., Traite, I, 75. 

(28) Voor een vergelijking met de notie ,misbruik van omstandigheden, zie infra ... 

40 



zullen sommige compensaties moeten plaatsvinden, de rechter zal de 
ware wilsovereenstemming der partijen moeten reconstrueren. 
Hoe is de sanctie juridisch te rechtvaardigen? W el, het betreft een 
misbruik van het recht te contracteren, de sanctie van dergelijke fout 
in de precontractuele fase is dan ook toepasselijk (grondslag art. 
1382-1383 B.W.)(29). 

HOOFDSTUK 2 

BEWIJS VAN DE TOESTEMMING 

7. ALGEMEENHEDEN 

Artikel 1108 Burgerlijk Wetboek vereist een toestemming opdat 
contracten kunnen aangegaan worden. In het Burgerlijk Wetboek 
wordt verder aan deze toestemming zelf weinig aandacht besteed, de 
aandacht gaat naar de gebreken waarmede deze toestemming kan 
aangestast zijn. Er is in deze gevallen dus in schijn een toestemming 
doch niet in werkelijkheid. Nochtans verdient het aanbeveling na te 
gaan of er wei toestemming is. Daar waar ons recht het principe van 
het consensualisme huldigt, moeten we ons als praktijkjurist steeds 
de bijkomende vraag stellen: is de toestemming van aile partijen een 
bewezen gegeven? Hoe zal het bewijs van de toestemming geleverd 
worden? Welnu in principe volgens de gewone bewijsregels (art. 1315 
e.v. B.W.). 
Deze principes zijn nochtans niet aangepast aan de praktijk van de 
standaardbedingen. Inderdaad zal er in vele gevallen een schijnbare 
toestemming zijn. 

Het ondertekenen van een onderhandse akte, mits de handtekening 
erkend is (art. 1323 B. W.) heeft tussen partijen en rechtverkrijgenden 
dezelfde bewijskracht als een authentieke akte (art. 1322 B.W.). 

8. DE AUTHENTIEKE AKTE 

Wij beogen hiermede in huidig bestek, de notarH~le akte. De bewijs
kracht geldt tot inschrijving van valsheid (art. 1319 B.W.). Deze 
bewijskracht beperkt zich tot datgene wat de notaris persoonlijk 
heeft kunnen zien en nagaan. De andere elementen gelden tot bewijs 

(29) Voor een toepassing van noodsituatie in meer algemene zin: KRUITHOF, R., Overzicht 
I, 478, nr. 41. 
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van het tegendeel(30); De Page geeft een overzichtelijke bespreking 
van de bewijskracht van de authentieke akte en van het tegenbewijs 
waaruit we hier onthouden dat het tegenbewijs van het negotium, vrij 
is, d. w.z. beheerst wordt door de algemene regels van het bewijs
recht(31). 
Om deze redenen kunnen de standaardbedingen uit authentieke akte 
en onderhandse akte op de zelfde wijze beoordeeld worden. 

9. DE ONDERHANDSE AKTE 

Volstaat het dat een partij een onderhandse akte heeft ondertekend 
opdat automatisch aile bedingen ervan als wet der partijen zullen 
gelden? 
Berst kan men opmerken dat de regels van de artikelen 1325 en 1326 
Burgerlijk Wetboek strengere eisen dan de erkende ondertekening 
(art. 1323 B.W.) stellen. 

10. ARTIKEL 1325 B.W. 

Voor wedekerige overeenkomsten is vereist dat zein evenveel origine
len zijn opgemaakt als er partijen zijn met een onderscheiden belang 
en dat ze de melding van het aantalorigineieii bevafteii (art.-1325 
B.W.).(32). Wanneer echter het formalisme van artikel1325 Burger
lijk Wetboek verzuimd werd, dan kan de akte gelden als begin van 
bewijs door geschrift (art. 1347 B.W.). Zo de inhoud van de akte 
waarachtig lijkt, niettegenstaande de niet-nakoming van de vorme
lijkheden, dan is het de rechter toegelaten de overeenkomst als 
behoorlijk bewezen te beschouwen, zo de akte met vermoedens of 
getuigenissen wordt aangevuld(33). De wet zelf (art. 1325lid 4 B.W.) 
ontneemt alle gevolg aan het niet naleven der vereisten, indien de akte 
werd uitgevoerd. Een gedeeltelijke uitvoering volstaat(34). 

(30) VAN OMMESLAGHE, P., ,Examen de jurisprudence. Les obligations", R.C.J.B., 1975, 
717, nr. 127; VANDEPUTTE, R., De overeenkomst, 391-393; DE PAGE, H., Traite, III, 775-793, 
nr. 757 e.v. 
(31) ,S'il s'agit de Ia sincerite de Ia convention, du negotium, Ia preuve contraire est libre, 
sauf a se conformer, dans Ia mesure oil il s'appliquent aux principes generaux du droit de Ia 
preuve". DE PAGE, H., Traite, III, 781, nr. 760, ook p. 787, nr. 767. 
(32) Voor toepassingsvereisten: DE PAGE, H., Traite, III, 826, nr. 804 e.v. 
(33) VANDEPUTTE, R., De overeenkomst, 396. 
(34) Cass., 1 februari 1973, Pas., 1973, I, 528; VAN 0MMESLAGHE, P., ,Examen de 
jurisprudence. Les obligations", R. C.J.B., 1975, 720. 
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11. ARTIKEL 1326 B. W. 

De eenzijdige schulderkenning dient de handgeschreven melding van 
,goed voor" of ,goedgekeurd voor" met het bedrag in volle letters 
in handschrift te bevatten, tenzij de akte geheel in het handschrift 
van de ondertekenaar is gesteld (art. 1326 B.W.). Worden de formali
teiten verzuimd dan kan de akte alweer gelden als begin van bewijs 
door geschrift(35). 
Aan de regels van de artikels 1325 en 1326 Burgerlijk Wetboek moet 
overigens niet zwaar getild worden, vermits deze niet van openbare 
orde zijn. Het zal dus volstaan dat partijen door een uitdrukkelijk 
beding verzaken aan de bescherming die de wetgever hen heeft willen 
bezorgen(36). 

12. ONDERHANDSE AKTE: HANDTEKENING 

Wat is dan wel vereist opdat er een onderhandse akte zou zijn? De 
vereiste bij uitstek is de handtekening van de partij die zich ver
bindt(37). De datum is niet onontbeerlijk en er zal toch slechts vaste 
dagtekening ten aanzien van derden zijn, zodra een der vereisten van 
artikel 1328 Burgerlijk Wetboek vervuld is. Het geschrift zelf, de 
tekst is natuurlijk ook onontbeerlijk, vermits zij de inhoud der 
verbintenis zal uitmaken. Nochtans om het even welke vorm (ge
schreven, getypt, gedrukt) en om het even welke taal zijn toegela
ten(38). 
Volstaat de handtekening onder een tekst opdat de partij die onderte
kende zou gebonden zijn tot alle standaardbedingen die in de (even
tueellange) tekst voorkomen? 
Op eerste zicht zou men dit kunnen voorhouden. Het is precies op 
dit vlak dat rechtsleer en rechtspraak een reeks onderscheidingen 
hebben gemaakt: 
Heeft de partij kennis kunnen nemen van de bedingen? 
In welke taal zijn zij gesteld, onder welke vorm, onder welke plaats? 
Heeft de partij de bedingen begrepen en er willen in toestemmen? 

(35) VANDEPUTTE, R., De overeenkomst, 397; Brussel, 14 december 1966, Pas., 1967, II, 177; 
VAN OMMESLAGHE, P ., ,Examen de jurisprudence. Les obligations", R.C.J.B., 1975, 722. 
(36) DE PAGE, H., Traite, III, 834, nr. 806 en 845, nr. 819; VANDEPUTTE, R., De 
overeenkomst, 397; Verder zijn er talrijke uitzonderingen zie VANDEPUTTE, R., De 
overeenkomst, 398. 
(37) DE PAGE, H., Traite, III, 795, nr. 777.B. 
(38) DE PAGE, H., Traite, III, 794, nr. 777.A. 
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13. MOGELIJKE KENNISNAME - VERWIJZINGEN 

Komen de standaardbedingen niet in extenso voor in de tekst, maar 
wordt er enkel naar verwezen om drukkosten te sparen ( een goedko
pe uitleg in de huidige economische toestand) of andere motieven, 
dan zal men al vlug geneigd zijn al naargelang de positie, ofwel te 
stellen, dat al wie nala:at de verwijzing te consulteren ongelijk heeft, 
of dat de medecontractant niet effektief kennis heeft genomen. 
De rechtspraak is verdeeld over deze vraag(39) de rechtsleer evenzo. 
Professor Kruithof laat zijn voorkeur uitgaan naar de rechtspraak 
die een loutere verwijzing niet voldoende acht(40); wij hebben de 
tegenovergestelde stelling voorgehouden(41). Wij stellen voor de 
vraag als volgt op te lossen: heeft de medecontractant kennis kunnen 
nemen van de voorwaarden, m.a.w. had hij de feitelijke mogelijk
heid dit te doen zonder dat zulks voor hem buitenmatige kosten 
teweegbracht? Is het antwoord positief, dan, bindt de verwijzing o.i. 
omdat men geen premie moet geven aan de contractant die nalatig 
is. Beide partijen dienen mede te werken aan een normale totstandko
ming en uitvoering van de overeenkomsten. 

14. MOGELIJKE KENNISNAME - TAAL 

Men zou mogen veronderstellen dat de bedingen gesteld zijn in een 
taal die door beide partijen wordt begrepen. 
Wanneer de taal voor een der partijen totaal onbekend is, dan wordt 
nogal aangenomen dat de bedingen niet gelden (veelal zijn de stan
daardbedingen in een andere taal dan de bijzondere voorwaarden). 
Meestal leiden de rechtbanken uit taalverschil gemakkelijk de niet 
tegenstelbaarheid af(42), nochtans gaat onze voorkeur uit naar de 
stelling dat wie een akte tekent verondersteld wordt de taal ervan te 
begrijpen(43); alweer is de reden dat er geen premie mag gegeven 
worden aan wie nalatig is. 

(39) KRUITHOF, R., Overzicht IL 540, nr. 36. 
(40) Overzicht II, 541, nr. 36. 
(41) BOSMANS, M., Les conditions gemfrales, 19, nr. 16. 
(42) Kh. Brugge, 27 april1976, R. W., 1976-77, 625; Kh. Antwerpen, 7 december 1976, R. W., 
1976-77, 1657; BOSMANS, M., Algemene jaktuurvoorwaarden, 7-8; BosMANS, M., Les 
conditions generales, 19, nr. 8; KRUITHOF, R., Overzicht II, 542, nr. 37. 
(43) Kh. Verviers, 10 februari 1976, Jur. Liege, 1977-78, 69. 
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15. MOGELIJKE KENNISNAME - VORM 

Is er toestemming wanneer de standaardbedingen in een minuskuul 
lettertype of omzeggens onleesbaar zijn? Wij zijn terughoudend van 
niet tegenstelbaarheid te spreken in het geval de bedingen in kleine, 
onduidelijke (bijna papierkleurachtige) druk zijn gesteld. De ene ziet 
al wat beter dan de andere ... Ook hier is het moeilijk een scheidslijn 
te trekken(44). 

16. MOGELIJKE KENNISNAME- PLAATS 

Of de standaardbedingen op voor- of achterzijde voorkomen heeft 
op zichzelf weinig belang. 
Wij hebben vaak bestelbons gezien waarbij enkel op een exemplaar 
algemene voorwaarden zijn gedrukt. Indien de ondertekenaar (klant) 
dit meekrijgt is er geen probleem. Wei heeft de medecontractant 
(verkoper) later gebeurlijk bewijsproblemen. 
Wat ook een probleem kan scheppen is, dat deze bonnen meestal in 
een pakket (3 a 4 exemplaren) vastzitten. Enkel op het bovenste 
exemplaar staan op de rugzijde algemene voorwaarden gedrukt, 
maar het pakket kan niet geopend worden zonder losgescheurd te 
worden en meestal moet het ondertekend worden alvorens het losge
scheurd wordt. Men heeft het contract in dat geval getekend zonder 
de algemene voorwaarden te hebben kunnen lezen. De verkoper zal 
in zo een geval gebeurlijk misbruik maken. Wil men klaarzien zal 
men zich derhalve niet mogen beperken tot een fotokopie van het 
contract. Om duidelijk te oordelen zal men het origineel en in 
voorkomend geval een blanco-exemplaar moeten opeisen om een 
duidelijk inzicht te hebben. 
Wij menen dan ook dat in deze materie het voorleggen van de 
originelen in hun oorspronkelijke vorm, als aangewezen voorkomt, 
om de rechter te laten oordelen of de partij kennis heeft kunnen 
nemen van de kwestieuze bedingen. 

17. BESLUIT: over de mogelijkheid tot kennisname zijn wij terug
houdend; de rechter moet in concreto nagaan of de partij die zich 
beroept op de onmogelijkheid, naar het inzicht van de rechter aldan 

(44) DESMET, Ro, ,La force obligatoire des conditions generales en matiere commerciale", 
RoC.loBo, 1974, 192-203; BOSMANS, Mo, Les conditions generales, 19, nro 9; KRUITHOF, Ro, 
Overzicht IL 541, nr 0 37 0 - Wij delen de zienswijze van DE SMET niet, dat een bepaald 
drukformaat als grens zou gekozen worden, zelfs de interventie van de wetgever is hier weinig 
zinvol. 
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niet kennis kon nemen. Het is een onderzoek naar een feitensituatie 
waar nochtans geen premie aan naiatigheid mag gegeven worden. 
Ons inziens moet de rechter nagaan of de bonus paterfamilias kennis 
kon nemen. 

18. EFFECTIEVE KENNISNAME 

Moet bewezen worden dat de partij de bedingen echt begrepen heeft? 
Naar onze mening gaat dit te ver. AI is het juist dat intellectueei 
minder ontwikkeide mensen soms grote moeite kunnen hebben, om 
de juiste draagwijdte van bepaaide bedingen te begrijpen, dan nog 
is dit geen reden om het Burgerlijk Wetboek enkei op juristen 
toepasseiijk te verkiaren. AI wie bekwaamheid heeft kan contracten 
aangaan. Er anders over oordeien zou deze regei miskennen(45). Wij 
juristen snappen niets van techniek, van geneeskunde, van informati
ca ... toch ondergaan wij de gevoigen ervan. Wie bepaalde rechtsvra
gen heeft naar aanleiding van een standaardcontract, kan gerust het 
advies inwinnen van een jurist (het weze een advokaat-advies met 
beroepsverantwoordelijkheid, of een wetswinkei-advies zonder ver
antwoordelij kheid). 

19. ANDERE GESCHRIFTEN 

Het Burgerlijk Wetboek vermeldt nog andere geschriften (art. 1329 
tot 1340 V.W.)(46). Wij zullen slechts aandacht besteden aan: de 
brieven, de facturen. 

20. BRIEVEN 

Het Burgerlijk Wetboek behandelt deze niet, nochtans kunnen de 
overeenkomsten ook ontstaan tussen partijen die niet allen op dezeif
de plaats aanwezig zijn, dit door verzending der briefwisseling? Maar 
kunnen deze brieven ook als instrumenten gelden? Het antwoord 
moet ronduit bevestigend zijn(47). De brieven dienen met de onder-

(45) Rb. Antwerpen, 26 juni 1975, R. W., 1975-76, 1311, noot J. LAENENS, en onze kritiek 
BosMANS, M., Les conditions generales, 19, nr. 10. Prof. KRUITHOF schijnt geen stelling te 
nemen, Overzicht II, 542. 
(46) DE PAGE, H., Traite, III, 846-875, nr. 821 tot 851; VANDEPUTTE, R., De overeenkomst, 
403; VAN 0MMESLAGHE, P ., ,Examen de jurisprudence. Les obligations", R. C.J.B., 1975, 
723, nr. 130 e.v. 
(47) DE PAGE, H., Traite, III, 846-874, nr: 845 tot 850; VAN 0MMESLAGHE, P., ,Examen 
de jurisprudence. Les obligations", R.C.J.B., 1975, 723, nr. 130. 
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handse akten, wat bewijskracht betreft, gelijkgesteld te worden. Wel 
zijn er bijkomende problemen omtrent datum en inhoud. 

21. DATUM DER BRIEVEN 

Is er zekerheid dat ze verzonden werden of dat ze verzonden werden 
op de datum die op de doorslag vermeld staat? Als ontvangst 
bevestigd wordt (mondeling of schriftelijk) door de bestemmeling, 
is er geen probleem, wanneer er geen bevestiging is van ontvangst (vb. 
door vermelding in een antwoordschrijven, ligt ons inziens de bewijs
last van ontvangst bij de verzender. Nochtans zal het bewijs van 
verzending geleverd worden door aangetekende zending of aangete
kende zending met ontvangstbewijs. De poststempel zal hier meestal 
als datumbewijs dienen(48). 

22. INHOUD DER BRIEVEN 

Inhoudelijk is het wel zo dat slechts als overeengekomen kan aanzien 
worden, de voorwaarden op een of andere wijze deel uitmakend van 
de brieven en waaromtrent een aanvaarding per antwoord heeft 
plaatsgevonden. 
Het zal somtijds moeilijk zijn voor de rechter om uit te maken welke 
voorwaarden wel en welke niet werden aanvaard (omtrent tegenstrij~ 
digheden, zie infra). 
Wat de contracten tussen afwezigen betreft, wordt in Belgie de 
theorie gehuldigd van de mogelijke kennisname door de offertedoe
ner, door ontvangst van de aanvaarding(49). Dit heeft belang voor 
de plaats van ontstaan der overeenkomst en gebeurlijk voor de 
datum. 

23. TELEGRAM- TELEX 

Voor de andere wijzen van uiting van de toestemming voorziet het 
Burgerlijk Wetboek zeker niets. Wij menen dat al de moderne 
technieken de bewijskracht hebben zoals de onderhandse akte (hoe
wei noch telegram, noch telex in origineel kunnen voorgelegd worden 
en bovendien geen handtekening bevatten(50). 

(48) DE PAGE, H., Traite, III, 870 neemt aan dat art. 1326 B.W. wei toepasselijk is op de 
brieven, art. 1325 B.W. integendeel niet. 
(49) VANDEPUTTE, R., De overeenkomst, 52; KRUITHOF, R., Overzicht [, 463, nr. 24. 
(50) DE PAGE, H., Traite, III, 874, nr. 851. 
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Indien van de meer moderne communicatiemiddelen geen schriftelijk 
bewijs zoals hoger omschreven kan voorgelegd worden dan kunnen 
deze elementen gelden als vermoedens, begin van bewijs door ge
schrift of bekentenis. 

24. GETUIGENISSEN EN VERMOEDENS 

Wij verwijzen naar de algemene regels terzake, in burgerlijke vorde
ringen is het bewijs door geschriften nodig voor overeenkomsten die 
de som of waarde van 3.000F te boven gaan(51). 

25. DE FACTUUR 

In het handelsrecht geldt de factuur als titel tussen kooplieden, voor 
zover ze is aanvaard(52). De regels van aanvaarding op stilzwijgende 
wijze worden hierna behandeld. Ten aanzien van partikulieren (vb. 
consumenten) heeft de factuur geen bewijskracht (ze put immers 
haar kracht uit art. 25 lid 2 W.Kh.)(53). 

26. BEGIN VAN BEWIJS DOOR GESCHRIFT 

Ben belangrijke tempering van de strikte regels inzake bewijs op 
burgerlijk gebied vormt de regel van artikel 1347 Burgerlijk Wet
hoek. Zo er begin van schriftelijk bewijs is, dan is getuigenbewijs en 
bewijs door vermoedens (art. 1349 e.v. B.W.) toegelaten. Van zodra 
de geschriften enige tekortkoming kennen om als ,akte" aanzien te 
worden en er de bewijskracht van te genieten(54) kan men pogen ze 
als begin van bewijs door geschrift te laten gelden. Welke zijn de 
vereisten? W elnu het moet gaan om een geschrift (het moet dus om 
een geschrift gaan, dat een handtekening of welkdanige melding ook 
bevat), uitgaande van de persoon aan wie men het tegenwerpt (de 
schuldenaar van de verbintenis moet op een of andere wijze iets op 
schrift hebben gesteld) en die het aangevoerde feit waarschijnlijk 

(51) DE PAGE, H., Traite, III, 877 e.v.; VANDEPUTTE, R., De overeenkomst, 409 e.v.; VAN 
0MMESLAGHE, P., ,Examen de jurisprudence. Les obligations", R.C.J.B., 1975, 727, nr. 
133. 
(52) BosMANS, M., Algemene faktuurvoorwaarden, 3 tot 13; BosMANS, M., Les conditions 
generales, 19, nr. 14 tot 18; MERCHIERS, Y., ,Overzicht van rechtspraak (1977-1981). 
Bijzonder en afwijkend handelsrecht", T.P.R., 1982, 806, nr. 213-214. 
(53) BosMANS, M., Les conditions generales, 21, nr. 19; MERCHIERS, Y., ,Overzicht van 
rechtspraak. Bijzonder en afwijkend handelsrecht", T.P.R., 1982, 807, nr. 216. 
(54) Over de bewijskracht van de akten in het algemeen zie: DUMON, F., ,De motivering van 
de vonnissen en arresten en de bewijskracht van de akten", R. W., 1978-79, 257-326, 
inzonderheid 301 e.v. 
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maakt (het moet een stuk zijn dat inhoudelijk belangrijk is - komen 
aldus niet in aanmerking, loutere projekten van overeenkomsten, 
brieven onder voorbehoud ... )(55). 
Het spreekt vanzelf dat de vermoedens die het begin van bewijs door 
geschrift zullen aanvullen om er voile bewijs uit te putten, zullen 
moeten voldoen aan de regels van artikel 1353 Burgerlijk Wetboek 
het moeten gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende 
vermoedens zijn en de feitenrechter zal zulks op soevereine wijze 
beoordelen(56). 

27. AANV AARDING DOOR STILZWIJGEN 

Wanneer de toestemming niet blijkt uit enige akte of geschrift dat 
ermede kan geassimileerd worden, is er dan geen toestemming? Toch 
wel er is toestemming, en de toestemming aileen volstaat om verbin
tenissen te doen ontstaan, maar hoe zal men in geval van discussie 
het bewijs ervan leveren als er geen akte is? Eerder hebben wij reeds 
gemeld, dat in het handelsrecht (tussen of tegen kooplieden) de 
bewijsregels van het Burgerlijk Wetboek slechts suppletief zijn, 
bewijs door alle rechtsmiddelen is steeds toegelaten. In het burgerlijk 
recht zou men beperkt zijn tot de authentieke en onderhandse akte, 
voor overeenkomsten waarvan de waarde de 3.000 F overschrijdt 
(artikel 1341 B.W.). Leggen zulke regels het handelsverkeer niet 
nodeloos lam? In een contractenrecht dat het consensualisme als 
basisprincipe heeft, moet ruimte gemaakt worden in het bewijsrecht, 
om het principe leefbaarheid te geven. Het bewijsrecht moet zich 
derhalve aanpassen; nochtans moet ons inziens een principe gewaar
borgd worden: in de mate van het mogelijke, de rechtszekerheid dat 
geen misbruik van een al te los bewijsrecht wordt gemaakt. 

· Veelal wordt aangenomen dat het stilzwijgen van een partij, in 
bepaalde gevallen als instemming moet uitgelegd worden en dat de 
zwijgende partij zich bindt door te blijven zwijgen. 
Het Hof van Cassatie heeft herhaaldelijk te kennen gegeven dat de 
toestemming stilzwijgend kan zijn(57), doch de vraag blijft wat als 
stilzwijgen zal in aanmerking genomen worden? Zoals steeds wan
neer de jurist een welbepaalde inhoud aan een begrip uit de omgang
staal wil geven, heeft hij terzake een taalgedrocht gevormd dat 
,omstandig stilzwijgen" (silence circonstancie) noemt. Het is een 

(55) DE PAGE, H., Traite, III, 909-923, m. 890 e.v. inzonderheid nr. 892 tot 895. 
(56) DE PAGE, H., Traite, III, 957, nr. 929 A. 
(57) Cass., 11 december 1970, Pas., 1971, I, 347; B.R.H., 1972, I-608; Cass., 17 oktober 1975, 
Pas., 1976, I, 224. 
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stilzwijgen dat door de begeleidende omstandigheden geen andere 
uitleg kan krijgen dan deze van instemming met de overeenkomst of 
met de bedingen. Deze begeleidende omstandigheden zijn feiten en 
kunnen dus steeds door aile rechtsmiddelen bewezen worden. Vooral 
worden hier bedoeld, de handelingen die partijen zullen stellen en die 
wijzen op een wil tot verzaken(58). 
Wanneer het bestaan van het contract afhangt van het stilzwijgen, 
dan kan zoals eerder gesteld het bewijs door vermoedens niet toege
staan worden tenzij er begin van bewijs door geschrift voorhanden 
is( 59). Is er dan geen oplossing wanneer er geen begin van bewijs door 
geschrift is, maar enkel omstandigheden? 
Wij zijn voorstander van een algemene theorie van het bewijs van 
de wilsuiting of toestemming van een partij via een omstandig 
stilzwijgen dat wij als bekentenis zouden kunnen catalogeren om in 
de taal van het Burgerlijk Wetboek te blijven. Wij hebben vroeger 
de stelling reeds verdedigd(60) dat de houding van beide partijen 
moet nagegaan worden en dat er instemming mag bewezen geacht 
worden, indien de houding van de partij, alweze ze stilzwijgend, in 
het geheel der begeleidende omstandigheden als toestemming kan 
uitgelegd worden. De partij die een werk bestelt, het laat uitvoeren, 
niet reageert als de factuur aangeboden wordt, en pas ettelijke 
maanden later, nl. bij gerechtelijke invordering, voor het eerste 
gewag maakt dat er geen geschreven contract is, dat er geen prijs 
overeengekomen is, en dat de werken niet besteld werden, komt ons 
inziens tekort aan de algemeen voorzichtigheidsplicht van de goede 
huisvader. Het is juist dat een verkoper of presteerder van diensten 
niet mag speculeren op het stil blijven van de wederpartij. Dit zou 
een oneerlijke handelspraktijk uitmaken en is overigens expliciet 
geregeld door artikel 51 der Handelspraktijkenwet(61). Maar als de 
ene niet mag speculeren op het stilzitten van de andere, dan moet in 
een evenwichtig rechtssysteem ook het omgekeerde gelden. De consu
ment mag ook geen profijt trekken uit rechtshandelingen op zijn 
verzoek gesteld, maar waarvan het bewijs niet schriftelijk op voor
hand is geregeld, om achteraf de overeenkomst te loochenen en er 

(58) Wij verwijzen naar de rechtspraak geciteerd in: BosMANs, M., Les conditions generales, 
19, nr. 12 en 13 onderscheid tussen ,silence simple" en ,silence circonstancie"; KRUITHOF, 
R., Overzicht II, 543, nr. 38; VANDEPUTTE, R., De overeenkomst, 53. 
(59) DE PAGE, H., Traite, II, 534, nr. 547, vgl. GHESTIN, J., Traite de droit civil. Les 
obligations. Le contrat. Parijs, L.G.D.J., 1980, 226 e.v., nr. 294 e.v. voor een studie met 
talloze verwijzingen; CHABAS, F., Le{:ons de droit civil, IL vol. 1. Obligations: theorie 
generate, Parijs, Montchrestien 1978, 117, nr. 137. 
(60) BosMANs, M., Les conditions generales, 21, nr. 19. 
(61) KRUITHOF, R., Overzicht II, 537, nr. 33. 
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eventueel voordeel uit te halen. De houding moet rechtschapen en 
eerlijk zijn wordt er een contract houdende standaardbedingen afge
geven of toegezonden aan een partij en blijft deze in gebreke ze terug 
te zenden met weigering en dit binnen een redelijke termijn die de 
rechter naargelang de aard zal bepalen, dan mag, voor zover geen 
andere omstandigheden het tegendeel bewijzen, dit omstandig stil
zwijgen als een bekentenis aanzien worden. 
Het is dan een buitengerechtelijke stilzwijgende bekentenis. Volgens 
artikel1355 Burgerlijk Wetboek kan een mondelinge buitengerechte
lijke bekentenis slechts ingeroepen worden in de gevallen waar bewijs 
door getuigen toegelaten is (probleem van art. 1341 B.W.). De 
uitvoering van een overeenkomst geldt nochtans als bewijs van het 
bestaan ervan(62). 
De buitengerechtelijke bekentenis heeft (als ze aan de vereisten van 
geldigheid voldoet) dezelfde gevolgen als de gerechtelijke bekente
nis(63). 
De stilzwijgende buitengerechtelijke bekentenis volstaat (vloeiend uit 
een gedrag van een partij), maar indien er geen begin van uitvoering 
is, zal het bewijsprobleem van de bekentenis zich stellen, en daar is 
artikel1341 Burgerlijk Wetboek weder toepasselijk(64). Wij menen 
dat gebeurlijk de theorie van het rechtsmisbruik in sommige gevallen 
zou kunnen aangewend worden om een partij die van het negeren 
van een overeenkomst misbruik ( = foutief gebruik) wil maken te 
sanctioneren. 

28. ARTIKEL 1348 B.W. 

Ook op het vlak van de toepassing van artikel 1348 Burgerlijk 
Wetboek, kan een oplossing met getuigen, vermoedens of stilzwij
gende bekentenis dienend zijn. De Page(65) geeft een aantal voor
beelden van gevallen waar het een gebruik contra legem uitmaakt om 
geen geschrift op te stellen van de overeenkomst, alzo het ,restau
rantcontract", de verhouding advocaat/notaris-client; verhouding 

. geneesheer of ziekenhuis-patient, aankopen op beurzen en markten. 
Weliswaar moet het om een gebruik gaan en is een eenmalig feit niet 
dienstig. Toch mag aangenomen worden dat dergelijke rechtsverhou
dingen met alle rechtsmiddelen mogen bewezen worden (noteren we 

(62) DE PAGE, H., Traite, III, 1104, die stelt dat de nietigheid van verzuim der vormen van 
artikel 1325 B.W. een relatieve nietigheid is, dus kan ze gedekt worden door een uitvoering 
of begin van uitvoering, op. cit., 833, nr. 805 E. 
(63) DE PAGE, H., Traite, III, 1087. 
(64) DE PAGE, H., Traite, III, 1076, nr. 1012; 1088, nr. 1026. 
(65) DE PAGE, H., Traite, III, 934 e.v. nr. 905 
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ook dat art. 1348, 1° B. W. eveneens de verbintenissen uit oneigenlij
ke contracten voorziet, zodat somtijds een verrijking zonder oorzaak 
zou kunnen aangewend worden). 

29. BESLUIT 

Heeft men bewezen dat de partij kennis heeft kunnen nemen van de 
standaardvoorwaarden, en dat ze bovendien haar instemming ermee 
heeft betuigd, dan maakt het geheel van conventionele regels de wet 
uit der partijen, althans voor zover de bedingen zelf, of sommige 
ervan geen misbruikclausules zijn. Er kan dus nog een uitzonderlijke 
controle plaatsgrijpen. 
Wat hierboven gesteld werd als algemene regels inzake toestemming 
en bewijs, is naar onze mening ook, gebeurlijk mutatis mutandis, 
toepasselijk op latere aanpassingen van het contract of van de 
contractvoorwaarden, vb. door toevoeging van standaardbedingen 
op andere documenten dan het oorspronkelijk contract (factuur ... ). 
Het gaat hem immers om wijzigingen van het contract, die aan 
dezelfde wettelijke regels onderworpen zijn. 
In alles zijn er uitzonderingen, zo ook in de besproken materie. Er 
is de theoretische bescherming van de consument via de regels op de 
bestelbon (zie infra), er is artikel17 van het Verdrag van Brussel van 
27 september 1968 (wet 13 januari 1971) dat voor bevoegdheidsbe
dingen een schriftelijke bevestiging vraagt(66). Er is de taalwetgeving 
die inzake facturen een rol kan spelen(67). 

DEEL II 

INHOUDELIJKE CONTROLE VAN DE BEDINGEN DOOR DE 
RECHTER 

30. INLEIDING 

Zodra het vaststaat dat het contract tegenstelbaar is aan beide 
contractanten stelt zich de vraag of al de clausules volledige gelding 
zullen vinden tussen partijen. We dienen dus de inhoud van het 
contract te toetsen aan gebeurlijke misbruiken. Tevens moeten de 
technieken onderzocht worden, die gebruikt werden of kunnen ge
bruikt worden om de inhoud van de contracten van misbruikte 
clausules te zuiveren. 

(66) BosMANS, M., Les conditions generales, 22, nr. 22; 34, nr. 36. 
(67) Taaldecreet der Nederlandse cultuurgemeenschap van 19 juli 1973- zie: BOSMANS, M., 
Les conditions generales, 34, nr. 34. 
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Sommige technieken uit het verbintenissenrecht lijken op eerste zicht 
bruikbaar, doch bij nazicht voldoen ze niet. 
Zulks is ondermeer het geval voor de transponering van de principes 
van de onverschoonbare dwaling op de uitvoering der overeenkom
sten. 
De rechtbank van koophandel te Brussel heeft in vonnissen (Kh. 
Brussel, 17 maart 1966 en 19 februari 1975) voorgehouden dat het 
begrip onverschoonbare dwaling toepasselijk is zowel in het kader 
van de uitvoering van de overeenkomst als bij het afsluiten ervan. 
Zo kan een maatschappij voor electriciteitsdistributie na enige jaren, 
de foutieve rekeningen niet rectifieren. 
Deze uitbreiding van principes kan alzo niet gestaafd worden en is 
te verwerpen(68). 

HOOFDSTUK I 

ALGEMENE PRINCIPES 

AFDELING 1 

DE VERBINDENDE KRACHT VAN DE OVEREENKOMST 

31. Het meest voor de hand liggende principe is artikel1134 Burger
lijk Wetboek, dat bepaalt dat aile wettig aangegane overeenkomsten 
partijen tot wet strekken. De nadruk moet er hier op gelegd worden, 
dat de opstellers van het burgerlijk wetboek dit principe als een der 
pijlers van het verbintenissenrecht beschouwd hebben(69). 
Wanneer men zich waagt aan de interpretatie van dit artikel, dan 
dient men in de eerste plaats aandacht te besteden aan het begrip 
, , wettig''. Dit be grip verwijst naar ons oordeel naar de regels van de 
totstandkoming der overeenkomsten, maar het reikt verder en ver-

(68) J.T., 1966, 358 en J.T., 1975, 522, kritiek; VAN 0MMESLAGHE, P., ,Examen de 
Jurisprudence (1968 a 1973)- Les obligations", R.C.J.B., 1975, (423) 514, nr. 53; COPPEE, 
J.P., noot in J. T., 1975, 552; VAN OEVELEN, A., ,Kroniek van het verbintenissenrecht 
(1975-1978)", R. W., 1976-77, (2385) 2389, nr. 8. 
(69) DE PAGE, H., Traite etementaire de droit civil beige, II, Brussel, Bruylant, 1964, nr. 
466-467; V ANDEPUTTE, R., De Overeenkomst, Larcier, Brussel, 1977, 462 p., p. 30-32; 
MAZEAUD, H. & L. & J., Ler;:ons de droit civil, Paris Montchrestien 1978, II/1, nr. 720 e.v.; 
voor recente toepassingen: VAN OEVELEN, A., ,Kroniek 1975-76", R. W., 1976-77, 2394, nr. 
18; VAN0MMESLAGHE, P., o.c., nr. 1-4 bis, p. 430-435; KRUITHOF, R., MOONS, H., PAULUS, 
C., ,Overzicht van rechtspraak 1965-1973 - Verbintenissen", T.P.R., 1975, (439) 446-449; 
KRUITHOF, R., Overzicht IL 513 e.v. 
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wijst dan ook evenzo naar elke wettelijke belemmering die de wils
vrijheid van de contractpartners in de weg zou staan. 
De contracten zullen dus op hun wettigheid moeten getoetst worden. 

AFDELING 2 

WETTEN VAN OPENBARE ORDE OF VAN DWINGEND RECHT 

32. De meest algemene beperking der contractvrijheid bestaat erin 
dat partijen niet mogen ingaan tegen wetten van openbare orde en 
van dwingend recht. Verbintenissen aangegaan uit een ongeoorloof
de oorzaak kunnen geen gevolgen hebben (art. 1131 B.W.), de 
oorzaak is onder meer ongeoorloofd, wanneer zij door de wet 
verboden is (art. 1133 B.W.). Artikel6 Burgerlijk Wetboek stelt het 
principe heel in het bijzonder. 
Al de contractclausules die tegen deze regels ingaan kunnen derhalve 
op grond van de geciteerde artikels vernietigd worden mits aandui
ding van de bedoelde wet. Specifiek bewijs van misbruik is niet 
vereist. 

33. VOORBEELDEN 

§ 1. Gerechtelijk recht 

De artikels 627 tot 633 Ger. W. regelen de exclusieve territoriale 
bevoegdheid der rechtbanken, een afwijken ervan is niet toegestaan. 
De rechter zal hier de interpretatiebevoegdheid hebben. Betreft het 
geschil een verkoop op afbetaling dan is artikel 628 - 8° Ger. W. 
toepasselijk, ook al valt de betrokken verkoop niet onder toepassing 
van de wet van 9 juli 1957(70). 

§ 2. Bijzondere wetten inzake bevoegdheid en toe te passen wet 

Artikel 91 van de zeewet is als imperatief aanzien(71), dit geldt ook 
voor artikel 6 der wet van 27 juli 1961 op de concessies voor 
alleenver koopovereenkomsten(72). 

(70) Rb. Luik, 23 maart 1976, Jur. Liege, 1975-76, 293. 
(71) HEENEN, J. en LmouToN, J., ,Examen de Jurisprudence 1966-1978 - Le droit 
maritime", R. C.J.B., 1979, 183-242, nr. 12-13, p. 197; Kh. Antwerpen, 15 apri11975, B.R.H., 
1975, IV-398; Kh. Antwerpen, 19 maart 1976, Jur. Anvers, 1975-76, 187; Antwerpen, 15 juni 
1977, R. W., 1977-78, 1630 met noot WESER, M., ,L'article 91 de la loi maritime beige et la 
convention de Bruxelles du 27 septembre 1968", B.R.H., 1976, IV-671. 
(72) MERCHIERS, Y., ,Overzicht van rechtspraak 1972-76 - Bijzonder en afwijkend 
handelsrecht", T.P.R., 1979, 90, nr. 60. 
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§ 3. Aansprakelijkheid 

A. Naar Belgisch recht zijn de wetsartikels betreffende de verant
woordelijkheid in principe niet van open bare orde, nochtans zijn er 
uitzonderingen(73). 
B. De architect kan zich niet ontlasten van zijn verantwoordelijk
heid, dit is o.m. in strijd met de wet van 20 februari 1939(74). 

§ 4. Strafbedingen 

A. artikel 1023 Ger. W. verbiedt verhogingsbedingen in geval van 
gerechtelijke opvordering 
B. de bedingen die deze van het K.B. van 7 september 1979 betref
fende de maximumstrafbedingen inzake brouwerijverplichtingen te 
boven gaan zijn verboden, inbreuken worden gestraft (art. 13)(75). 
C. in contracten tussen verdelers en afnemers van brandstoffen is de 
clausule die een forfaitaire vergoeding stipuleert voor welkdanige 
inbreuk ook, als niet geschreven te aanzien (dit is niet het geval voor 
sancties voor specifieke inbreuken)(76). 

§ 5. Andere regelingen 

A. artikel 1762 bis Burgerlijk Wetboek verbiedt het uitdrukkelijk 
ontbindend beding in huurovereenkomsten. 
B. artikel 2 § 1 van de wet van 30 december 1982 tot tijdelijke 
regeling van de huur- en andere overeenkomsten die het genot van 
een onroerend goed verlenen, stelt dat niettegenstaande elke wette
lijk, reglementair of contractueel strijdige bepaling, het bedrag van 

(73) Kh. Brussel, 26 april1975 en Brussel, 26 januari 1976, B.R.H., 1976, 1-452. MERCHIERS, 
Y., o.c., 122. 
(74) Cass., 26 januari 1978, Pas., 1978, I, 614. In het arrest van 3 maart 1978 (Cass., 3 maart 
1978, T. Aann., 1981, 261-278 met conclusies adv. gen. Krings) stelt het Hof van Cassatie dat 
men kan aannemen dat de architect- gelet op de huidige hoge techniciteit van bepaalde studies 
die tot het bouwbedrijf behoren- zich, zelfs impliciet, tegenover de bouwheer, met betrekking 
tot bepaalde technische studies, waarvoor hij geen opleiding ontving en die derhalve buiten 
zijn bevoegdheid vallen, van zijn aansprakelijkheid kan bevrijden (zoals bijvoorbeeld de 
betonstudie en de berekening van bet weerstandsvermogen van materialen). 
De bepalingen van artikel1792 B.W. en van de wet van 20 februari 1939, vereisen echter dat 
bij de beoordeling van de aansprakelijkheid van de architect, men nagaat of de keus van de 
door de architect geraadpleegde technicus goed was en of de door deze specialist begane fout, 
gelet op de vakkennis van de architect, - die trouwens een ingenieur kan zijn -, niet door 
de architect kon worden ontdekt. 
Deze zienswijze nuanceert bet imperatieve karakter. 
(75) K.B. van 7 september 1979, B.S., 15 november 1979; BosMANS, M., ,Les conditions 
generales en matiere contractuelle (1975-1979)", J. T., 1981, 56 nr. 74 c. 
(76) K.B. 20 juni 1975; BOSMANS, M., ibid. 
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de huur voor de periode van 1 januari 1983 tot 31 december 1983, 
niet hoger mag zijn dan het bedrag dat op 31 december 1982 wettelijk 
eisbaar is, verhoogd met 60Jo. 
C. sommige bepalingen van de wet van 30 april1951 op de handels
huur(77). 
D. sommige bepalingen van de pachtwet. 

§ 6. Taalwetgeving 

De taalwetten zijn van openbare orde, bevoegdheidsbedingen kun
nen daar geen afbreuk aan doen(78). 

AFDELING 3 

CLAUSULES IN STRIJD MET DE OPENBARE ORDE OF GOEDE ZEDEN 

34. Artikel 1133 Burgerlijk Wetboek houdt voor dat de oorzaak 
evenzo ongeoorloofd is wanneer zij tegenstrijdig is met de goede 
zeden of de openbare orde(79). 
De sanctie van een clausule, die in strijd is met gezegde begrippen 
zal dan ook de nietigheid zijn. De rechter zal hier niet alleen de 
algemene principes (art. 1131-1133 B.W.) moeten inroepen, hij zal 
tevens moeten aanduiden welk het principe is dat door hem aanzien 
wordt als een principe dat de openbare orde of de goede zeden 
aanbelangt. 
Het hoeft hier niet beklemtoond te worden, dat de bewuste begrippen 
vatbaar zijn voor evolutie. De rechter zal ze dus zeer nauwkeurig 
moeten omschrijven. 

(77) Artikel14 van de wet van 30 apri11951 heeft een dwingend karakter: Cass., 18 april1975, 
Arr. Cass., 1975, 916; artikel9 der wet van 10 apri11975 is evenzo van dwingend recht: Vred. 
Etterbeek, 2 februari 1976, T. Vred., 1976, 182. 
(78) Het taaldecreet van 19 juli 1973 gaf aanleiding tot vee! commentaren, zie: BosMANS, M., 
o.c., J. T., 1981, 34, nr. 34. 
(79) Voor opsomming van voorbeelden van voorwerp en oorzaak strijdig met goede zeden en 
openbare orde: VAN OEVELEN, A., ,Kroniek van het verbintenissenrecht (1975-76)", R. W., 
1976-77, (2385) 2390-2393; VAN 0EVELEN, A., en DIRIX, E., ,Kroniek van het 
verbintenissenrecht 1976-77", R. W., 1977-78, (2289) 2296-2297}, nr. 14-16; VAN OEVELEN, 
A., ,Kroniekvanhetverbintenissenrecht1977-78",R. W., 1979-80, (153), 166-168,nr.19e.v.; 
VAN OEVELEN, A., ,Kroniek van het verbintenissenrecht (1978-79 en 1979-80)", R. W., 
1980-81, 2436, nr. 29; KRUITHOF, R., Overzicht II, 568 e.v. 
Voor het begrip openbare orde: Cass., 15 maart 1968, Arr. Cass., 1968, 936; VANDEPUTTE, 
R., o.c., 82. 
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35. VOORBEELDEN 

§ 1. V erantwoordelij kheid 

A. De vrederechter te Schaarbeek ging ervan uit dat een clausule 
waarbij een reisagentschap zich ontlast in geval van niet conformiteit 
tussen de reisbrochure en de harde werkelijkheid (vb. afwezigheid 
van privaat zwembad) nietig is(80). 
Wij menen dat dit ten onrechte werd gevonnist, welk openbaar 
belang zou er miskend zijn? 
B. Vaststaand is de regel dat men zich niet kan vrijtekenen voor zijn 
bedrog, voor een intentionele fout of voor zijn kwade trouw(81). 
Er wordt sedert het arrest van 25 september 1959 niet meer vastge
houden aan het adagium culpa lata dolo acquiparatur. Ook kan men 
zich wei ontlasten voor het bedrog van zijn aangestelden. 
C. Dezelfde regels vinden gelding voor de vrijwaring van de verko
per voor verborgen gebreken. De rechtbanken nemen meestal aan dat 
de fabrikant en de beroepsverkoper geacht worden het gebrek te 
kennen, behoudens bewijs dat welke ook hun zorgvuldigheid ware 
geweest zij het gebrek niet hadden kunnen ontdekken(82). 
Naar ons oordeel komt er hier geen vermoeden juris et de jure ter 
sprake, enkel de bewijslast wordt omgekeerd. De clausule zal slechts 
geldig zijn indien fabrikant of beroepsverkoper bewijs kunnen leve
ren dat ze er de koper op gewezen hebben, expliciet of impliciet, dat 
er gebreken konden zijn(83). 
Wanneer de verkoper tussen de datum van de verkoop en het 
schadegeval kennis krijgt van het gebrek, doch de koper niet inlicht, 
handelt hij te kwader trouw en kan hij zich niet op exoneratiebedin
gen beroepen(84). 
Noteren we wei dat hier het algemeen principe dat kwade trouw moet 
bewezen worden in zekere mate omgekeerd wordt. 

(80) Vred. Schaarbeek, 30 september 1975, T. Vred., 1977, 264 
(81) DE PAGE, H., o.c., II, 1109, nr. 1055; Cass., 25 september 1959, Pas., 1960, I, 114: J. T., 
1960, 14 met noot ROTTHIER; R.C.J.B., 1960, 10 met noot DABIN. 

(82) DE PAGE, H., o.c., IV, 210, nr. 179. Cass., 4 mei 1939, Pas., 1939, I, 223; Cass., 13 
november 1959, Pas., 1960, I, 313; Cass., 6 oktober 1961, Pas., 1962, I, 152; R.C.J.B., 1963, 
11 met noot LAGASSE. LIMPENS, J., (e.a.), La Vente in R.P.D.B., 161, nr. 359-382. 
(83) Cass., 6 februari 1975, Pas., 1975, I, 579. 
(84) Cass., 28 februari 1980, R.C.J.B., 1983, 223 met noot FAGNART, J.L., ,L'obligation 
de renseignement du vendeur-fabricant". 
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§ 2. Strafbedingen 

A. Het Hof van Cassatie(85) heeft de nietigverklaring van het beding 
waardoor een factuurbedrag met 200Jo verhoogd wordt in geval van 
gerechtelijke recuperatie wegens strijd met de openbare orde be
aamd, motivering is dat de clausule geen onderscheid maakte tussen 
een aanvaardbaar verweer en een loutere niet-betaling. De clausule 
is aldus te algemeen en in strijd met de rechten van de verdedi
ging(86). 

B. De alomgekende rechtspraak van het Hof van Cassatie inzake het 
indemnitair karakter van de strafbedingen steunt evenzo op deze 
rechtsgronden. 

AF'DELINO 4 

VOORLOPIGE BESLUITEN 

36. Elke clausule die in strijd is met een imperatieve wet of een wet 
van openbare orde of met welkdanig principe ook dat kan aanzien 
worden als van openbare orde of de goede zeden aanbelangende, 
dient door de rechter nietig verklaard te worden. 
Inzoverre goede zeden of openbare orde in het gedrang zijn, dient 
het middel z_elfs ambtshalve jngeroepen te worden. Alvorens de 
vordering geheel of gedeeltelijk af te wijzei1 opgrond. van een exeptfe 
die de partijen voor hem niet hadden ingeroepen, dient de rechter 
de heropening der debatten te bevelen (art. 774 Ger. W.). 
Naar onze mening moet geen specifiek misbruik weerhouden wor
den, het indruisen tegen openbare orde of goede zeden is een alge
meen misbruik. Soms zal de wetgever aanduiden wat als imperatief 
of van open bare orde moet aanzien worden, voor een belangrijk deel 
behoort het evenwel aan de rechtspraak om de afbakening te verrich
ten. 

(85) Cass., 29 september 1967, B.R.H., 1968, 1-4. 
(86) Cass., 23 januari 1969, Pas., I, 473. 
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HooFDSTUK II 

CRITERIA TER VERWERPING VAN SOMMIGE BIJZONDERE 
CLAUSULES. 

AFDELING 1 

INLEIDING 

37. De rechtspraak is verder gevorderd voor welbepaalde bedingen, 
er zijn sommige criteria die aangewend worden. Vermits dit deel het 
meest bekende is, zullen we ons tot zeer algemene principes beperken, 
en voor het overige naar rechtspraak en rechtsleer verwijzen. 

AFDELING 2 

BEVOEGDHEIDSBEDINGEN(87) 

38. Nogal vaak treft men bedingen aan waarbij ten aanzien van de 
territoriale bevoegdheid, aan de eiser een keuze wordt gelaten. Deze 
bedingen zijn geldig zo stelt een vonnis van de arrondissementsrecht
bank te Brussel(88). 
Immers de keuze wordt beperkt door artikel 624 Ger. W. er is dus 
geen onbepaalde of onbeperkte keuze. Ware het niet zo, dan zou het 
een verbintenis onder potestatieve voorwaarde zijn en dus nietig 
luidens artikel 1174 Burgerlijk Wetboek(89). 
De rechter zal de feitengegevens moeten aanduiden waaruit het 
misbruik van keuzemogelijkheid blijkt. Juist dit willekeurige karak
ter zal het misbruik uitmaken. 

AFDELING 3 

BEDINGEN TER ONTLASTING VAN VERANTWOORDELIJKHEID 

39. A. Aantasting van het voorwerp van het contract(90): Contract
partners mogen niet met de andere hand terugnemen wat ze met de 
ene hand gegeven hebben. Verbindt men zich tot iets bepaalds en 
outlast men zich tegelijk voor alle verantwoordelijkheid, dan tast 
men voorwerp en oorzaak aan. 

(87) Voorbeelden: BosMANS, M., ,Algemene faktuurvoorwaarden en de rechtspraak", 
Interbankendienst, 16-18; BosMANS, M., o.c., J. T., 1981, 33, nr. 32-38. 
(88) Arrond. Brussel, 20 september 1976, B.R.H., 1976, 1-508. 
(89) VANDEPUTTE, R., o.c., 154. 
(90) BOSMANS, M., o.c., lnterbankendienst, 22; BOSMANS, M., o.c., J. T., 1981, 35, nr. 41. 
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De recbtspraak die over deze middelen moet oordelen, dient zeer 
concreet af te wegen of aldan niet een redelijke recbtvaardiging voor 
de outlasting voorbanden is. 
Bij arrest van 7 december 1977 beeft bet Hof van Beroep te Brus
sel(91) beslist dater niet kon ingegaan worden op bet middel dat bet 
exoneratiebeding in ernstige mate de essentie van bet contract aantast 
en zelfs teniet doet onder motivering dat bij gebreke aan strijdigbeid 
met de openbare orde of goede zeden, de wilsautonomie moet 
gevrijwaard blijven en dat de geviseerde clausule enkel private belan
gen op bet oog beeft, waarover contractpartners vrij bescbikken, op 
voorwaarde dat bet evenwicbt tussen de wederkerige prestaties van 
partijen niet in die mate geweld wordt aangedaan, dat bet voorwerp 
zelf zou aangetast zijn. 
Dit evenwicbt is zeer belangrijk, de recbter moet de feiten elementen 
opsommen die dit verstoren en motiveren hoe aldus aan bet voorwerp 
wordt geraakt(92). 
De sanctie zal de nietigverklaring van de litigieuze bedingen zijn. 
B. Outlasting van beroepsverantwoordelijkbeid is slecht gezien door 
de rechtbanken, dit kan gegrond worden op dezelfde principes, de 
beroepsmens wordt juist gekozen voor zijn speciale kennis, als hij 
zich voor professionele fouten vrijtekent, dan ontneemt bij elke 
inboud aan zijn verbintenis, want juist zijn verantwoordelijkheid 
gebaseerd op zijn speciale kennis wordt door partijen beoogd. Het 
misbruik zal bier relatief gemakkelijk kunnen aangewezen wor
den(93). 

(91) Brussel, 7 december 1977, R.G.A.R., 1978, nr. 9952. 
,Que ne s'agissant pas d'une faute dolosive ou intentionnelle dans le chef de la ... , la faculte 
d'exoneration est, en l'espece, justifiee par deux principes: d'une part, !'obligation en cause 
etant contractuelle, !'operation tout entiere, clause d'exoneration comprise, est regie par 
l'autonomie de la volonte des parties, sauf si la loi en disposait autrement, ce qui n'est pas 
le cas de l'espece; d'autre part, la clause litigieuse ne vise que des interets prives dont les 
contractants avaient la libre disposition, a condition que ne soit pas rompu l'equilibre des 
prestations entre parties dans une mesure telle que 1 'objet meme du contrat en serait aneanti' '. 
(92) Kh. Verviers, 6 juni 1964, Jur. Liege, 1963-64, 19; Kh. Antwerpen, 11 oktober 1965, 
R. W., 1965-66, 1121; Brussel, 1 februari 1965, J. T., 1966, 242; Kh. Brussel, 7 januari 1969, 
B.R.H., 1969, 1-31. 
(93) De clausule die elke betekenis ontneemt aan een beroepsverantwoordelijkheid, maakt van 
deze verantwoordelijkheid een zuiver potestatieve voorwaarde zie ook: FLAMME, M.A., ,Du 
devoir de surveillance de l'architecte et des clauses d'exoneration de sa responsabilite", 
R.C.J.B., 1974, 520-543, inz. nr. 30. 
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AFDELING 4 

STRAFBEDINGEN(94) 

PRINCIPES 

40. Het strafbeding is elke beding waarbij een contractpartner zich 
voor het geval van niet-uitvoering, tot iets bepaalds verbindt (art. 
1226 B.W.). Het is dus elke forfaitaire raming van de vergoeding die 
aan de schuldeiser van de verbintenis zal moeten betaald worden. 

VORMEN 

41. De klassieke vorm is deze die een procentuele verhoging van de 
prijs op het oog heeft. Maar er mag niet vergeten worden, dat elk 
welkdanig beding ook, waardoor bijvoorbeeld de mogelijke schade 
bij niet-uitvoering of bij onvolledige of laattijdige uitvoering vooral 
forfaitair of volgens een aangegeven criterium wordt bepaald, onder 
de notie valt. 

(94) DE PAGE, H., Traite etementaire de droit civil, t. III, nr. 117 e.v.; DE BACKER, ,Vers 
plus de securite en matiere de clause penale", B.R.H., 1968, I-37; DE BACKER, noot onder 
Cass., 17 april1970, B.R.H., 1970, 1-706; KRINGS, J., conclusie voor Cass., 17 aprill970, 
Arr. Cass., 1970, 755; MoREAU-MARGREVE, I., ,Une institution en crise: Ia clause penale", 
R.C.J.B., 1972, 459-504; MoREAU-MARGREVE, I., ,Encore Ia clause penale: nouvelle phase 
d'une crise", R. C.J.B., 1973, 307; VAN OMMESLAGHE, P ., .. Examen de jurisprudence, les 
obligations", R.C.J.B., 1975, 530, m. 59; KRUITHOF, R., MOONS, H. EN PAULUS, C., 
,Overzicht van rechtspraak- Verbintenissen", T.P.R., 1975,742, nr. 140-150; WIJMEERSCH, 
E., noot sub Cass., 8 febr. 1974, R. W., 1973-74, 2432; WIJMEERSCH, E., Toetsing van 
verhogingsbedingen, R.W., 1976-77, 135; VAN GERVEN, W., Matiging van 
verhogingsbedingen, R. W., 1976-77, 1379; WIJMEERSCH, E., Matiging van 
verhogingsbedingen, R. W., 1976-77, 1381; VANDEPUTTE, R., De overeenkomst, Brussel, 
Larcier 1977, 247-252; MoREAU-MARGREVE, I., ,Pour uncertain pouvoir de revision des 
clauses penales", J.T., 1976, 637-643; VAN OEVELEN, A., ,Kroniek van bet 
verbintenissenrecht", R. W., 1976-77, 2046, nr. 37; MoREAU-MARGREVE, I., ,Mise au point 
en matiere de clause penale", Rev. Reg. Dr., 1977, 216-223; STUYCK, J., ,Toetsing van 
verhogingsbedingen, naar een betere bescherming tegen onereuze bedingen in 
standaardcontracten?", R. W., 1977-78, 545-564; KEuTGEN, G., noot sub Kh. Brussel, 8 jan. 
1968, T. Aann., 1974, 76-79; DE BACKER, noot sub Kh. Brussel, 4 febr. 1977, B.R.H., 1978, 
86-91; DELVOIE, G., ,Het strafbeding in financieringshuurcontracten (leasing) met enkele 
bijkomende beschouwingen over bet karakter van artikel 1231 B.W.: dwingend of 
suppletief?", B.R.H., 1973, 523-550; BosMANs, M., Algemene jactuurvoorwaarden en de 
rechtspraak, Brussel Interbankendienst 1978, 23-44; VAN OEVELEN, A., ,Kroniek van bet 
verbintenissenrecht gerechtelijk jaar 1977-78", R.W., 1979-80, 177-179; DIRIX, E. en VAN 
OEVELEN, A., ,Kroniek van bet verbintenissenrecht 1978-79, en 1979-80", R. W., 1980-81, 
2466-2469; THILMANY, J., ,Fonctions et revisibilite des clauses penales en droit compare'', 
Rev. Intern. de Dr. Comp., 1980, 17-54; MoREAU-MARGREVE, I., Clause penale et astreinte 
dans le contexte socio-economique actue/, Bruxelles, Recyclage Fac. Univ. St. Louis, 1981; 
MAQUET, N., ,La clause penale: quelques elements de fait", B.R.H., 1980, 386; VAN RIJN, 
J., ,Nature et fonction de Ia clause penale selon le code civil", J. T., 1980, 557; BoSMANS, 
M., ,Les conditions generales en matiere contractuelle 1975-1979, J. T., 1981, nr. 44-60 en 
72-79; KRUITHOF, R., Overzicht II, 677 e.v. 
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De strafbedingen zijn niet beperkt tot de sfeer der fakturen, maar 
vinden we ook terug onder vorm van wederverhuringsvergoedingen 
in huurovereenkomsten. 
De redeneringen die zullen ontwikkeld worden kunnen dan ook 
gevoerd worden voor al deze bedingen waarbij reeds bij het afsluiten 
van het contract een vergoeding wordt bepaald. 

STELLING VAN RET HOF VAN CASSATIE 

42. In diverse alombekende arresten heeft het Hof van Cassatie een 
redenering opgebouwd, dat enkel het beding dat indemnitair is, de 
bescherming van artikel 1152 B.W. (dat een toepassing is van art. 
1134 B.W.) geniet. 
Indien het beding de schuldeiser een winst bezorgt die buiten verhou
ding staat met de mogelijke schade, dan heeft het beding een andere 
oorzaak dan deze beoogd door het burgerlijk wetboek en dient het 
nietig verklaard te worden, hetzelfde geldt indien het beding de eiser 
ervan doet speculeren op de niet-uitvoering. 
Probleem is het trekken van de grens van dit indemnitaire karakter. 
Bepaalde rechtspraak die deze principes heeft willen toepassen, heeft 
de hoegrootheid van het beding getoetst ~Cl.Ilfle vv-erkelijke schade. 
Dit is manifest verkeerd. Deze rechtspraak verarmt ons recht, ver
mits het elke forfaitaire raming onmogelijk maakt. 
Wil de rechter toepassing maken van de theorie, dan dient hij 
volgende feitengegevens zeer duidelijk te omschrijven: de enormiteit 
van het beding, de samenstelling van de mogelijke schade, de wanver
houding met de schade die mogelijkerwijze uit de niet-uitvoering kan 
spruiten, eventueel de intenties te speculeren op wanuitvoering. Elke 
rechterlijke beslissing die hieraan niet voldoet is niet in rechte houd
baar. 
Laat ons nog de nadruk leggen op het feit dat de sanctie volgens het 
Hof van Cassatie de volstrekte nietigheid van het beding dient te zijn. 
Elke loutere reduktie van het beding is uit den boze. Wanneer het 
beding nietig wordt verklaard, dan kan de eiser wel bewijs leveren 
van zijn werkelijk geleden schade. Immers een nietig strafbeding 
impliceert geen ontstentenis van schade. Vordert een partij de vernie
tiging van het strafbeding, dan doet de tegenpartij er goed aan om 
minstens in ondergeschikte orde een voorbehoud te laten akteren om 
bewijs van de schade te leveren. 
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43. Wij zijn de mening toegedaan dat er geen argumenten aan te 
treffen zijn in de rechtspraak van het Hof van Cassatie om de 
strafbedingen in het algemeen tegen te gaan. Enkel de overdreven 
bedingen worden geviseerd. 
Er dient eveneens de nadruk gelegd te worden op het feit dat deze 
zienswijze van het Hof van Cassatie niet vrij staat van kritiek(95); 
overigens is ze zeer moeilijk overeen te brengen met de houding van 
onze wetgever aangaande de dwangsom. Wat dit laatste betreft 
houdt de invoering van de artikels 1385 bis tot 1385 nonies Ger. W. 
een erkenning in van een dwang (onder vorm van veroordeling tot 
een geldsom) onverminderd de veroordeling tot schadevergoeding 
indien er schade is(96). 
Nog volhouden dat er geen dwang mag zijn, daar waar de wetgever 
die mogelijkheid erkend heeft in een volgend stadium, komt minstens 
vreemd over. 

VERMINDERING OF HERZIENING 

44. In principe is vermindering of herziening door de rechter niet 
toegestaan. Nochtans kan men zich gebeurlijk beroepen op andere 

(95) VAN RUN, J., ,Nature et fonction de Ia clause penale selon le code civil", J.T., 1980, 
557; BosMANS, M., o.c., J.T., 1981, 56, m. 73 en de aldaar geciteerde verwijzingen. 
Er zijn ook anderen die de wet bebben willen wijzigen. Zo vermelden wij een wetsvoorstel van 
de beer VAN CAUWENBERGHE van 10 februari 1981 en ertoe strekkende artikell152 B.W. als 
volgt te bervormen: 
,De recbter kan zelfs arnbtsbalve een strafbeding berzien: 
1° ten gunste van de scbuldenaar die ongelukkig en te goeder trouw is of ten nadele van de 
scbuldeiser die te kwader trouw is, wanneer bet kracbtens bet strafbeding verscbuldige bedrag 
overdreven is ten opzicbte van de scbuldeiser werkelijk geleden scbade; 
2° bebalve in geval van bedrog van de scbuldenaar, wanneer bet kracbtens bet strafbeding 
verscbuldigde bedrag overdreven is ten opzicbte van de voorzienbare scbade en van de 
vergoeding welke de partijen terecbt noodzakelijk mochten acbten om de scbuldenaar ertoe 
aan te zetten zijn verplicbtingen nate komen" (Pari. st., kamer, 1980-81, nr. 782/1). 
(96) VAN OEVELEN, A., o.c., R. W., 1976-77,2406, m. 36; R. W., 1979-80, 155-160, m. 2-11; 
R. W., 1980-81, 2465, nr. 58; BosMANs, M., o.c., J.T., 1981, 41, nr. 55; BALLON, G.L., De 
dwangsom, in A.P.R., 1980; BALLON, G.L., ,De nieuwe wet op de dwangsom", R. W., 
1979-80, 2017-2036; GLANSDORFF, F., ,La legalisation de l'astreinte en droit beige: Ia Ioi du 
31 janvier 1980 portant approbation de Ia Convention Benelux du 26 novembre 1973", J. T., 
1980, 312-313; GULDIX, E., ,De dwangsom eindelijk legaal", T. Vred., 1980, 129-164; 
SToRME, M., ,Ben revolutionaire bervorming: de dwangsom", T.P.R., 1980, 222-240; DE 
LEVAL, G., ,Observations sur l'astreinte", Jur. Liege, 1980, 242-245; MALENGREAU, X., 
,L'introduction de l'astreinte en droit beige", R. G.A.R., 1981, m. 10.348; D'HooRE, A.M., 
, ,Ben jaar toepassing van de dwangsom - een onderzoek van de recbtspraak'', R. W., I 981-82, 
289-304. 
Kb. Gent, 15 apri11980, T. Aann., 1981, 9-14 met noot; Kh. Bergen, 16 mei 1980, J. T., 1981, 
537; Gent, 26 september 1980, R. W., 1981-82, 1026; Kb. Mecbelen, 10 oktober 1980, B.R.H., 
1981, III-532-540; Voorz. Kb. Brussel, 15 oktober 1980, B.R.H., 1981, III-528-531; Vred. 
Nijvel, 11 februari 1981, J.T., 1981, 539; Rb. Luik, 10 juni 1981, J. T., 1981, 537; Benelux 
Gerecbtsbof, 9 ju!i 1981, R. W., 1981-82, 303-309 met noot STORME; Rb. Luik, 8 september 
1981, J. T., 1981, 536. 
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rechtsfiguren om dergelijke wijziging van de wil van partijen te 
verrechtvaardigen (vb. infra: afdeling 4 van Hfdst. III). 

CUMUL VAN GEWOON STRAFBEDING MET CONVENTIONELE INTRES

TEN 

45. Zoals gesteld is een conventionele bepaling over de intresten ook 
een strafbeding sensu lato. Immers de intresten zijn ook een schade
post. Als men artikel 1153 Burgerlijk Wetboek leest zouden de 
intresten zelfs de enige vergoeding voor vertraging in de uitvoering 
zijn voor verbintenissen tot betaling van een geldsom. 
V aststaande rechtspraak beslist dat dit artikel van aanvullend recht 
is. Nu kan het wei voorkomen, dat elk beding louter op zichzelf 
beschouwd door de beugel kan, maar dat een cumulatieve toepassing 
ervan een misbruik uitmaakt. 
Ook in dat geval zal de motivering van het Hof van Cassatie kunnen 
gebruikt worden. 
Wij willen hier nog aanstippen, dat het zojuist gestelde als een 
algemene regel moet aanzien worden inzake misbruikclausules. 

BESLUIT 

46. Voor elk forfaitair conventioneel beding dat een regeling in
houdt voor het geval van niet (tijdige) nakoming van welkdanige 
verbintenis ook, kan de rechtspraak van het Hofvan Cassatie, zolang 
deze stand zal houden, gebruikt worden. 
De rechter zal steeds zeer concreet het misbruik (wanverhouding 
tussen de schade die mogelijk voorzienbaar was, en het beding) 
dienen aan te duiden. 

HOOFDSTUK Ill 

DE TECHNIEKEN UIT HET VERBINTENISSENRECHT DIE 
KUNNEN GEBRUIKT WORDEN VOOR ALLE 

MISBRUIKCLAUSULES 

AFDELING 1 

INLEIDING 

47. De hierna weergegeven lijst van technieken wil niet volledig zijn, 
doch wei exemplatief. De bedoeling is een greep te doen uit een reeks 
van mogelijke rechtsmiddelen. 
Sommige ervan zijn ten onrechte gebruikt omdat de principes geweld 
wordt aangedaan. 
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AFDELING 2 

TEGENSTRIJDIGHEID TUSSEN CLAUSULES 

48. Wanneer in een zelfde contractuele sfeer diverse bedingen voor
komen, waarvan de gezamenlijke uitvoering niet mogelijk is, of 
tegenstrijdig is, dan stelt zich de vraag van de wilsovereenstemming 
tussen partijen. Over welke bedingen waren partijen het eens? 
Sommige rechtspraak(97) neemt aan, dat de tegenstrijdige bedingen 
mekaar neutraliseren en het gemeen recht zijn gelding herneemt. 
Zo'n zienswijze voldoet niet altijd, nemen wij als voorbeeld een 
tegenstrijd tussen bijzondere voorwaarden en algemene voorwaar
den: in zo'n geval zullen de regels van uitlegging der overeenkomsten 
(artikels 1156 tot 1164 B.W.) toelaten de bedingen tegen mekaar af 
te wegen (infra: afdeling 8). 
Hier gaan wij uit van de bedenking dat de wil der partijen niet 
duidelijk is en niet volstaat en er dus geen gevolg aan de bedingen 
kan voorbehouden worden. 
Dit zal bvb. het geval zijn indien beide partijen zich op hun eigen 
algemene voorwaarden zouden beroepen. Ten aanzien van een con
sument zal het probleem zich stellen bvb. bij een leveringstermijn in 
de bijzondere voorwaarden, daarentegen een outlasting voor laattij
digheid in de algemene voorwaarden. Het principe toepassen zou hier 
het gemeen recht gelding laten vinden (wat niet steeds de beste 
oplossing zal zijn). De redenering is gesteund op artikelll08 Burger
Iijk Wetboek dat van de toestemming een der geldigheidsvereisten 
van het contract maakt. 

AFDELING 3 

VOORWERP EN OORZAAK DER VERBINTENISSEN 

49. Wij hadden reeds de gelegenheid te vermelden dat de verbintenis 

(97) Luik, 29 oktober 1975, B.R.H., 1976, IV-646; Arrond. Namen, 20 januari 1976, Jur. 
Liege, 1975-76, 260; Antwerpen, 30 maart 1977, R. W., 1976-77, 241. 
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sen een geoorloofd voorwerp en een geoorloofde oorzaak dienen te 
hebben (art. 1131 en 1133 B.W.)(98) (99) (100). 
De sanctie is de nietigheid van het beding. De rechter zal nagaan of 
het voorwerp niet geheel uitgehold wordt (supra nr. 10). 
Sommigen houden voor dat een ,leeuwenbeding" het voorwerp van 
het contract teniet doet(lOl). Wij delen de zienswijze van professor 
Van Ommeslaghe, dat artikell855 Burgerlijk Wetboek moeilijk als 
een rechtsregel met algemene draagwijdte kan aanzien worden. 
Wel zijn wij de zienswijze toegedaan, dat gebreken in voorwerp 
en/ of oorzaak, algemene principes zijn, die verder moeten reiken 
dan sommige exoneratieclausules. 

AFDELING 4 

DE ROL VAN DE GOEDE TROUW 

50. Artikelll34lid 3 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de verbintenis
sen te goeder trouw moeten ten uitvoer gelegd worden. We zitten alzo 
in de sfeer der uitvoering. De klassieke doctrine meet weinig plaats 
toe aan de goede trouw{l02). Sommige hedendaagse auteurs willen 
het vereiste van de goede trouw ook laten gelden voor het totstandko
men van het contract(l03) (104). 

(98) Kh. Brussel, 26 januari 1971, B.R.H., 1971, I-468. 
(99) VANDEPUTTE, R., o.c., 79-94; VAN 0MMESLAGHE, P., o.c., 453-484 met tal!oze 
voorbeelden; VAN 0MMESLAGHE, P., ,Observations sur Ia theorie de Ia cause dans Ia 
jurisprudence et Ia doctrine moderne", R.C.J.B., 1970, 326. 
(100) Het vereiste van gelijkwaardigheid der wederzijdse bedongen prestaties in een 
overeenkomst ligt in ons huidig positief recht niet besloten in het oorzaakvereiste van art. 1131 
Burgerlijk Wetboek. Door de auteurs was nochtans een poging gedaan in die zin, voor zover 
er begeleidende omstandigheden waren. Het was de leer van de gekwalificeerde benadeling 
gegrond op de leer van de ongeoorloofde oorzaak. Thans wordt een ander criterium 
weerhouden (zie hierover: VAN OEVELEN, A., art. cit., R. W., 1979-80, 168, nr. 21 en de aldaar 
geciteerde refertes). 
(101) VAN 0MMESLAGHE, P., o.c., R.C.J.B., 1975, 432, nr. 2 in fine. Brussel, 20 december 
1971, Pas., 1972, II, 47; Brussel, 8 juni 1972, Pas., 1972, II, 167; BOSMANS, M., art. cit., 
J. T., 1981, 24, nr. 29. 
(102) DE PAGE, H., o.c., II, 458-461, nr. 468; BoSMANS, M., art. cit.,]. T., 1981,23, nr. 26; 
VAN 0MMESLAGHE, P., o.c., 434, nr. 4-bis. Anders: Kh. Bergen, 11 juli 1978, B.R.H., 1979, 
1-100. 
(103) KRUITHOF, MOONS en PAULUS, o.c., 505-508. nr. 68-70 en VANDEPUTTE, R., o.c., 
35-37, pleiten voor een modernere visie; ook: KRUITHOF, R., Overzicht IL 603 e.v. 
(104) MAZEAUD, o.c., II/1, 831, nr. 730 die zich sterk kant tegen de inmengingvan de rechter. 
In Duitsland daarentegen maakt § 242 B.G.B. een algemeen principe uit, nochtans mag het 
niet de rechtszekerheid in gedrang brengen (voor commentaar: BROX, H., Allgemeines 
Schuldrecht, C.H. BEcK, Miinchen, 1978, 48-55, nr. 73-89). 
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De principes mogen nochtans geen geweld aangedaan worden. De 
goede trouw behelst de uitvoering. Geen partij mag zich schuldig 
maken aan misbruiken ter gelegenheid van deze uitvoering(105). 
Wij mogen uitvoering en totstandkomling niet met elkaar verwarren. 
De rechter moet dus klaar en duidelijk preciseren. 
Het Burgerlijk Wetboek geeft geen sanctie voor de niet-naleving van 
de goede trouw bij de uitvoering. Wij geven er de voorkeur aan de 
regels van het misbruik van recht mutatis mutandis toe te passen 
(infra nr. 32). 
Het is ook via de regels van de goede trouw dat men in ons recht de 
rechtsverwerking(106) zou kunnen rechtvaardigen. Men spreekt van 
rechtsverwerking, wanneer iemand door toedoen van zijn eigen 
gedragingen een recht geheel of gedeeltelijk verliest omdat het verder 
uitoefenen ervan strijdig is met een voorheen ingenomen houding. 
Wanneer een partij verschillende jaren laat verlopen zonder op te 
treden, dan mag worden aangenomen dat er in strijd met de goede 
trouw wordt gehandeld als deze partij plots tot opeising der uitvoe
ring van de verbintenissen van tegenpartij overgaat. Onnodig te 
stellen dat dit begrip zeer omzichtig gebruikt moet worden. 

AFDELING 5 

DE BILLIJKHEID 

51. Vele rechters weigeren misbruikclausules gelding te verlenen om 
reden dat zij zulks niet billijk vinden. De billijkheid is geen rechtsbe
ginsel dat thuishoort in het verbintenissenrecht, althans kan het geen 
afbreuk doen aan artikel 1134 lid 1 Burgerlijk Wetboek. 
Het begrip komt wei voor in artikel1135 Burgerlijk Wetboek doch, 
deze tekst zegt zeer duidelijk dat overeenkomsten niet aileen verbin
den tot wat is uitgedrukt, maar ook tot de gevolgen toegekend o.m. 
door de billijkheid. 
Nergens is voorzien dat de billijkheid een algemene herzieningsfor
mule is op grond waarvan de rechter de verbintenissen van partijen 
kan milderen, wei integendeel dergelijke zienswijze is in tegenspraak 

(105) De toetsing der strafbedingen betreft het geldig tot stand komen van de verbintenissen 
en niet de uitvoering ervan. Het criterium van de goede trouw is hier dan ook minder 
aangewezen (evenwel: Gent, 28 juni 1979, R. W., 1979-80, 2260) somtijds kan echter de wijze 
van uitvoering van een beding zelf, tegen de goede trouw ingaan (vb. Vred. Grace-Hollogne, 
22 maart 1977, T. Vred., 1978, 230; Vred. Tienen, 17 mei 1976, R.G.A.R., 1980, nr. 10.214). 
(106) VAN OMMESLAGHE, P., en AAFTINK, H.A.M., ,Rechtsverwerking en afstand van 
recht", T.P.R., 1980, 735 en 793. 
Voor enige voorbeelden: VAN OEVELEN, A., art. cit., R.W., 1980-81,2441-2443, nr. 33. 
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met artikel 1134lid 1 Burgerlijk Wetboek dat de verbindende kracht 
als principe stelt(l07). 
De billijkheid die een aanpassing is van een rechtsprincipe aan een 
zeer concrete situatie, komt erop neer, het recht uit te hollen en alles 
over te laten aan de beoordeling door de rechter. Daar er geen 
tastbare rechtsgrond meer is, is ook toetsing en controle in dat geval 
uitgesloten. Al deze redenen moeten er ons toe aanzetten billijkheid 
uit te sluiten behalve daar waar de wetgever het uitdrukkelijk heeft 
gewild (vb. art. 18 Handelshuurwet). 

AFDELING 6 

DE INTERPRETATIEREGELS(108) 

52. Melden we voor de volledigheid dat de artikels 1156 tot 1164 
Burgerlijk Wetboek tot de meest gebruikte middelen behoren om de 
practicus toe te laten tegen misbruiken tekeer te gaan(109). 
De clausules die van het gemeen recht afwijken dienen beperkend 
gei:nterpreteerd te worden(llO). 
De bedoeling van partijen is belangrijker dan de gebruikte termen 
(art. 1156 B.W.)(111), de dubbelzinnige bedingen moeten veeleer 
opgevat worden in de zin dat ze gevolg kunnen hebben (art. 
1157)(112) in de zin die met de inhoud van het contract overeenstemt 
(art. 1158) en volgens wat gebruikelijk is in de streek (art. 1159)(113). 
Artike11160 B.W. herhaalt artikell135 B.W. Artikel1161 B.W.legt 

(107) VANDEPUTTE, R., o.c., 35; Gent, 8 januari 1975, R.W., 1976-77, 1319 (voorziening 
verworpen: Cass., 30 april1976, R. W., 1976-77, 1319); voor kritiek: BosMANS, M., o.c., J. T., 
1981, 53, nr. 61; KRUITHOF, R., Overzicht IL 602. 
(108) De rechter heeft niet de bevoegdheid de draagwijdte van duidelijke bedingen te wijzigen 
of aan die clausules hun gebruikelijke betekenis te ontzeggen, enkel en alleen omdat ze 
onlogisch zijn, ongewenst of in strijd met de billijkheid zijn (Luik, 13 maart 1965, Pas., 1965, 
II, 276; Brussel, 20 december 1971, J. T., 1972, 465). 
Artikel1134 Burgerlijk Wetboek wordt door de rechter niet geschonden wanneer hij aan een 
overeenkomst het gevolg toekent, dat zij, in de uitlegging die hij ervan geeft, wettelijk tussen 
partijen heeft (vaststaande cassatierechtspraak zie: KRUITHOF, MOONS, PAULUS, o.c., 
T.P.R., 1975, p. 447); VAN OEVELEN, A., ,Kroniek 1975-76", R. W., 1976-77,2395, nr. 19; 
KRUITHOF, R., Overzicht II, 598 e.v. 
(109) DE PAGE, H., o.c., II, 546-558; MAZEAUD, o.c., II/1, 312-325; VAN 0MMESLAGHE, 
P., o.c., 496-502, nr. 43-45; KRUITHOF, MOONS, PAULUS, o.c., 496-503, nr. 57-63; BOSMANS, 
M., ,Algemene faktuurvoorwaarden en de rechtspraak", Interbankendienst, Brussel 1978, 
48-49; BOSMANS, M., o.c., J. T., 1981, nr. 53 en 61-64. 
(110) Kh. Brussel, 24 september 1975, B.R.H., 1976, 1-1. 
(111) Cass., 18 september 1975, Pas., 1976, I, 81; Cass., 30 april1976, R. W., 1976-77, 1313. 
(112) Brussel, 4 december 1964, Pas., 1965, II, 274; Rb. Brussel, 27 november 1975, Pas., 
1976, III, 44. 
(113) Brussel, 25 februari 1970, Pas., 1970, II, 116. 
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op, het contract als een geheel te aanzien en de bedingen het ene door 
het andere uit te leggen(114). 
De tegenstrijdige bedingen (supra nr. 18) zullen veelal ook volgens 
deze interpretatieregels beoordeeld worden. 

53. Ben vaak gebruikte regel is deze van artikel 1162 Burgerlijk 
Wetboek(115). De rechter moet aanwijzen dater twijfel is omtrent 
de draagwijdte van een clausule. Is deze voorwaarde vervuld, dan zal 
hij ze kunnen interpreteren tegen degene die bedongen heeft, en alzo 
in vele gevallen het verstoorde evenwicht kunnen herstellen. 
Merken we wei op dat er hier geen sanctie van nietigheid geldt, het 
beding wordt louter nadelig voor de bedinger beoordeeld. We stellen 
vast dat soms te roekeloos van dit artikel gebruik wordt gemaakt. 
Is er geen dubbelzinnigheid, noch twijfel, dan kan en mag er ook geen 
beroep op gedaan worden(116). 

AFDELING 1 

DE CONTRACTUELE VERANTWOORDELIJKHEID 

PRINCIPES 

54. De partij die zich verbonden heeft moet zijn verbintenis nako
men, doet zij het niet of niet tijdig dan engageert zij haar verantwoor
delijkheid (art. 1147 B.W.). Elke contractuele fout zal aan~eiding 
geven tot de sancties der wanuitvoering (vb. art. 1184 B.W.). Zal de 

(114) Kh. Brussel, 5 december 1969, B.R.H., 1971, I-709; Kh. Brussel, 5 oktober 1973, 
B.R.H., 1974, I-238. 
(115) Inzake huurlasten: Vred. Grivegnee, 19 maart 1975, T. Vred., 1975,225. Inzakeverschil 
tussen compromis en authentieke verkoopakte: Brussel, 18 mei 1976, J. T., 1979, 220 met noot. 
Andere voorbeelden: BosMANS, M., o.c., J.T., 1981, 54, nr. 63. 
(116) Gent, 7 mei 1953, R. W., 1953-54, 945; Cass., 23 december 1966, Pas., 1967, I, 522. 
In een arrest van 22 maart 1979 stelt het Hofvan Cassatie dat artikel1162 Burgerlijk Wetboek 
een wet is in de zin van artikel 608 Ger. W. Wie van een exoneratiebeding geniet wordt aanzien 
als de bedinger. De toepassing van artikel1162 Burgerlijk Wetboek laat de feitenrechter toe 
te beslissen dat een exoneratiebeding in algemene termen gesteld niet geldt voor zware fout 
onder motief dat wie zulks toch wilde Iaten gelden, dit expliciet diende te bedingen en zich 
niet kan beperken tot algemene bewoordingen (Cass., 22 maart 1979, R. W., 1979-80, 2238 
met noot). Voor kritiek: VAN OEVELEN, A., ,Kroniek 1978-79 en 1979-80, R. W., 1980-81, 
2461, nr. 53-57; CORNELIS, L., ,Les clauses d'exoneration des responsabilites couvrant Ia 
faute personnelle et leur interpretation", R.C.J.B., 1981, 196-219. 
VAN 0EVELEN en DIRIX, ,Kroniek 1978-79 en 1979-80", R. W., 1980-81, 2393-2396, 
nr. 25-29; DUMON, F., ,De motivering van vonnissen en arresten en de bewijskracht van de 
akten", R. W., 1978-79, 257-316. 
KRUITHOF, MooNs, PAULUS, o.c., 501, nr. 63 steunen op artikelll62 Burgerlijk Wetboek 
om als regel te stellen dat inzake standaardcontracten de interpretatie moet gebeuren ten 
voordele van de toetredende partij. De toetredingscontracten moeten dus ten nadele van de 
opsteller worden uitgelegd. 
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partij een inspanningsverbintenis of een resultaatverbintenis op zich 
nemen? Is er ontlasting in geval van overmacht? Kaner geen argu
ment geput worden uit de wanuitvoering van tegenpartij zelf? 
We zullen deze aspecten moeten onderzoeken. De practicus zal 
inderdaad door de juiste toepassing van deze regels de door hem 
vastgestelde misbruiken kunnen ongedaan maken, minstens milde
ren. 

INSPANNINGSVERBINTENISSEN EN RESUL TAATSVERBINTENISSEN 

55. Hoewel de juiste criteria van bet onderscheid nog niet duidelijk 
bepaald zijn, treffen wij toch in rechtspraak en rechtsleer meer en 
meer de onderscheidingen aan. 
In hoofdzaak zal de rechter de wil van de partijen moeten nagaan 
om te beoordelen in welke categorie de ver bintenis thuishoort. Is deze 
wil niet precies bepaald in bet contract, dan zal hij al naar gelang 
de gebruikelijke inhoud van de verbintenis oordelen. Treft men in 
concreto misbruiken aan, dan kan via de interpretatieregels de gevol
gen tot de inspanningsverbintenissen in voorkomend geval herleid 
worden( 117). 

0VERMACHT 

56. De artikels 1147 en 1148 Burgerlijk Wetboek stellen bet principe 
dat de overmacht of bet toeval, vrijstellen van aansprakelijkheid. De 
rechter is ertoe gehouden bet begrip overmacht nauwkeurig aan de 
hand van feitengegevens te omschrijven. Volgens de principes is er 
enkel sprake van overmacht, indien de gewone uitvoering der verbin-

(117) DEMOGUE, R., Traite des obligations en general, Paris Librairie Rousseau 1931, VI, 
chap. I, Effets des obligations, p. 11-181 en 536-545; TuNc, A., ,La distinction des obligations 
deresultat et des obligations de diligence", J.C.P., 1945, I, 449, nr. 2-6; DE PAGE, H., Traite, 
II, 591, nr. 596; F'RoSSARD, La distinction des obligations de moyens et des obligations de 
resultat, Paris libr. gener. de droit, 1965; VANDEPUTTE, R., o.c., p. 172-173; MAZEAUD, 
Les:ons de droit civil, Ed. Montchrestien, 1978, II/1, 14, nr. 21; DEN ToNKELAAR, J.D.A., 
Resultaatsverbintenissen en inspanningsverbintenissen, Tjeenk Willink, Zwolle, 1982, 87 p.; 
KRUITHOF, MOONS, PAULUS, o.c., T.P.R., 1975, 513, nr. 75 e.v.; VAN 0MMESLAGHE, P., 
o.c., R.C.J.B., 1975, 516, nr. 54 e.v.; voor voorbeelden: VAN OEVELEN, A., ,Kroniek 
1975-76", R. W., 1976-77,2398, nr. 23; VAN OEVELEN, A. enDIRIX, E., ,Kroniek 1976-77", 
R. W., 1977-78, 2300-2303; VAN OEVELEN, A.,, Kroniek 1977-78", R. W., 1979-80, 168-169, 
nr. 22-23; KRUITHOF, R., Overzicht II, 616 e.v. 
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tenis geheel onmogelijk is geworden, en dit zonder enige fout van de 
schuldenaar(118). 
De rechter zal in de praktijk eigenlijk weinig gevallen ontmoeten 
waar door gebruik te maken van dit principe misbruikclausules 
zullen kunnen geweerd worden. 

DE EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS 

57. Presteert de schuldeiser van een verbintenis zelf sommige van 
zijn verbintenissen niet, dan kan in wederkerige overeenkomsten met 
gelijktijdig te presteren verbintenissen, de schuldenaar zich op de 
exceptie beroepen om de naleving van zijn verbintenissen op te 
schorten. Dit kan als drukkingsmiddel gebruikt worden. 
Het belang van het inroepen van de exceptie kan als volgt ge'illus
treerd worden. Een verhuurder aarzelt met het uitvoeren van sommi
ge werken of eigenaarsherstellingen. De huurder van zijn kant betaalt 
de huur niet volledig. Konform de clausules van het huurcontract eist 
de verhuurder de ant binding van de huur, de veroordeling tot een 
conventionele wederverhuringsvergoeding en tot een dwangsom per 
dag vertraging in het verlaten van het goed. Om bepaalde clausules 
die van een wanverhouding in de prestaties zouden getuigen te 
ontzenuwen, zal het in dat geval kunnen volstaan de exceptie in te 
roepen, de contractuele verantwoordelijkheid van de huurder valt 
hierdoor weg, en de misbruikclausules worden onrechtstreeks ontze
nuwd(l19). 

lNGEBREKESTELLING 

58. Artikel 1146 Burgerlijk Wetboek vereist een ingebrekestelling 
alvorens in rechte kan uitgemaakt worden dat een partij haar verbin
tenissen niet nakomt. Vrijstelling is evenwel mogelijk. De interpreta
tie zal bier oak een nuttige rol spelen om onduidelijke bedingen te 
verwerpen. 

(118) Cass., 9 december 1976, R. W., 1977-78, 695; DE PAGE, H., o.c., II, nr. 602; 
VANDEPUTTE, R., o.c., 184; KRUITHOF, MOONS, PAULUS, o.c., 522-523, nr. 83; VAN 
0MMESLAGHE, P., o.c., 521, nr. 55; VAN EMPEL, A.C., Overmacht, Tjeenk-Willink, Zwolle, 
1981, 78 p.; KRUITHOF, R., Overzicht II, 621 e.v.; KRUITHOF, R., Schuld, risico, imprevisie 
en overmacht bij de niet-nakoming van contractuele verbintenissen. Een rechtsvergelijkende 
benadering, in Hulde aan Rene Dekkers, Bruylant, Brussel, 1982, 281-310. 
(119) Rb. Brugge, 8 november 1978, Reset Jura immobilia, 1979, 255. DE PAGE, H., o.c., 
II, 822, nr. 857-871; VANDEPUTTE, R., o.c., 277 e.v.; MAZEAUD, o.c., II/1, 1125, 
nr. 1124-1133. Cass., 7 februari 1979, R. W., 1978-79,2453: de exceptie is slechts een tijdelijk 
verweermiddel. 
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Een beding dat vrijstelling van ingebrekestelling inboudt moet pre
des en ondubbelzinnig geformuleerd zijn, en is bovendien van strikte 
interpretatie( 120). 
Geen ingebrekestelling zal nodig zijn wanneer vaststaat, dat na bet 
verstrijken van een bepaalde termijn de uitvoering van de verbintenis 
materieel onmogelijk is geworden of voor de scbuldeiser geen nut 
meer kan vertonen(121). 
Een tendens is aanwezig om een soepele, weinig formalistiscbe bou
ding aan te nemen ten opzicbte van de vorm van de ingebrekestel
ling(122) de bedoeling is doorslaggevend, dit is een feitenkwestie(123) 
(124). 

AFDELING 8 

MISBRUIK VAN RECHT 

59. Het begrip misbruik van recht is een toepassing van de regels der 
quasi-delictuele verantwootdelijkbeid. De toepassingen kunnen zo
wel gezien worden bij de totstandkoming der overeenkomsten in dat 
geval zal bet principe gebeurlijk betiteld kunnen worden als een culpa 
in contrahendo(125) dan bij de uitvoering der verbintenissen alwaar 
het zich vermengt met de goede trouw. 
Daar waar de quasi-delictuele verantwoordelijkbeid in de periode 
voor de totstandkoming der overeenkomst als een normaal recbtsge
geven voorkomt, is dit niet meer het geval bij de uitvoering(126). 
Het kan bier evenwel volstaan aan de goede trouw een gelijkwaardige 
draagwijdte te verlenen. 

(120) DE PAGE, H., o.c., Ill, 100-101, nr. 75; VANDEPUTTE, R., o.c., 197; KRUITHOF, 
MoONS, PAULUS, o.c., 731 en 126; Gent, 8 november 1978, R. W., 1978-79, 2828. 
(121) Cass., 29 maart 1972, Pas., 1972, I, 693; Cass., 25 november 1976, R. W., 1976-77, 1775 
met noot. 
(122) DE PAGE, H., o.c., Ill, 107-111; VANDEPUTTE, R., o.c., 200-202; KRUITHOF, MOONS, 
PAULUS, o.c., 733-734; VAN 0MMESLAGHE, P., o.c., 689-690, nr. 107; Bergen, 9 december 
1977, R.G.A.R., 1979, nr. 10.020; Vred. St. Gillis, 13 juli 1978, R. W., 1970-80, 2010; 
Antwerpen, 21 november 1978, R. W., 1978-79, 2432. 
(123) Rb. Bergen, 27 januari 1976, De Verz., 1979, 169; Antwerpen, 21 november 1978, R. W., 
1978-79, 2432; Cass., 3 mei 1979, De Verz., 1979, 471. 
(124) Zie hierover BosMANs, M., o.c., Interbankendienst, 1978, 46-47; BosMANS, M., o.c., 
J. T., 1981, 43-60. 
(125) CoRNELIS, L., ,Le dol dans Ia formation du contrat", R.C.J.B., 1976, 37-60; DE 
BERSAQUES, A., ,La lesion qualifiee et sa sanction", R.C.J.B., 1977, 10-37; BOSMANS, M., 
o.c., J. T., 1981, 40, nr. 50, 56, 76. 
(126) DE BERSAQUES, A., ,L'Abus de droit en matiere contractuelle", R.C.J.B., 1969, 501; 
VAN OMMESLAGHE, P., o.c., R.C.J.B., 1975, 435, nr. 4bis. 
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In de huidige stand van rechtspraak en rechtsleer zouden we kunnen 
stellen dat elke foutieve uitvoering van een recht een misbruik kan 
uitmaken(127). 
De rechter die deze begrippen wenst te hanteren zal deze fout moeten 
preciseren. 
Het grate voordeel is de soepele sanctie. Deze kan gaan van een 
herstel in natura, bvb. onder vorm van een reductie, tot een compen
serende schadevergoeding. 

AFDELING 9 

DE HERZIENING VAN HET CONTRACT(128) 

60. Wei zijn er diverse bijzondere wetsbepal1ngen die de rechter 
toelaten met onvoorziene gewijzigde omstandigheden in welbepaalde 
situaties rekening te houden. Wij moeten hier de nadruk leggen op 
het feit dat de voorzichtige rechter aile toepassingsvoorwaarden zal 
nagaan en in concreto zal motiveren. 

(127) VAN GERVEN, W., ,Variaties op het thema misbruik", Weekblad voor privaatrecht, 
notariaat en registratie, 1980, nr. 5504, 62-76; Cass., 10 september 1971, Pas., 1972, I, 28 met 
noot Ganshof van der Meersch; VAN OMMESLAGHE, P., , ,A bus de droit, fraude aux droits 
des tiers et fraude it Ia loi'', R.C.J.B., 1976, 303-350; MAZEAUD, o.c., II/1, 450-457, 
nr. 455-461; BOURGOIGNIE, Th., en DOMONT-NAERT, F., o.c., Ann. Dr., 1981, 18. 
(128) De klassieke doctrine leert dat het beginsel van de verbindende kracht van de 
overeenkomst de inmenging van de rechter via de leer der onvoorziene omstandigheden in de 
weg staat. 
DE PAGE, H., o.c., II, 559, nr. 573 e.v.; VANDEPUTTE, R., o.c., 185; MAZEAUD, o.c., Il/1, 
830-838. 
In crisisperiode wint deze leer meestal aan belangstelling (ABBELOOS, W., noot onder Rb. 
Gent, 21 april1976, T. Aann., 1980, 3; DECEUNINCK, P., ,Juridische argumentatie van de 
theorie van de onvoorziene omstandigheden, Jura Falconis, 1978-79, 83-97; HUYS, M., en 
KEUTGEN, G., ,L'autonomie de la volonte face it l'imprevision et aux reglementations en 
matiere de prix et de contrats de louage" in L 'evolution recente du droit commercial et 
economique, Brussel1978 (255), 346-362; PHILIPPE, D., noot bij Kh. Brussel, 16 januari 1979, 
J.T., 1980, 458-462; VAN MULLEM, J., ,L'incidence des variations monetaires sur le droit 
beige des obligations", Ann. Fac. Dr. Liege, 1978 (57) 65-75; VAN 0MMESLAGHE, P ., ,Les 
clauses de force majeure et de l'imprevision (hardship) dans les contrats internationaux'', Rev. 
Dr. Int. Camp., 1980, 7-59. 
Toepassingsvoorwaarden zijn: nieuwe omstandigheden ingetreden na het ontstaan van het 
contract die bij het sluiten van de overeenkomst voor een normaal zorgvuldige contractant 
onvoorzienbaar waren en die de economie van het contract ernstig verstoren (indien ze de 
prestatie onmogelijk maken, dan is er overmacht). De partij die zich op imprevisie beroept 
mag er zelf geen schuld aan treffen en het risico mag niet op hem gerust hebben. Vb. Kh. 
Brussel, 16 januari 1973, B.R.H., 1979, I-225; J. T., 1980, 458 met noot PHILIPPE, D. 
In de recente rechtsleer wint deze leer veld. Men zoekt naar een rechtvaardiging voor een 
toetsingsrecht voor de rechter. Dit zou kunnen gevonden worden in het vereiste van uitvoering 
te goeder trouw. 
DIRIX, E., en VAN OEVELEN, A., ,Kroniek van het verbintenissenrecht 1978-79 en 1979-80", 
R. W., 1980-81, 2376-2383, nr. 8-13. 
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De rechter heeft bvb. een algemene herzieningsmogelijkheid van 
zekere modaliteiten door het kunnen toestaan van termijnen van 
respijt(129). 
Naar Belgisch recht is de herziening als algemene regel niet mogelijk, 
de imprevisieleer werd weigerachtig onthaald. Bepaalde bijzondere 
wetten geven nochtans de mogelijkheid tot herziening in geval van 
gewijzigde omstandigheden, zo voorziet artikel 6 van de handels
huurwet de herziening bij nieuwe omstandigheden. 
Zolang het begrip niet ingeburgerd is (en het wordt tegengegaan door 
art. 1134 lid 1 B. W.) is het af te raden er een algemene draagwij dte 
te willen aan verlenen. Wij stippen het nochtans aan omdat de 
herziening en de aanpassing aan gewijzigde omstandigheden in voor
komend geval misbruikclausules zouden kunnen elimineren. De wan
verhouding bestaat in dat geval niet bij het totstandkomen van de 
overeenkomst, maar ze reveleert zich later ten gevolge van de gewij
zigde omstandigheden. 

AFDELING 10 

VERRIJKING ZONDER OORZAAK 

61. Ben disproportie tussen de respectieve verbintenissen wordt 
soms als een verrijking zonder oorzaak van de hand gewezen. De 
principes mogen niet uit het oog verloren worden. Zodra er een 
overeenkomst tussen partijen is gesloten, dewelke de gevraagde 
prestatie voorziet, is er automatisch een oorzaak voor de verrijking 
en gelden de regels niet meer. Immers als voorwaarden worden 
gesteld: een verrijking van een patrimonium dat in causale band staat 
met de verarming van een ander patrimonium, doch zonder oorzaak. 
Het volstaat dat of de verrijking of de verarming een oorzaak zouden 
hebben opdat de vordering tot terugbetaling uitgesloten zou 
zijn(l30). 

(129) Art. 1244 B.W.; MAZEAUD, o.c., II/1, 832, nr. 732. 
Kh. Brussel, 16 januari 1979, R.C.J.B., 1983, 380 en de noot DIEUX, X., ,Reflexions sur la 
force obligatoire des contrats et sur Ia theorie de l'imprevision en droit prive". 
(130) DE PAGE, H., o.c., III, 45-58 inzonderheid, p. 50, ... i1 n'y a pas enrichissement sans 
cause: 2° lorsque le deplacement des richesses trouve sa cause dans le contrat intervenu entre 
paries ... "; MAZEAUD, o.c., II/1, 806, nr. 703-704; De actio de in rem verso is zelfs uitgesloten 
indien de vermogensverschuiving oorzaak vindt in een contract tussen de verarmde en een 
derde: Cass., 25 januari 1980, R. W., 1980-81, 314-317; KRUITHOF, R., Overzicht IL 662 e.v. 
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AFDELING 11 

TERMIJNEN VAN RESPIJT 

62. Artikel1244 Burgerlijk Wetboek kent aan de rechter de bevoegd 
heid toe een zeker uitstel van betaling toe te staan aan de schuldenaar 
die ongelukkig en te goeder trouw is. De schuldenaar wordt hierdoor 
niet ontslagen van zijn aansprakelijkheid wegens de niet-uitvoering 
van een verbintenis (slechts door vreemde oorzaak, toeval of over
macht zal hij vrijgesteld worden). 
Het uitstel van betaling zal het strafbeding niet kunnen ontzenu
wen(131). Laat ons opmerken dat artikel 1244 Burgerlijk Wetboek 
van dwingend recht is en niet conventioneel kan uitgesloten wor
den(l32) (ook art. 1333 Ger. W. e.v.). 

HOOFDSTUK IV 

BESLUIT 

63. Wanneer de rechter in concreto vaststelt dat het Iaten gelden van 
een bepaalde clausule een misbruik zou uitmaken, omdat een wan
verhouding in de prestaties optreedt, die het gevolg is van een 
inferieure positie van de consument bij het sluiten van de overeen
komst, dan wei van de ontstentenis in hoofde van deze consument 
zich te hebben voorbereid op wijzigingen van omstandigheden -
objectieve en subjectieve- en dit via contractclausules, dan kan hij 
benevens welbepaalde technieken eigen aan sommige bedingen (su
pra Hoofdstuk II) als volgt redeneren: 
1) zijn er geen beletsels die de open bare orde of de goede zeden 
betreffen? In positief geval moet de strij dige clausule nietig verklaard 
worden. 
2) treedt het misbruik in het voetlicht enkel na het ontstaan van het 
contract dan nog dient toch het contract te goeder trouw uitgevoerd. 
Met name er mogen geen misbruiken gemaakt worden van de con
tractuele rechten, men mag zelfs artikel 1134 lid 1 Burgerlijk Wet
hoek, niet foutief gebruiken. Hier zal de leer van de goede trouw 
moeten uitgewerkt worden, hij zal kunnen gesteund worden ter 

(131) Gent, 11 januari 1974, R. W., 1975-76, 865; KRUITHOF, MoONS, PAULUS, o.c., 751-752, 
nr. 150; VAN 0MMESLAGHE, P., o.c., 653, nr. 87. 
(132) Nochtans kan de wet de mogelijkheid wei uitsluiten: artikel74 van de Wissel wet verbiedt 
de rechter uitstel van betaling toe te staan behalve in de gevallen door die wet bepaald. Zie 
ook: VANDEPUTTE, R., o.c., 160-161. 
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vergelijking met een extra-contractueel begrip, het algemeen principe 
dat geen misbruik van recht mag gemaakt worden. De sanctie zal 
moeten gestoeld worden op artike111341id 3 Burgerlijk Wetboek en 
zou zich ook best voordoen onder een vorm van aanpassing. 
Wel zal moeten aangetoond worden dat de tegenpartij misbruik 
maakt en dus te kwader trouw handelt. Positief bewijs is ons inziens 
nodig. 

DEEL III 

SPECIALE REGELINGEN 

64. Wij beperken ons hier tot de problemen van de reglementering 
in de handelspraktijkenwet, alsmede de misbruiken van economische 
machtspositie. 

HooFDSTUK 1 

DE BESTELBON 

65. Naar luid van artikel 4 paragraaf 4 der Handelspraktijkenwet is 
iedere handelaar of ambachtsman gehouden een bestelbon af te 
geven wanneer de levering van het product of de prestatie van de 
dienst wordt uitgesteld en een voorschot wordt betaald door de 
verbruiker. De wet geeft aan de Koning opdracht om de vermeldin
gen te bepalen die op de bestelbon dienen voor te komen(133). 
De wet voorziet nog dat de vermeldingen van de bestelbon ten 
aanzien van wie hem heeft opgesteld zullen gelden, niettegenstaande 
welke andere voorwaarden dan ook. 
Gebruikmakend van de bevoegdheid die hem werd verleend heeft de 
Koning in artikel 5 van het K.B. van 10 juli 1972 bepaald welke 
vermeldingen op de bestelbon dienen voor te komen. Het betreft de 
datum, naam en handtekening van de verkoper, de eenheidsprijs, de 
hoeveelheid, de totale prijs, het bedrag van het betaalde voorschot, 
het bedrag van het te betalen saldo en de beschrijving van het product 
of de dienst. 

(133) DE CALUWE, A., DELCORDE, Cl., LEURQUIN, X., Les pratiques du commerce, I, 
Larder, Brussel1973, 166-169; DE VROEDE, P ., Handboekvan het Belgisch economisch recht, 
Kluwer Antwerpen 1981, 376-377. 
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De Koning heeft overigens ook een regel toegevoegd, immers artikel 
5 in fine luidt: ,,Geen enkel voorbehoud, voortvloeiend uit algemene 
of bijzondere voorwaarden mag door de uitgever-verkoper worden 
ingeroepen, indien het niet uitdrukkelijk geformuleerd is op de 
bestelbon en wei op dezelfde wijze als bovenvernoemde vermeldin
gen" (134). 
Het artikel 4 van de wet geeft dus aan de verplichte meldingen van 
de bestelbon een bewijswaarde die het in geval van conflict haalt op 
andere meldingen. De verplichte meldingen hebben dus ook voor
rang op de andere gewone meldingen van dezelfde bestelbon. De 
bedoeling van deze regels is natuurlijk de consument te beschermen, 
die wei reeds een voorschot geeft, maar de prestatie of levering nog 
niet ontvangt. Men wil deze partij duidelijk laten kennen welke de 
bedingen zullen zijn die de te verrichten levering of prestatie zullen 
beheersen. In de lijn hiervan is het logisch dat zelfs andere door de 
consument aanvaarde bedingen geen gelding zullen hebben. 
Zoals het reeds kon opgemerkt worden heeft de Koning, de regel in 
zekere mate uitgehold. Inderdaad krachtens artikel 5 van het K.B. 
wordt voorbehoud erkend voor de voorwaarden die op dezelfde 
wijze van de bestelbon als de andere meldingen zijn afgedrukt. Er 
zijn dan ook aanwijzingen om deze regels beperkend te interpreteren. 
De administratie zelf heeft een interpretatie gegeven van de wettelijke 
regels. De voorwaarden zelf dienen niet noodzakelijk op de voorkant 
voor te komen, een verwijzing naar de rugzijde alwaar de algemene 
voorwaarden zijn afgedrukt volstaat(135). 
Volgens sommigen is de verplichting tot afgifte enkel gesteld ·ten 
aanzien van de verkoper, zodat de consument door de inhoud ervan 
niet zou gebonden zijn(136). Wij menen dat de bestelbon de consu
ment bindt in de mate dat de bon een bewijs uitmaakt van de 
toestemming van de consument. 
De sanctie voor overtreding van artikel4 § 4 der Handelspraktijken
wet lijkt overigens niet zeer duidelijk. Artikel 60 beteugelt wei 
strafrechtelijk de inbreuken op artikel 4 doch gezegd artikel 60 
schijnt enkel betrekking te hebben op de aspecten aangaande de prijs. 

(134) K.B. 10 juli 1972, B.S., 13 oktober 1972. 
(135) Bull. Handelsregl. nr. 3, rnei 1973, 33. 
(136) FREDERICQ, L. enS., Handboek van het Belgisch Handelsrecht, I, 1976, nr. 492; VAN 
RUN, J., HEENEN, J., Principes de droit commercial, Brussel, Bruylant, 135; STUYCK, J., ,De 
wet betreffende de handelspraktijken en de consurnent. Perspectieven voor een betere 
bescherrning", T.P.R., 1982, 924. 
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Welk is de sanctie op burgerlijk gebied? De rechtbank van Luik(137) 
besliste dat de onvolledigheid van de bestelbon niet ipso facto de 
nietigheid van de overeenkomst tot gevolg heeft. Wanneer de straf
rechtelijke sanctie onduidelijk is, en de burgerlijke evenzo, dan staan 
wij hier voor een regel die op zichzelf gezien een daadwerkelijke 
bescherming voor de consument zou kunnen betekenen, maar die bij 
ontstentenis van sanctie in werkelijkheid dode letter blijft. 
W anneer onder de verplichte meldingen de preciese omschrijving van 
het voorwerp ontbreekt, dan zal de verkoop vernietigbaar zijn bij 
ontstentenis van bewijs van een voorwerp, immers er kan geen ander 
bewijs geleverd worden. 

HooFDSTUK 2 

INTERNATIONALE REGELINGEN 

66. De eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende 
lichamelijke zaken(138) regelt de koop en verkoop tussen partijen 
gevestigd in verdragsluitende staten. De regeling is suppletief. De 
uitsluiting kan uitdrukkelijk of stilzwijgend geschieden (art. 3). De 
in de handel gehru1k:e1ifke fernien, bedingen of formulieren dienen 
te worden uitgelegd naar de betekenis die in de betrokken handels
kringen daaraan gewoonlijk wordt toegekend (art. 9.3). Het bewijs 
van de koop is aan geen vormvereiste onderworpen, de koop kan 
door getuigen worden bewezen (art. 15). Dezelfde regelingen vinden 
we terug in de wet en het verdrag van dezelfde datum betreffende 
de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten (art. 
2.1). Aanbod en aanvaarding kunnen door getuigen worden bewe
zen, ze zijn aan geen vormvereiste onderworpen (art. 3). Nochtans 
is elke bepaling in het aanbod volgens welke stilzwijgen gelijkstaat 
met aanvaarding, nietig (art. 2.2). De eenvormige wet neemt dus 
afstand van de Belgische rechtsleer en rechtspraak over stilzwijgende 
aanvaarding. Het probleem zal in sommige gevallen via het toegela
ten getuigenbewijs kunnen opgelost worden. Melden wij nog dat er 

(137) Rb. Luik, 16 november 1974, Jur. Liege, 1973-74, 291; SWENNEN, H., 
VEROUGSTRAETE, I., ,Kroniek van Belgisch Economisch recht, S.E. W. 1975, 502; STUYCK, 
J., e.a., ,Overzicht van rechtspraak -Wet handelspraktijken", Jura Fate., 1975-76, 367; 
BosMANs, M., Algemenefactuurvoorwaarden, 55; BosMANs, M., Les conditions generales, 
18, nr. 2. 
(138) Wet van 15 juli 1970 houdende goedkeuring van het Verdrag houdende eenvormige wet 
inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken, en van de bijlage, opgemaakt 
te 's-Gravenhage op 1 juli 1964, B.S., van 14 januari 1971. 
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ook een UN-Convention on Contracts of the international sale of 
goods (CISG) bestaat(l39). 

HOOFDSTUK 3 

MISBRUIK VAN ECONOMISCHE MACHTSPOSITIE 

67. De wet van 27 mei 1960 tot bescherming tegen het misbruik van 
economische machtspositie(140) regelt het economisch machtsmis
bruik naar Belgisch recht. Er is machtspositie wanneer een persoon 
of groep de macht bezit een overwegende invloed op de bevoorrading 
van de goederen- of kapitaalmarkt, op de prijs of de hoedanigheid 
van een bepaalde waar of dienst, uit te oefenen (art. 1)(141). 
Wanneer is er misbruik? Naar luid van art. 2 van de wet is er misbruik 
wanneer een of meer personen die een economische machtspositie 
bekleden, op het algemeen belang inbreuk maken door praktijken 
welke de normale werking der mededinging vervalsen of beperken of 
een hinderpaal vormen hetzij voor de economische vrijheid der 
voortbrengers, verdelers of gebruikers, hetzij voor de ontwikkeling 
van productie of ruilverkeer(142). 
De wet is voor het overige gewijd aan de opsomming van procedure
regels om inbreuken vast te stellen evenals aan strafrechtelijke sane
ties. In huidig bestek zullen wij niet ingaan op de grond van deze 
reglementering. De basisvoorwaarde blijft de schending van het 
algemeen belang. Het is duidelijk dat inzake standaardbedingen 
weinig schending van algemeen belang zal kunnen aangetoond wor
den(143). 
Dat deze wet grotendeels dode letter is gebleven is dan ook te wijten 
aan de practische moeilijkheid om naast de krenking van een privaat 
belang ook nog krenking van het algemene belang te bewijzen(144). 

(139) Zie hierover: DE VRIES, H., MEIJER, R., DEN DRIJVER, G., lnternationale koop van 
roerende zaken naar materieel en internationaal privaatrecht, Tjeenk Willink, Zwolle, 1982, 
256 p.; HoNNOLD, J., Uniform law for international sales under the 1980 United Nations 
convention, Kluwer Deventer, 1982, 580 p. 
(140) B.S., 22 juni 1960. 
(141) DE VROEDE, P., Handboek van het Belgisch economisch recht, Kluwer Antwerpen, 
1981, 335, nr. 981 - hierna geciteerd: DE VROEDE, P., Handboek; zie ook de bibliografie 
gegeven door deze auteur, p. 335, nr. 979. 
(142) DE VROEDE, P., Handboek, 336. 
(143) Voor toepassingen van de wet: DE VROEDE, P., Handboek, 341, nrs. 10001 e.v.; 
omtrent kartels: VEROUGSTRAETE, I., HERBERT, F., SW!NNEN, H., ,Kroniek Belgisch 
economisch recht", S.E.W., 1982, 713, nr. 17bis. 
(144) NEELS, L., ,Staatsrecht en economische orde", S.E. W., 1977, 407. 
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Kan de burgerlijke rechter zich uitspreken over een misbruik van 
economische machtspositie? Bij arrest van 17 september 1981 besliste 
het Hofvan Beroep te Brussel(145) dat de rechterlijke macht zich niet 
in de plaats van de administratie kan plaatsen. In de noot bekritiseert 
Leon Goffin(146) deze zienswijze. Volgens hem maakt het misbruik 
een quasi-delictuele fout uit die men ook kan aanzien als een met de 
eerlijke handelsgebruiken strijdige daad(147). 

Misbruik van economische machtspositie in E. E. G. verband 

68. Dezelfde problemen hebben ook een europese dimensie (art. 85 
en 86 E.E.G. verdrag). Zijn verboden, het misbruik maken van een 
machtspositie op de gemeenschappelijke markt of een wezenlijk deel 
ervan door een of meer ondernemingen, en op dergelijke wijze dat 
de handel tussen de lidstaten daardoor ongunstig kan belnvloed 
worden (art. 86)(148). 
Wij willen hier niet ingaan op het communautaire recht terzake. 
Melden wij enkel dat er een procedure van aanmeldingen van type
overeenkomsten bestaat en dat er tevens vrijstellingen zijn voor
zien(149). 
Artikel 85 van het E.E.G. verdrag behandelt de concurrentiebeper
kende, verhinderende of vervalsende overeenkomsten(150). Diverse 
elementen van een distributiesysteem, daarin begrepen de standaard
voorwaarden omtrent verkoop, garanties e. d. maken aldus het voor
werp uit van toetsing aan artikel 85(151). 

(145) J.T., 1982, 525. 
(146) J. T., 1982, 528. 
(147) DE VROEDE, P ., La notion,, usages honnetes en matiere cornrnerciale' ', R. C.J.B., 1982, 
65-82. 
(148) DE VROEDE, P., Handboek, 342 e.v. nr. 1005 e.v.; DEPAUW., M., MORTELMANS, K., 
,Belgische rechtspraak inzake Europees Econornisch recht in de zeventiger jaren", S.E. W., 
1983, 188. 
(149) Zie over deze aangelegenheden: DE VRoEDE, P., Handboek, 296; DE PAUW, M., 
MORTELMANS, K., Belgische rechtspraak inzake Europees Econornisch recht in de zeventiger 
jaren, S.E. W., 1983, 172 e.v. 
(150) DE VROEDE, P., Handboek, 311, nr. 928 e.v. 
(151) Voor een overzicht van de rechtspraak: MARESCEAU, M., STUYCK, J., ,Europees 
kartelrecht (1974-1981}", T.P.R., 1982,488 e.v., nr. 176-184; WAELBROECK, M., ,Exarnen 
de jurisprudence (1972-1982). Cornrnunautes europeennes. Le droit econornique de Ia 
C.E.E.", R.C.J.B., 1983, 292 e.v. 
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HOOFDSTUK 4 

INVLOED VAN OVERHEIDSMONOPOLIES 

69. Volgens het E.E.G. verdrag is er geen sprake van discriminatie 
wanneer de overheid bepaalde afwijkende regimes voorziet voor 
bepaalde bedrijven gevestigd in een lidstaat, voor zover die afwijkin
gen gerechtvaardigd zijn door speciale omstandigheden van natio
naal belang. Er is evenmin discriminatie in het optreden van over
heidsondernemingen ten aanzien van de prive sector vermits andere 
doelstellingen ten grondslag liggen(152). 
Wat is de juiste positie van de overheid ten aanzien van de gebruiker 
voor leveringen van diensten en producten (vooral energie)? Betreft 
het een contractuele verhouding of niet? Een dominerend aspect is 
het algemeen belang. Kan de overheid zich conventioneel binden op 
lange termijn? En zo het algemeen belang op een bepaald ogenblik 
nu eens andere eisen stelde? We willen hier niet de problematiek 
uitdiepen, doch vanuit practisch oogpunt komt de argumentering ons 
niet overtuigend voor. Wat moet de handelaar of de particulier doen 
die zich contractueel voor lange termijn heeft gebonden? Wanneer 
hij geen clausules heeft voorzien van herzienbaarheid, dan dient hij 
bij gewijzigde omstandigheden het vervullen der toepassingsvereisten 
van de overmacht af te wachten om bevrijd te geraken. Zoniet, dient 
hij zijn woord (art. 1134 B.W.) te houden. Doet hij het niet, dan 
pleegt hij contractbreuk. Blijft hij toch uitvoeren draagt hij de 
gevolgen ervan bij eventueel faillissement. Kan men zeggen dat het 
wijzigen van omstandigheden of markt van openbaar belang zijn? 
Vermits de ,overeenkomsten"een reglementair statuut hebben vol
gens de doctrine en de Raad van State, heeft dit op burgerlijk gebied 
o.m. als gevolg dat de gebruiker de voorwaarden niet kan negocieren, 
dat het principe van gelijkheid individuele aanpassingen onmogelijk 
maakt, dat de monopolie positie elke keuze uitsluit en dat de presteer
der in de loop der uitvoering, zelfs eenzijdig de tarieven ofvoorwaar
den mag wijzigen. Nochtans, ondanks het specifiek karakter, kunnen 
regels van privaatrecht toepasselijk gemaakt worden. Het komt ons 
voor dat de burgerlijke rechter, die vast zou stellen dat een overheid 
bepaalde bedingen in de type ,contracten" heeft ingelast, die geen 
noodzaak van bestaan vinden in de bescherming van het algemeen 
belang, kan oordelen dat de overheid een quasi-delictuele fout begaat 
door dit beding op te nemen en op te dringen. Zoals gezegd maakt 

(152) WAELBROECK, M., ,Examen de jurisprudence (1972-1982). Communautes 
europeennes. Le droit economique de Ia C.E.E.", R.C.J.B., 1983, 261, nr. I. 
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zulks een misbruik van recht uit (een daad strijdig met de eerlijke 
gebruiken), de sanctie ervan is een herstel van het evenwicht, door 
de litigieuze bedingen voor niet geschreven te houden. Deze redene
ring ligt in de lijn van de rechtspraak die toch groeit naar een steeds 
ruimere inhoud aan het begrip overheidsaansprakelijkheid en een 
hanteren van het fout criterium voor het rechtsmisbruik. De overheid 
heeft het recht en zelfs de plicht de dienst zo goed als maar mogelijk, 
minstens foutloos te verzorgen, en dan nog met het belang van allen 
voor ogen. Welnu, de moedwillige krenking van de rechten van de 
burgers is o.i. als foutief aan te merken. De rechtbanken menen dat 
de handelaar door het inlassen en gebruiken van standaardbedingen 
geen winst, noch een buitenmatig voordeel mag bekomen, kortom 
geen misbruik mag maken. Doet hij het toch via bepaalde bedingen, 
dan zullen ze geen gelding hebben. De handelaar moet zich tegen de 
slechte betaler wapenen door een prijsverhoging van aile producten, 
want een strafbeding is uit den boze (art. 1023 Ger. W .). Dezelfde 
redenering geldt voor de gebreken, de garantie zal door allen medebe
taald worden (het vrijtekenen zou zulks niet nodig maken). Welnu 
in de private sector heeft elke belemmering tegen standaardbedingen 
die het gemeen recht intomen of er ten voordele van de bedinger van 
afwijken, rechtstreeks of onrechtstreeks, dadelijk of op lange ter
mij:ri, eeri prijsVerhogirtg ten laste van de consument-tot-gevolg (de 
handelaar dient winst te maken)(153), als hij de kosten van gerechte
lijke invordering (advocaten ... ) niet moge verhalen op de slechte 
betaler indien er een procedure nodig is, dan kan hij enkel twee 
kanten uit, ofwel dezelfde rentabiliteit houden door prijsverhoging 
of werkgelegenheidsvermindering, ofwel de rentabiliteit Iaten inboe
ten, met mogelijk gevolg op middellange termijn, gebrek aan winst, 
faillissement, en evenzeer nefaste gevolgen voor de werkgelegenheid 
en eventuele concurrentie positie(154). 
In de publieke sector, die meestal van begin af aan deficitair is, wil 
de overheid alles ku~nen recupereren via gebeurlijk drastische bedin
gen omdat de gemeenschap niet mag opdraaien voor de houding van 
particuliere gebruikers (of de gemeenschap meer betaalt voor die 
welbepaalde dienst, ofwel via tussenkomsten voor O.C.M.W. of 
sociale zekerheid maakt volgens ons niet veel verschil uit). Alzo is 

(153) Cass., 19 januari 1973, R.C.J.B., 1974, 321 met noot VAN RIJN, J., HEENEN, J., 
,L'esprit de lucre en droit commercial". 
(154) BosMANS, M., Algemenefaktuurvoorwaarden, 43; MoREAU-MARGREVE, I., ,Pour un 
certain pouvoir de revision des clauses penales, J. T., 1976, 639; STUYcK, J ., ,Toetsing van 
verhogingsbedingen. Naar een betere bescherming tegen onereuze bedingen in 
standaardcontracten", R. W., 1977-78, 553, nr. 9 - voor opsomming der schadeposten: 
WIJMEERSCH, E., ,Toetsing van verhogingsbedingen", R. W., 1976-77, 141. 
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er een tendens in dit land om strafbedingen ten voordele van de 
overheid te beschermen(155) dit alles onder het mom van het alge
meen belang. Wij menen dat wanneer de overheid zich op het ijs van 
de economische markt begeeft, hetzij omdat het nodig is, hetzij 
omdat ze het wenst, ze dan nog dient te handelen volgens de regels 
van behoorlijk bestuur en handelen, zoals een goed huisvader dit zou 
doen, doet ze dat niet dan handelt ze foutief(156). De tendens in 
laatstgenoemde richting dient voortgezet te worden en de rechter 
dient de bedingen op deze wijze te beoordelen(157). 

DEEL IV 

STANDAARDCONTRACTEN 

70. Inleiding. Onder diverse vormen worden er nieuwe standaard
contracten tot stand gebracht. Het betreft steeds initiatieven die 
dienen om de misbruiken te elimineren en naar een rechtszeker 
evenwicht (zoals dat van het gemeen recht) terug te keren. 

Hoofdstuk 1 

SPECIALE WETTELIJKE REGELINGEN 

71. a. Het K.B. nr. 62 van 13 januari 1935 genomen in uitvoering 
van de volmachtenwet van 31 juli 1934 voorziet in de mogelijkheid 
de uitbreiding te vragen tot aile ondernemers van de betrokken sector 
van een vrij aangegane verbintenis die betrekking heeft op de voort
brenging, de verdeling, de verkoop, de uitvoer of de invoer. Het 
initiatief kan genomen worden door een beroepsvereniging met 
rechtspersoonlijkheid. Het K.B. voorziet de te volgen procedure. 
Nadat de nodige adviezen zijn ingewonnen wordt het verzoekschrift 

(155) Art. 44 K.B. van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het 
K.B. nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen; ook: 
art. 28 e.v. van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de Besluitwet van 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke zekerheid der werknemers (Vred. Kontich, 15 april 1969, 
R. W., 1968-69, 1718), zie ook de fameuze huurprijsbeschermingswetgevingen sedert 1975, de 
private huren worden jaarlijks door een blokkering aan banden gelegd, maar de zogenaamde 
,sociale huur" valt buiten het toepassingsgebied van de wet en mag conform aan de gewone 
criteria aangepast worden. 
(156) VAN GERVEN, W., Beginselen van behoorlijk handelen, Tjeenk Willink, Zwolle 1983; 
DAVID-CONSTANT, S., ,Le ,bon pere de fami!le" et I' an 2000", J. T., 1982, 152. 
(157) Droit des consommateurs, 99-106. 
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in voorkomend geval aanvaard bij gemotiveerd K.B. De regeling is 
in de tijd beperkt, de naleving is strafrechtelijk verzekerd en de 
reglementering houdt dwingende rechtsregels in, toepasselijk op 
allen uit de bedoelde sector, ook al zijn ze geen lid van de verzoeken
de organisaties(158). De meest bekende regeling is deze van de 
zogenaamde brouwerijcontracten (van lening of verhuring), waarbij 
de modaliteiten van de exclusiviteitsovereenkomsten steeds duidelijk 
werden geregeld(l59). 
b. De model-polis inzake verzekeringen is een toetredingscontract dat 
evenzo een wettelijke basis heeft(160). 
c. Verkoop op afbetaling, lening en persoonlijke lening op afbeta
ling(161). 
d. De regeling inzake het reiscontract(l62). 
e. Het contract van betalende lessen per correspondentie(163). 
f. Koop van gebouwen op plan of in aanbouw(164). 
g. Pacht, huur, handelshuur ... 

HOOFDSTUK 2 

STANDAARDCONTRACTEN OPGEMAAKT DOOR 
BEROEPSVERENIGINGEN OF GROEPERINGEN 

72. Men kan hier onder brengen, de contracten eenzijdig opgesteld 
door hetzij een beroepsvereniging, hetzij een consumentengroepe
ring. 

(158) DE VROEDE, P., Handboek, 225, nrs. 689-713. 
(159) Hierover: RANSCELOT, Y., ,Les contrats de brasserie et leur reglementation", Ann. 
Fac. Dr. Liege, 1957, 164; BoELS, J.J., ,Les contrats de brasserie", J.T., 1967, 413; 
VANDENBERGH, J., DE CALUWE, A., Afbetalingsovereenkomsten, jinancieringshuur, 
brouwerijovereenkomsten, in A. P.R., 1975, 528, nr. 1307-1309- voor een recente studie over 
dit probleem met evaluaties: LECLERCQ, J .F., Reflexions sur le caractere original des contrats 
de brasserie, in Quelques aspects, 123-225; MERCHIERS, Y., , Overzicht van rechtspraak. 
Bijzonder en afwijkend handelsrecht", T.P.R., 1982, 764, nrs. 95-96; het laatste K.B. had 
gelding tot 31 december 1981, bij ons weten werder geennieuw gepubliceerd, we! werdertussen 
de betrokken beroepsverenigingen een protocol afgesloten. Op het communautaire vlak is de 
toestand van de brouwerijcontracten niet rooskleurig. Krachtens verordening 67/67 van 22 
maart 1967 werd verbodsontheffing toegekend voor deze overeenkomsten. De werking van 
deze verordening werd enige malen verlengd, doch thans zijn de nieuwe verordeningen 1983/83 
en 1984/83 (PB. L. 173/1 en 173/5 van 30 juni 1983) heel wat terughoudender. 
(160) Quelques apsects, 109. 
(161) Wet van 9 juli 1957 gewijzigd; VANDENBERGH, J., DE CALUWE, A., 
Afbetalingsovereenkomsten, in A.P.R., 1975. 
(162) Wet van 30 maart 1973 houdende bekrachtiging van het Verdrag van Brussel van 23 april 
1970. 
(163) Wet van 5 maart 1965, art. 23-24. 
(164) Wet van 9 juli 1971. 
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De meeste beroepsorganisaties hebben ten behoeve van hun leden 
standaardbedingen opgesteld(165), ook verbruikersorganisaties de
den zulks(166). Voor sommige contracten ziet de beroepsorganisatie 
toe op de naleving en zorgt voor sanctionering. 
Andere contracten zijn de vrucht van negociatie tussen twee groepen 
van partijen, de verbruikers en de producenten of verkopers (167). 
Op deze wijze kan een nieuwe dialoog ontstaan tussen producenten 
en verbruikers, een beetje zoals in het arbeidsrecht werkgevers en 
werknemers rond de tafel gaan zitten om compromisregels tot stand 
te brengen, die de goedkeuring van beide belangengroepen wegdra
gen en dan algemeen bindend kunnen v~rklaard worden onder naam 
van collectieve arbeidsovereenkomsten, zo zouden tussen producen
ten en consumenten ook per sector nieuwe overeenkomsten kunnen 
totstandkomen(168). 

DEEL V 

RECHTSVERGELIJKENDE AANTEKENINGEN 

73. Deze studie beperkt zich tot een kort overzicht van het Belgisch 
vigerend recht. Als comparatist zien wij ons evenwel gehouden 
minstens te verwijzen naar regelingen of systemen in de ons omrin
gende Ianden, zonder weliswaar dieper hierop in te gaan. 

HOOFDSTUK 1 

WEST -DUITSLAND 

74. Sedert 1 januari 1977 is het AGB-Gesetz zur Regelung des Rechts 
der Allgemeine Geschaftsbedingungen, toepasselijk. Berst wordt 
gedefinieerd wat algemene voorwaarden zijn, nl. aile bedingen opge
steld om voor een groot aantal contracten te dienen en opgelegd aan 
de verbruiker, de plaats heeft geen belang en de wet is niet toepasse
lijk indien de bewuste bedingen speciaal genegocieerd werden (§ 1). 

(165) Quelques aspects, 14-15. 
(166) Vb. Test-Aankoop: verkoop van roerende goederen aan verbruikers, contract voor 
herstelling van een motorvoertuig, huurcontract... 
(167) Vb. contract van koop en verkoop van meubelen, opgesteld door Test-Aankoop en de 
nationale vereniging van meubelhandelaars (N.A.V.E.M.)- voor een overzicht van de stand 
van zaken: Quelques aspects, 18 tot 24 en de talrijke noten, ook besteden de auteurs aandacht 
aan de verspreiding van het standaardcontract, p. 27-32. 
(168) Zie hierover: MOREAU-MARGREVE, I., La force obligatoire des conditions generales, 
in Renaissance du phenomene contractuel, Fac. Dr. Liege, Martin us Nijhoff, Den Haag, 1971, 
259-314, en in het bijzonder het besluit p. 313-314; ook: SIMONT, L., Tendances et fonction 
actuelles du droit des contrats, zelfde verzamelwerk, 489-505. 
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De gebruiker moet de medecontractant verwittigen dat de bedingen 
zullen toepasselijk zijn. Dit geschiedt hetzij uitdrukkelijk, hetzij door 
duidelijk zichtbare aanplakking (§ 2). 
De , iiberraschende Klauseln" waarop men in dat bepaald contract 
niet had gerekend, zijn niet tegenstelbaar (§ 3). De bijzondere voor
waarden hebben voorrang op de algemene (§ 4). 
Er wordt dan gekozen voor een algemene clausule: de bedingen zijn 
nietig wanneer ze op overmatige wijze de medecontractant benadelen 
ten voordele van de gebruiker der bedingen, en dit in strijd met de 
regels van de goede trouw (§ 9). Verder volgt dan een opsomming van 
nietige bedingen(169). 
Als evaluatie kunnen wij stellen dat het nuttig is bepaalde clausules 
te verbieden, maar dat het aanhouden van een algemene norm (al 
weze het in strijd met de goede trouw) problemen geeft voor de 
rechtszekerheid. 

HOOFDSTUK 2 

GROOT-BRITTANNIE 

75. Aldaar is de Unfair Contract Terms Act sedert 1977 toepasselijk, 
deze regelt in hoofdzaak de aansprakelijkheidsbedingen; Als alge
meen richtpunt wordt steeds verwezen naar ,the requirement of 
reasonableness''. 

HOOFDSTUK 3 

LUXEMBURG 

76. Er is het wetsontwerp nr. 2217 betreffende de juridische bescher
ming der consumenten. Dit ontwerp bevat een aantal wijzigingen aan 
regels van het Burgerlijk Wetboek. We stippen hier enkel aan dat bv. 
de gekwalificeerde bertadeling wordt ingevoerd (art. 1118 Burgerlijk 
Wetboek nieuw), de exceptio non adimpleti contractus (art. 1134-2) 
wordt eveneens wet. Standaardvoorwaarden binden de medecontrac
tant slechts indien de medecontractant er kennis heeft kunnen van 
nemen en gelet op de omstandigheden moet aangenomen worden dat 

(169) BRox, H., Allgemeines Schuldrecht, C.H. Beck Verlag, Munchen 1978, 27; KocH, E., 
STDBING, J ., Allgemeine Geschiiftsbedingungen, Luchterhand, Neuwied 1977, 481 p.; voN 
BREITENSTEIN, D., ,Le droit allemand relatif aux conditions generales", Gaz. Palais, 1978, 
I, 110. Voor een overzicht van consumentenbescherming: JoERGES, C., Verbraucherschutz 
als Rechtsproblem, Verlaggesellschaft Recht und Wirtschaft mbh, Heidelberg 1981, 151 p. 
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deze ze ook heeft aanvaard. Exoneratiebedingen zijn slechts geldig 
mits uitdrukkelijke aanvaarding (art. 1135-1). 
De rechter krijgt appreciatiebevoegdheid inzake artikel1152 Burger
lijk Wetboek en artikel1231 Burgerlijk Wetboek wordt van open bare 
orde. Verder volgt nog een lijst van wijzigingen voor de bijzondere 
overeenkomsten. 

HoOFDSTUK 4 

FRANKRIJK 

77. De wet van 9 juli 1975 wijzigt artikel 1152 Burgerlijk Wetboek 
en kent aan de feitenrechter de bevoegdheid toe het bedrag te 
verminderen indien het klaarblijkelijk overdreven is(170). 
De wet van 10 januari 1978 regelt in hoofdstuk IV de bescherming 
van de consumenten tegen misbruikclausules. De bedoeling is in aile 
contracten (en niet enkel in een bepaald soort contracten) de clausu
les die als misbruik aanzien worden, te weren, aldus wordt een 
invloed uitgeoefend op het contractenrecht in het algemeen. Door 
bepaalde bedingen te weren wordt eigenlijk het gemeen recht van het 
Burgerlijk Wetboek opnieuw van belang. Het principe van de wils
vrijheid dat steunt op de gelijkheid tussen beide contractpartners, 
wordt naar een realistische proportie her leid(171). 
Het misbruikbeding is nietig, de nietigheid strekt zich in beginsel niet 
uit tot de rest van het contract. 
De wet regelt enkel de betrekkingen tussen enerzijds beroepsverko
pers of handelaars en anderzijds consumenten(172). De wet is dus 
toepasselijk op aile contracten en niet speciaal op toetredingscontrac
ten. 
Misbruikclausules zijn deze die , ,apparaissent imposees aux non-pro
fessionnels ou consommateurs par un abus de la puissance economi
que de 1' autre partie et conferent a cette derniere un a vantage 
excessif" (art. 35 al. 1). Nodig is dus dat de bedingen opgelegd 
werden (vgl. Duitsland AGBG § 1) met misbruik van machtspositie 
en een buitenmatig voordeel opleveren voor de bedinger. 

(170) BosMANS, M., Les conditions generales, 56,nr. 74.A. en de verwijzingen. 
(171) GHESTIN, J., Traite de droit civil. Les Obligations. Le contrat, Parijs, L.G.D.J., 1980, 
485. 
(172) Over de problemen ervan: GHESTIN, J., o.c., 490-494. 
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Origineel is de regeling wat betreft het bepalen van wat als ,clause 
abusive'' zal doorgaan. In plaats van aan de rechterlijke macht deze 
zorg toe te vertrouwen, zullen de clausules worden aangewezen bij 
decreet van de Raad van State en dit na advies van de ,commission 
des clauses abusives"(173). 
Vermits de lijst der nietige bedingen of der grenzen van geldigheid 
bij decreet zal gesteld worden, wordt het Burgerlijk Wetboek door 
decreet gewijzigd, althans in feite. Er werden reeds verschillende 
decreten in deze zin uitgevaardigd(17 4) waaronder ook het decreet 
van 24 maart 1978. Volgens dit decreet zijn nietig de bedingen die 
tot doel hebben de consument te binden aan contractvoorwaarden 
die niet voorkomen op het document dat de consument ondertekent 
(vgl. onze regeling inzake de bestelbon). Verder zijn er regelingen 
voor bedingen die in het voordeel van de handelaar de verbindende 
kracht van het contract aantasten, bedingen die de wederkerigheid 
der verbintenissen in wederkerige overeenkomsten aantasten, bedin
gen die stilzwijgende verlenging van het contract betreffen, bedingen 
omtrent de verschuldigde waarborgen en bedingen die de verant
woordelijkheid van de consument verzwaren. 
Nog zijn er regelingen aangaande bevoegdheidsbedingen, procedure
bedingen, bedingen omtrent omkeringen van bewijslast en bedingen 
die verzakingen aan gerechtelijke procedures of rechtsmiddelen in
houden(175). 

Hoofdstuk 5 

NEDERLAND 

78. Artikel 6.5.1.2. van boek 6 van het antwerp van nieuw Neder
lands Burgerlijk Wetboek voorziet een ,,standaardregeling''. Derge
lijke regeling wordt per bedrijfstak vastgesteld door een te benoemen 
commissie waarvan de samenstelling en de werking door wet zal 
worden geregeld. De standaardregeling dient dan door goedkeurings
besluit in de Nederlandse Staatscourant te worden afgekondigd. 

(173) BosMANS, M., Les conditions generales, 57-58. 
(174) O.a. decreet nr. 78/373 van 17 maart 1978 betreffende strafbedingen in overeenkomsten 
van krediet aan consumenten, GonE, P., Rev. Trim. Dr. Civ., 1978, 744-750. 
(175) Een bespreking is terug te vinden bij GHESTIN, J., o.c., 510-523- voor een toepassing: 
Aix-en-Provence, 20 maart 1980, D. 1982, Jurispr. 131 en noot ,Criteres et sanctions de la 
'clause abusive' au sens de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978" door Ph. DELEBECQUE in D. 
1982, Jur. 132-137- zie ook: ,L'introduction de la notion de consommateur en droit fran~ais", 
PIZZIO, J.P., D. 1982, Chron. 91-98; Cass. fr., 19 januari 1982, D. 1982, Jur. 457. 
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Afwijkingen van standaardregelingen is conventioneel mogelijk, 
eventueel volgens de vormen in de regeling zelf voorzien. 
Deze wijze van regeling komt neer op een nieuwe herleving van de 
contracten via standaardregelingen. Er is een zekere gelijkenis met 
het Franse systeem(176). 
Er is ook nog het wetsontwerp op de standaardvoorwaarden. Dit 
bevat een algemeen beding, naast lijsten van vernietigbare bedin
gen(177). 
Inzake de wilsgebreken kennen wij de gekwalificeerde benadeling 
(supra nr. 5). Hiertoe moeten in ieder geval twee criteria tegelijk 
aanwezig zijn, de benadeling en het misbruik van omstandigheden. 
In Nederland werd in het Nieuw Burgerlijk Wetboek van misbruik 
van omstandigheden een volwaardig wilsgebrek gemaakt (art. 
3.2.10). Er is misbruik van omstandigheden wanneer iemand die weet 
of moet begrijpen dat een ander door bijzondere omstandigheden, 
zoals noodtoestand, afhankelijkheid, lichtzinnigheid, abnormale 
geestestoestand of onervarenheid bewogen wordt tot het verrichten 
van een rechtshandeling, ofschoon hetgeen hij weet of moet begrij
pen hem daarvan zou behoren te weerhouden. Als sanctie kan de 
rechter hetzij de vernietiging uitspreken, hetzij de gevolgen van de 
rechtshandeling wijzigen, ter opheffing van het nadeel (art. 3.2.17 
c lid 2). De klemtoon wordt dus anders gelegd. De gelijkwaardigheid 
situeert zich dus niet op het vlak van de prestaties ( = benadeling) 
maar op het vlak van de posities der partijen(178). 

Hoofdstuk 6 

EUROPESE GEMEENSCHAP 

79. Ben studie werd gewijd door de Revue Internationale de Droit 
Compare (1982, p. 505 tot 1106) aan ,Le controle des clauses 
abusives dans l'interet du consommateur dans les pays de Ia 

(176) Over het ontwerp tot wijziging van art. 99 der wet tot gerechtelijke organisatie dat een 
cassatievoorziening wegens onjuiste uitlegging der standaardbedingen wilde moge!ijk maken: 
DuMaN, F., ,De motivering van vonnissen en arresten en de bewijskracht van de akten", 
R. W., 1978-79, 280. 
(177) HoNDIUS, E.H., Standaardvoorwaarden. Rechtvergelijkende beschouwingen over 
standaardisering van contractsbedingen en overheidstoezicht daarop, Leiden, Deventer, 1978. 
(178) VAN GERVEN, W., ,Variaties op het thema misbruik", W.P.N.R., 1980, 69, nr. 5504; 
NIEUWENHUIS, J.H., Drie beginselen van contractenrecht, Kluwer-Deventer, 1979, 120-132: 
Ruilrechtvaardigheid en contractenrecht; STEIN, P.A., Misbruik van omstandigheden als 
grond voor ongeldigheid van rechtshandelingen, proefschrift 's Gravenhage, Excelsior 1957, 
187 p. - in Duitsland is evenals bij ons, een ,auffiilige Missverhiiltnis" nodig (§ 138 al. 2 
B.G.B.). 
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C .E .E.''. Wij durven te verwijzen naar deze opmer keli jke groepering 
van rapporten per lidstaat, met de stand van zaken per staat(179). 

HOOFDSTUK 7 

PROJEKTEN 

80. Vermelden wij nog dat er de Resolutie van de Raad van Europa 
is omtrent de misbruikbedingen in contracten met consumen
ten(180). 
Voegen wij eraan toe dat in Belgie reeds jaren gewerkt wordt aan een 
herziening van de Handelspraktijkenwet van 14 juli 1971(181) waarin 
een nieuw hoofdstuk voorzien is aangaande misbruikbedingen. 
Ook werden voorstellen gedaan om de functie van ombudsman te 
creeren(182). 
Regelmatig is er ook een meer bescheiden parlementair initiatief om 
artikel 1152 Burgerlijk Wetboek te wijzigen(183). 
Misschien wordt er ooit nog eens aandacht besteed aan de Benelux
conventie inzake boetebedingen?(184). 

DEEL VI 

ALGEMEEN BESLUIT 

81. In staat der wetgeving waarin wij ons bevinden, is de enige 
concrete grondslag voor een aanpak der misbruiken via standaardbe
dingen een deugdelijke toepassing van de principes uit het verbinte
nissenrecht. 
Sommige regels uit het economisch, het europees recht en het verge
lijkend recht kunnen zeker dienstig zijn, wij moeten evenwel met 
beide voeten op de grand blijven. Noties uit vreemd recht (en 

(179) Oak: De consument in de Europese Gemeenschap, Bureau voor Officiele publicaties der 
Europese Gemeenschappen, Luxemburg 1978, 32 p. 
(180) Aangenomen door het Ministercomite op 16 november 1976, tekst gepubliceerd in Droit 
des Consommateurs, 130. 
(181) BosMANS, M., Les conditions generales, 57, nr. 81.1 en de aldaar geciteerde 
verwijzingen. 
(182) Wetsvoorstel 5 april 1979, Pari. St. Kamer 1979, 73, nr. 1 - wij gaven hierop onze 
commentaar in: Les conditions generales, 58, nr. 81.4. 
(183) Pari. St. Kamer, 1980-81, nr. 782/1; BOSMANS, M., Le contr6/ejudiciaire du contenu 
du contrat, in Droit des consommateurs, 65-66, noot 26; ook: Pari. St. Kamer, 1982-83, 522. 
(184) BosMANS, M., Les conditions generales, 56, nr. 75. 
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economisch of europees recht al naar gelang het geval) maken geen 
deel uit van ons vigerend recht en kunnen dan ook slechts mits een 
tussenschakel dienen. Die tussenschakel is naar ons oordeel, het 
uitleggen, gebeurlijk verruimen van de noties die in rechtspraak en 
rechtsleer heersen aangaande welbepaalde principes uit het verbinte
nissenrecht. De informatieplicht, het misbruik van omstandigheden 
en zovele andere noties, dienen vertaald te worden, herleid te worden 
tot gekende en bestaande en aanvaarde principes. Ben partij die ter 
gelegenheid van het totstandkomen van overeenkomsten of het te
genstelbaar pogen te maken van standaarbedingen handelt op een 
andere wijze dan de goede huisvader het volgens de feitenrechter zou 
doen, pleegt toch een fout in de zin der artikels 1382-1383 Burgerlijk 
Wetboek, die een culpa in contrahendo uitmaakt en zal kunnen 
gesanctioneerd worden door herstel van het verbroken evenwicht. 
Het is zeer gemakkelijk maar tegelijk zeer gevaarlijk te verwijzen 
naar de regels van de culpa in contrahendo. Inderdaad, eens het 
principe gesteld laat men aan de feitenrechter (en dit ten definitieve 
titel) de zorg te apprecieren. Is een der doelstellingen van ons rechts
systeem niet het opbouwen van een orde, met daarin een zekere vorm 
van rechtszekerheid? Wanneer de rechter vrij oordeelt of een bepaald 
gedrag van een contractant aldan niet een misbruik uitmaakt, dan 
zal dit ongetwijfeld (zo mogelijk) nog tot grotere divergentie in de 
uitspraken der rechters aanleiding geven. V andaar dat wij toch 
voorstander blijven van het hanteren van welbepaalde theorien, zoals 
deze van de gekwalificeerde benadeling, de criteria van het misbruik 
van recht... 
Zulks heeft als voordeel dat de doctrine een nauwkeurig omschreven 
toepassingsgebied heeft afgebakend en dat de uitloper naar de wille
keur de pas is afgesneden. 
In een poging om terzake standaardbedingen een inhoud te verlenen 
aan dit misbruik van recht zouden we bvb. volgende formulering 
vooropstellen: maakt een misbruik uit, elke handeling waardoor een 
beroepsverkoper of beroepspresteerder van diensten (handelaar of 
niet, zelfs openbaar bestuur(185) standaardvoorwaarden (t.t.z. be
dingen die afwijken van het gemeen recht terzake en vooropgesteld 
zijn om te dienen voor een groat aantal gelijkaardige rechtsverhou
dingen) oplegt aan de gebruiker hetzij door niet de aandacht op deze 

(185) Op de openbare besturen zou een informatieplicht dienen te wegen, het nalaten ervan 
zou reeds een schuldig verzuim uitmaken, men raadplege hierover STUYCK, J., SWENNEN, H., 
VAN DEN BERGH, R., Als het nodig is zeg ik het je we/ ... Consumentenvoorlichting door de 
overheid in Belgie, Maarten Kluwer, Antwerpen, 1978, 98 p. 
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voorwaarden (duidelijk zichtbaar, in de taal van de gebruiker gesteld 
en door deze zeker aanvaard) te vestigen door meldingen op alle 
precontractuele en contractuele documenten, hetzij door op enige 
wijze de verbintenissen van de eerste partij te ontkrachten (als zo kan 
aanzien worden, de aantasting van het voorwerp van de overeen
komst, de uitholling van de verantwoordelijkheid of normale garan
tie), voor zover nochtans de gebruiker door deze bedingen een 
patrimonieel nadeel ondergaat dat de gewone risico's overtreft (reke
ning gehouden met de normale prijs op het moment van de overeen
komst voor een zelfde product of dienst) terwijl de eerste partij een 
voordeel ondervindt (zelfde beoordeling als het genoemd nadeel) en 
de gebruiker geen onverschoonbare nalatigheid (om zijn weigering 
kenbaar te maken of om de ware draagwijdte der bedingen in 
verhouding met alle andere voorwaarden te snappen) kan verweten 
worden. 
Voor alle gebruikte noties verwijzen wij naar rechtsleer en recht
spraak hierover. 
Wie inbreuk zou plegen op de genoemde regel, begaat een ,misbruik 
van standaardbedingen' ', de sanctie ervan is dat deze bedingen geen 
deel zullen uitmaken van de rechtsverhouding, die zal beheerst 
worden door de bijzondere voorwaarden en bij ontstentenis door het 
gemeen recht(186). 
Eens het contract geldig is gesloten, kan er ook een uitvoering 
geschieden die indruist tegen de regels der goede trouw. Alweer 
verwijzen wij naar een gekend begrip. De sanctie komt op hetzelfde 
neer als in het voorgaande geval. Het speculeren op de wanprestatie 
van een partij eerder dan op de normale uitvoering van het contract 
door deze partij, om alzo beneficiaris te worden van een strafbeding 
of ander voordeel, is een wijze van uitvoering van het contract die 
indruist tegen de goede trouw (de theorieen van het Hof van Cassatie 
aangaande het strafbeding, waren o.i. hiertoe niet nodig)(187). 
Wij leggen speciaal de nadruk op de controle van de wijze van het 
totstandkomen der overeenkomsten, immers op dat ogenblik moet 
elke partij goed nagaan tot wat ze zich juist verbindt. Dat de 
consument vaak onvoorzichtig is weten wij, maar daarom verdient 

(186) Over de vraag of de nietigheid van een beding, dan wei de nietigheid van de ganse 
overeenkomst een gepaste sanctie is, BoSMANS, M., A/gemene faktuurvoorwaarden, 50-53. 
(187) KRUITHOF, R., Overzicht II, 687, is evenzo van oordeel dat de rechter een algemeen 
marginaal toetsingsrecht moet krijgen, volgens Kruithof kan dit de lege lata reeds, en wij 
beamen zulks, via art. 11341id 3 Burgerlijk Wetboek- wij voegen hier enkel aan toe dat de 
redenering ruimer moet gezien worden dan de problematiek van het strafbeding, en dat het 
ganse veld van de standaardbedingen erdoor beheerst wordt. 
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hij geen premie van rechterlijke bescherming. Er is ook een keerzijde, 
zeker in uiterst zwakke economische tijden. De noties macht en 
misbruik moeten gerelativeerd worden. De beroepsverkoper kan te 
rade gaan voor het opstellen van standaardvoorwaarden, maar wan
neer hij het wil, dan kan de consument zulks ook. Zowel voor wie 
het kan betalen, als voor wie het bescheidener moet doen zijn er 
gelegenheden bij de vleet (advocaten, wetswinkels, rechtsbijstands
verzekeringen, consumentenverenigingen ... ). Het is al te gemakke
lijk enkel na te denken wanneer een of ander contractueel beding 
door de andere partij ingeroepen wordt en dan te hopen dat de 
magistraat alles weer in goede barren zal leiden. Zeker gelet op de 
sensibilisering die de consumenten ondergaan mogen ook zij geen 
misbruik maken van een rechtsbescherming die moeizaam voor hen 
gecreeerd werd. De gulden middenweg dient bewandeld ... 

De lege ferenda kunnen aile mogelijke voorstellen gedaan wor
den(188). De vraag blijft steeds of een algemeen principe (waarbij 
een toetsingsrecht aan de rechter wordt verleend, die soeverein 
oordeelt) de voorkeur geniet, dan wei of er lijsten moeten komen met 
verboden bedingen. Een algemene regel is allesomvattend en laat toe 
dat de rechter ook nieuwe situaties, direct kan beoordelen (zonder 
dat wetsaanpassing nodig is), dit kan evewel rechtsonzekerheid in de 
hand werken. Anderzijds, lijsten met verboden bedingen hebben als 
voordeel dat ze precies en nauwkeurig zijn, dat iedereen duidelijk 
weet waaraan zich te houden, doch dat ze niet altijd aangepast zijn, 
vooral niet aan de evolutie. De combinatie van beide systemen heeft 
tegelijk de voor- en de nadelen van beiden. De Franse oplossing laat 
een snelle aanpassing toe, maar stuit dan weer op meer fundamentele 
bezwaren. 
Wanneer men wijzigt, moet men verbeteren; naar onze mening kan 
dit terzake enkel door de rechtszekerheid te herstellen. Om dit doel 
te verwezenlijken dient de wetgever een lijst van verboden bedingen 
in een te bepalen rechtsverhouding op te stellen. Wil men de handel 
niet aan nodeloos formalisme onderwerpen, dan moeten de huidige 
regelingen voor het tot stand komen van overeenkomsten behouden 
blijven (met inbegrip van art. 1134 B.W.)(189). 

(188) Zie: MoREAU-MARGREVE, I., ,Pour un certain pouvoir de revision des clauses 
penales", J.T., 1976, 643; STUYCK, J., ,Toetsing van verhogingsbedingen. Naar een betere 
bescherming tegen onereuze bedingen in standaardvoorwaarden?", R. W., 1977-78, 563; 
BosMANS, M., Les conditions generales, 55-58, nr. 67 tot 81. 
(189) DE LAMBERTERIE, I., RIEG, A., TALLON, D., komen in hun ,Rapport general" van 
de studie nopens misbruikclausules in de E.E.G. lidstaten tot gelijkaardige conclusies, Revue 
Internationale de Droit Compare, 1982, 1091-1094. 
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In een heropleving van nieuwe contractuele verhoudingen via samen
spraak tussen vertegenwoordigers van diverse belangengroepen zien 
wij via standaardcontracten als compromis oplossing, slechts een 
positieve wending voor zover er daadwerkelijk wordt gestreefd van 
beide zijden om tot resultaten te komen op een redelijke wijze. Wil 
een van de partijen er een machtsstrijd van maken, dan kan het geheel 
beter vergeten worden. De wetgever zou wel een regeling dienen te 
voorzien om enerzijds de organen samen te stellen (metals minimum
vereiste, dat het in de betrokken materie gespecialiseerde juristen 
zouden zijn), anderzijds de bekomen resultaten algemeen bindend te 
verklaren(190). Een schaduwzijde kan zijn dat de individuele negoci
atiemogelijkheden, voor wie zich daar wel sterk genoeg voor voelt, 
gebeurlijk zouden beperkt worden door een nivellering naar de 
gemiddelden. 

(190) Bvb. bij K.B. zoals de regeling inzake de collectieve arbeidsovereenkomsten. 
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