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door 
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Werkleider aan de R.U.Gent. 

1. In een arrest van 23 september 1977 formuleert het Hof van 
Cassatie de regel dat de nalatigheid- zelfs de grove en onverschoon
bare nalatigheid - van het slachtoffer van het bedrog geen invloed 
heeft op de aanspraken van de bedrogene. Of anders uitgedrukt: de 
bedrieger kan zich geheel noch gedeeltelijk ontlasten door er op te 
wijzen dat een normaal zorgvuldig persoon het bedrog zou doorzien 
hebben. 
Dit cassatie-arrest werd in de doctrine vrij sceptisch onthaald. Het 
arrest zou vatbaar zijn voor kritiek op juridisch-technisch-, op 
rechtsvergelijkend- en op rechtspolitiek vlak. 
Het onderwerp van deze verhandeling is een onderzoek naar de 
waarde van elk van de argumenten contra het cassatie-arrest. 
We komen tot het besluit dat de kritiek niet volledig overtuigt. Het 
arrest is rechtstechnisch en rechtspolitiek te verantwoorden en vindt 
tevens steun in het buitenlands recht. 

I. HET CASSATIE-ARREST VAN 23 SEPTEMBER 1977 

2. In een arrest van 23 september 1977 formuleert het Hof van 
Cassatie de regel dat , , . . . wanneer het bedrog tot de toestemming 
[van een partij in een overeenkomst] heeft geleid, de onvoorzichtig
heid of zelfs de grove en overschoonbare nalatigheid van het 
slachtoffer van het bedrog door de medecontractant niet kan worden 
ingeroepen; dat bedoelde onvoorzichtigheid of nalatigheid niet tot 
gevolg heeft dat het bedrog op zijn beurt verschoond zou worden en 
geen aanleiding zou kunnen geven tot vernietiging van de overeen
komst of tot schadevergoeding"(l). 

(1) Cass., 23 september 1977, Arr. Cass., 1978, 107, conclusies Adv.Gen. KRINGS; Pas., 
1978, 100; R.C.J.B., 1980, 31, noot J. MATTHIJS. Het Hof van Cassatie bevestigt de 
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Met andere woorden: het verweer van de bedrieger dat de bedrogene 
door eigen nalatigheid het bedrog niet ontdekt heeft is tevergeefs; 
zelfs indien de feitenrechter vaststelt dat een normaal zorgvuldig 
persoon de kunstgrepen van zijn medecontractant-bedrieger zou 
doorzien hebben, dan nog kan de bedrogene hetzij de nietigheid van 
de overeenkomst, hetzij schadeloosstelling vorderen(2). 

stelling van het arrest van 23 september 1977 in de uitspraken van 6 oktober 1977 (Arr. Cass., 
1978, 168) en 29 mei 1980 (Arr. Cass., 1979-1980), 1201; J.T., 1980, 653). 
De feitelijke situatie waarop het arrest van 23 september 1977 betrekking heeft, alsmede de 
uitspraak in eerste aanleg en in hoger beroep, worden als volgt door R. KRUITHOF samengevat. 
,Op 23 oktober 1957 werd een contract gesloten waarbij de groep de Hemptinne een 
participatie nam in de kort voordien door Lodewikus, Noordermeer e.a. opgerichte N.V. 
Gentse Dok- en Scheepsbouwwerven. Luidens deze overeenkomst moest de groep de Hemptin
ne o.m. Lodewikus vrijwaren tegen aile vorderingen vanwege derden ter zake de volstorting 
van zijn inbrengen, naarmate en in de mate van de afstand van de aandelen door Lodewikus. 
De vennootschap werd nog geen jaar later failliet verklaard. De groep de Hemptinne stelde 
kort daarop een eis tot vernietiging in van bovengenoemde overeenkomst wegens bedrog. 
Bovendien werd schadevergoeding gevorderd van Lodewikus en cs. Het bedrog dat aan 
verweerders werd verweten had betrekking op de overwaardering van het actief van de 
vennootschap ten belope van een bedrag van 5.000.000 BF en de onderwaardering van het 
passief voor een be drag van meer dan 1.600.000 BF. De Burgerlijke Recht bank te Gent willigde 
deze vordering gedeeltelijk in op grond van tussenbedrog. Ook het Hof van Beroep te Gent 
kende aan de groep de Hemptinne schadevergoeding toe wegens incidenteel bedrog, alhoewel 
het arrest vaststelde dat de Hemptinne en cs. ,op onverschoonbare wijze nalatig zijn geweest 
en risico's hebben genomen". (KRUITHOF, R., ,Overzicht van rechtspraak (1974-1980). 
Verbintenissen", T.P.R., 1983, 560). 
(2) Traditioneel wordt, inzake bedrog, een onderscheid gemaakt tussen hoofd- en incidenteel 
bedrog. ' 
Bij hoofdbedrog- dit is het bedrog waarvan sprake in art. 1116 B.W. - bestaat er een 
oorzakelijk verband tussen, enerzijds, de kunstgreep van de bedrieger en, anderzijds, de 
totstandkoming van het contract: zonder de kunstgreep had de bedrogene niet gecontracteerd. 
Bij incidenteel bedrog - dit leerstuk is een praetoriaanse theorie die haar grondslag vindt in 
art. 1382 B.W.- ontbreekt dit oorzakelijk verband. De redenering is dat het bedrog enkel 
invloed heeft op de voorwaarden van de overeenkomst: zonder de kunstgrepen had de 
bedrogene ook gecontracteerd, maar dan aan andere en betere voorwaarden. 
Dit onderscheid qua feitelijk hypothese tussen de theorie van het hoofdbedrog en de leer van 
het incidenteel bedrog heeft zijn weerslag op de sanctie waartoe beide theorieen leiden. 
Aangezien bij hoofdbedrog de overeenkomst niet zou ontstaan zijn zonder kunstgreep, is de 
sanctie van het bedrog de nietigheid van de overeenkomst. Wordt het slachtoffer, via de 
nietigheidsanctie niet volledig schadeloos gesteld, dan kan het nog een bijkomende schadever
goeding vorderen. Immers, bedrog is niet aileen een wilsgebrek maar ook een onrechtmatige 
daad (zie hierover voor Belgie DE PAGE, H., Traite elementaire de droit civil beige, dee! I, 
Brussel, 1962,71 en de aldaar vermelde referenties; zie ook Cass., 2 mei 1974, R.C.J.B., 1976, 
34, noot L. CORNELIS; voor Frankrijk raadplege men Cass. fr., 4 februari 1975, S.J., 1975, 
18100, noot C. LARROMET; D.S., 1975, 105, noot C. GAURY; PLANIOL, M. en RIPERT, G., 
Traite Pratique de Droit Civil Franrais, Parijs, 1952, dee! VI, 250; zie voor Nederland H.R., 
16 december 1932, W., 1933, 12558, noot R.; N.J., 1933,458, noot E. MEYERS; AssER, C. 
en RUTTEN, L., Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, dee! IV, 
II, Algemene leer der overeenkomsten, Zwolle, 1975, 128 en de aldaar vermelde referenties. 
Bij incidenteel bedrog daarentegen kan de bedrogene niet de nietigheid der overeenkomst 
vorderen. Incidenteel bedrog is inderdaad geen wilsgebrek, aileen een onrechtmatige daad. De 
toe te passen sanctie inzake onrechtmatige daad is schadeloosstelling. Schadeloosste!len 
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3. Het Hof van Cassatie maakt dus, op het punt van de verschoon
baarheid, een belangwekkend onderscheid tussen de rechtsfiguren 
, ,dwaling'' en , , bedrog''. Het geval waarin een persoon contracteert 
op basis van een verkeerde voorstelling van zaken, dient voortaan, 
wat de verschoonbaarheid betreft, verschillend benaderd te worden 
naargelang de oorzaak van de dwaling. 
Ligt de oorzaak bij de dwalende zelf, dan speelt het element ,ver
schoonbaarheid": mocht de rechter vaststellen dat een normaal 
zorgvuldig persoon niet zou gedwaald hebben- via het persoonlijk 
inwinnen van informatie zou een zorgvuldig mens zich een correct 
beeld van de werkelijkheid gevormd hebben - dan is een beroep op 
de dwalingsfiguur uitgesloten(3). De dwaling moet dus verschoon
baar zijn. 
Bij het bedrog daarentegen komt het element ,verschoonbaarheid" 
niet ter sprake. Hier is de dwaling te wijten aan het bedrog van de 
medecontractant. De oorzaak van de verkeerde voorstelling van 
zaken bij de dwalende is de met opzet gepleegde kunstgreep van de 
bedrieger. Precies deze feitelijke omstandigheid heeft als rechtsge-

betekent ,de benadeelde zo goed mogelijk in de toestand brengen waarin hij verbleven of 
gekomen was, indien de onrechtmatige daad niet verricht was" (RONSE, J., Schade en 
Schadeloosstelling, in A.P.R., dee! I, Gent, 1984, 163). Aangezien bij incidenteel bedrog de 
bedrogene nog steeds zou gecontracteerd hebben ware er geen bedrog geweest - er is immers 
geen oorzakelijk verband tussen de kunstgreep en de totstandkoming van de overeenkomst, 
aileen een verband tussen het bedrog en de voorwaarden van de overeenkomst - kan de 
nietigheid der overeenkomst niet gevorderd worden; aileen een aanpassing van de voorwaarden 
der overeenkomst dringt zich op. 
Samenvattend kan men dus besluiten dat de sanctie van het hoofdbedrog hetzij de nietigheid 
is, hetzij de nietigheid vermeerderd met schadeloosste!ling; incidenteel bedrog anderzijds geeft 
aanleiding tot schadeloosstelling. 
Over de onderscheiding tussen hoofdbedrog en incidenteel bedrog raadplege men voornamelijk 
CORNELIS, L., Le dol dans Ia formation du contrat, R.C.J.B., 1976, 48; DECLERCK-GOLD
PRACHT, J., ,Le dol dans Ia conclusion des conventions. L'article 1116 du Code Civil et le 
correctifs apportes aux conditions de cette disposition", R.C.J.B., 1972, 268-271; DE PA
GE, H., Traite elementaire de droit civil beige, dee! I, Brussel, 1962, 66-67, nr. 51; RE
NARD, C., VIEUJEAN, E.enHANNEQUART, Y.,LesNovelles. CorpuslurisCivilis.Droitcivil, 
dee! IV, I., Brussell957, 205-210, nrs. 901-910 en de aldaar vermelde referenties naar rechtsleer 
en rechtspraak; V ANDEPUTTE, R., De overeenkomst. Haar ontstaan, haar uitvoering en 
verdwijning, haar bewijs, Brussel, 1977, 70-71. 
Voor de toepassing van de onderscheiding tussen hoofd- en incidenteel bedrog op het 
bedrieg!ijk stilzwijgen raadplege men MASSON, J.P., ,Les fourberies silencieuses", R. C.J.B., 
1979, 535 e.v. 
Ook in Frankrijk wordt, traditioneel, de onderscheiding gemaakt tussen dol principal en dol 
incident. Ben belangrijk dee! van de doctrine pleit er echter voor om, ook in het geval van 
incidenteel bedrog, de nietigheidssanctie toe te staan (zie hierover RIEG, A., Le role de Ia 
volonte dans l'actejuridique en droit civiljranr;ais et allemand, Parijs, 1961, 160-162; zie ook 
WEILL, A. en TERRE, F., Droit civil, Les Obligations, Parijs, 1986, 194-196; FLOUR, J. en 
AUBERT, J .L., Droit civil, Les Obligations. Volume I. Sources: L 'acte juridique, Parijs, 1975, 
151-153). 
(3) Cass., 6 januari 1944, Pas., 1944, I., 133. 
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volg dat een beroep op de figuur ,bedrog" mogelijk blijft, zelfs 
indien mocht blijken dat de dwaling onverschoonbaar is(4). 

II. DE KRITIEK VAN DE RECHTSLEER 

4. Het arrest van 23 september 1977 is in de doctrine vrij kritisch 
onthaald. Het Hof van Cassatie zou een te weinig genuanceerde, een 
te algemene regel formuleren: , .. . en enonrant le principe que 
/'auteur du dol ne peut ecarter /'action en annulation de Ia conven
tion, ou !'action en reparation, ni meme obtenir une reduction du 
mont ant de celle-ci alors qu 'if est prouve que Ia victime du dol a 
commis une negligence inexcusable ayant concouru a Ia naissance du 
prejudice, [/'arret] a enonce Ia regie en des termes trop generaux et 
trop absolus ... "(5)(6). Inzake bedrog is het wenselijk, zo beklem-

(4) Denkbaar is dat niet een opzettelijke, maar wei een onopzettelijke fout van de medecon
tractant aan de basis ligt van de dwaling. Alsdan krijgt de theorie van de culpa in contrahendo 
toepassing (zie hierover infra, nr. 50 en voetnoot nr. 8). 
(5) MATTHIJS, J., ,Des effets de Ia negligence ou de !'imprudence de Ia victime du dol", 
R.C.J.B., 1980, 59. 
(6) Ook R. KRUITHOF en A. VAN OEVELEN zijn de mening toegedaan dat de uitspraak te 
algemeen is. In zijn ,Overzicht van Rechtspraak" inzake verbintenissen annoteert R. KRUIT
HOF het arrest als volgt: , Uit dit arrest blijkt ... dat het Hof van Cassatie in duidelijke 
bewoordingen de stelling afwijst dat bedrog geen wilsgebrek is in de zin van artikel1116 B.W., 
indien de door het bedrog in hoof de van de wederpartij verwekte dwaling door geen redelijk 
mens zou zijn begaan. De theorie van de onverschoonbare dwaling geldt dus niet voor het 
bedrog als wilsgebrek. De juridische grondslag van deze regel dient- als we ons mogen steunen 
op de conclusie van Advocaat-Generaal Krings - te worden gezocht in het adagium Fraus 
omnia corrumpit. 
Het is verheugend dat het Hof van Cassatie duidelijk de stelling heeft afgewezen - dit in 
tegenstelling met het arrest van 6 mei 1971 - dat de nalatige bedrogene de gevolgen van het 
bedrog moet dragen, terwijl de bedrieger a! de vruchten van zijn bedrog mag plukken. Maar 
daarmee is tegelijkertijd de kritiek aangegeven waaraan dit nieuwe arrest blootstaat: waarom 
wordt de fout van de partij die het bedrog heeft gepleegd wei beteugeld, maar ontbreekt elke 
sanctionering van de- mogelijkerwijze zelfs zware- fout van het slachtoffer van het bedrog? 
Waarom valt men van het ene uiterste in het andere? Dit klemt des te meer, indien men ervan 
uitgaat dat incidenteel bedrog -en daar ging het hier toch om- slechts beteugeld kan worden 
op grond van artikel 1382 B.W. en de toepassing van de regels van de buitencontractuele 
aansprakelijkheid in geval van fout van dader en slachtoffer norma/iter leidt tot gedeelde 
aansprakelijkheid". (KRUITHOF, R., ,Overzicht van Rechtspraak (1974-1980). Verbintenis
sen" T.P.R., 1983, 561). 
A. VAN OEVELEN anderzijds had zich reeds een paar jaar voordien in dezelfde zin uitgelaten. 
,In het Iicht van de praecontractuele aansprakelijkheid klinkt deze uitspraak van het Hof van 
Cassatie verrassend en doet ze wei enige vragen oprijzen. Het Hof beoogt met deze uitspraak 
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nen de annotatoren van het arrest, een meer genuanceerd standpunt 
in te nemen. De rechter dient in deze materie over een regel te 
beschikken die hem de mogelijkheid biedt om, naast de daad van de 
bedrieger, ook de fout van het slachtoffer te sanctioneren. Alsdan 
, ... kan hij, naargelang het geval, hetzij de overeenkomst in stand 
houden en alleen schadevergoeding toekennen, hetzij de overeen
komst nietig verklaren en geen of slechts gedeeltelijk schadevergoe
ding toewijzen"(7). 
Tot zover de regel van het Hof van Cassatie en het alternatief van 
de rechtsleer. Het Hof geeft de voorkeur aan een duidelijke wit-zwart 
oplossing, terwijl de doctrine opteert voor een regel die ruimte laat 
voor verschillende grijze tonen. 

5. Vraag is nu uiteraard op welke gronden de stelling van het Hof 
wordt verworpen en welke motieven het alternatief schragen. 
Drie belangrijke argumenten zouden, volgens de critici van het 
arrest, pleiten voor de genuanceerde regel: een juridisch-technisch-, 
een rechtsvergelijkend- en een rechtspolitiek argument. 

6. Vooreerst zou het alternatief steun vinden in de regels van de 
aquilische aansprakelijkheid. Bedrog doet zich voor in de precon
tractuele fase; in de periode dus die de eigenlijke totstandkoming van 
het contract voorafgaat. Derhalve wordt de aansprakelijkheid van 

ongetwijfeld de belangen van de bedrogene te beschermen tegen de bedrogpleger, maar wordt 
hier geen overdreven bescherming geboden aan degene die door eigen nalatigheid en onvoor
zichtigheid het slachtoffer werd van bedrieglijke kunstgrepen? 
Beter ware het, met toepassing van de leer van praecontractuele aansprakelijkheid, de 
onvoorzichtigheid en de nalatigheid (in casu zelfs ,de grove en onverschoonbare nalatigheid") 
van het slachtoffer als een culpa in contrahendo te beschouwen, d.w.z. een fout die door een 
contracterende partij tijdens de praecontractuele fase begaan werd ... Ook tijdens de praecon
tractuele periode geldt de algemene zorgvuldigheidsplicht, waarvan de niet-naleving door de 
artikelen 1382 en 1383 B.W. geregeld wordt ... 
Anderzijds wordt aangenomen dat bedrog niet aileen een wilsgebrek is, maar ook een 
burgerlijk delict, een onrechtmatige daad ... Zou het dan niet logischer zijn in de hier besproken 
hypothese te beslissen dat het slachtoffer van het bedrog geen aanspraak kan maken op 
vernietiging van de overeenkomst of op schadevergoeding, alleszins niet op een totale schade
vergoeding? Ook het slachtoffer heeft, bij onderstelling, tijdens de praecontractuele periode 
een fout begaan en is bijgevolg gedeeltelijk aansprakelijk, zodat het zelf een dee! van de schade 
moet dragen. Een afweging van de wederzijdse praecontractuele fouten lijkt in een dergelij k 
geval meer verantwoord te zijn ... 
Aangezien de rechter inzake onrechtmatige daad de meest aangepast vorm van schadeherstel 
kan kiezen, kan hij, naargelang het geval, hetzij de overeenkomst in stand houden en aileen 
schadevergoeding toekennen, hetzij de overeenkomst nietig verklaren en geen of slechts 
gedeeltelijk schadevergoeding toewijzen". (VAN OEVELEN, A., ,Kroniek van Verbintenissen
recht (Gerechtelijk jaar 1977-78)", R. W., 1979-80, 165-166). 
(7) VAN OEVELEN, A., ,Kroniek van verbintenissenrecht (Gerechtelijk jaar 1977-78)", R. W., 
1979-80, 166; in dezelfde zin KRUITHOF, R., ,Overzicht van rechtspraak (1974-1980). Verbin
tenissen", T.P.R., 1983, 562. 
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de aspirant-contractanten beheerst door de regels van de aquilische 
aansprakelijkheid- en niet door de beginselen van de contractuele 
aansprakelijkheid(8). Welnu, een correcte toepassing van de princi
pes van de buitencontractuele aansprakelijkheid leidt tot volgende 
juridisch-technische besluiten. 
Ten eerste dient men de nalatigheid - a fortiori de grove en onver
schoonbare nalatigheid - van de bedrogene als fout in de zin van 
art. 1382 e.v. B.W. aan te merken. Dit leidt tot de vaststelling dat 
de schade - dit is het ontstaan van het benadelend contract -
veroorzaakt is door twee fouten. Enerzijds de fout van de bedrieger, 
namelijk het aanwenden van kunstgrepen met het oog op het mislei
den van de medecontractant; anderzijds de fout van de bedrogene. 
In een zodanige situatie waarin de schade het gevolg is van verschil
lende oorzaken, dient men over te gaan tot een verdeling van de 
aansprakelijkheid. 
Is nude schadelijder- zoals in casu de bedrogene- medeaanspra
kelijk voor het ontstaan van de schade, dan betekent deze verdeling 
van de aansprakelijkheid dat het slachtoffer geen volledige schade
loosstelling bekomt; integendeel dient het slachtoffer, in verhouding 
tot de ernst van zijn fout, zelf een deel van de schade te dragen. Dit 
resultaat, met name een verdeling van de aansprakelijkheid tussen 
de bedrieger en de bedrogene, zou men bereiken met de genuanceerde 

(8) Dat de precontractuele gedragingen beoordeeld worden volgens de regels van de extra-con
tractuele aansprakelijkheid werd onlangs nog in uitdrukkelijke bewoordingen bevestigd door 
het Hof van Cassatie: , ... degene die door zijn schuldig optreden bij het sluiten van de 
overeenkomst oorzaak van schade bij de medecontractant is geweest, [is] tot herstel van de 
schade gehouden; ... de rechtsvordering die hieruit ontstaat [steunt] evenwel niet op een 
contractuele verhouding, maar op de quasi-delictuele fout die de betrokkene, ter gelegenheid 
van zijn optreden in de overeenkomst heeft begaan" (Cass., 10 december 1981, Arr. Cass., 
1981-1982, 504; Pas., 1982, I, 494). 
Over de precontractuele aansprakelijkheid in het algemeen en over de grondslag ervan in het 
bijzonder raadplege men voornamelijk ScHRANS, G., Preadvies over precontractuele verhou
dingen naar Belgisch recht, Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van Belgie 
en Nederland, Zwolle, 1967; ,De progressieve totstandkoming der contracten" in STOR
ME, M. en BOCKEN, H. (ed.), Verbintenissenrecht, s.l., 1984, 3-16; ook gepubliceerd in 
T.P.R., 1984, 3-16; DEBERSAQUES, A., ,Laculpaincontrahendo" ,R.C.J.B., 1964,277 e.v.; 
DE PAGE, H., Traite elementaire de droit civil beige, dee! II, Brussel, 1964, 541-545; VAN 
RuN, J ., Responsabilite aquilienne et contrats, Parijs, 1933, 128-132; DALCQ, R.O., trait!! de 
Ia responsabilite civile, dee! I, Les causes de Ia responsabilite, Brussel, 1967, 124; LIMPENS, J. 
en KRUITHOF, R., ,Examen de jurisprudence (1960 a 1963). Les obligations". R.C.J.B., 1964, 
478; ,Examen de jurisprudence (1964 a 1967). Les obligations", R.C.J.B., 1969, 201; 
KRUITHOF, R., MOONS, H. en PAULUS, C., ,Overzicht van rechtspraak (1965-1973). De 
Verbintenissen", T.P.R., 1975, 455; KRUITHOF, R., ,Overzicht van rechtspraak (1974-1980). 
Verbintenissen", T.P.R., 1983, 528-534; VAN OEVELEN, A. en DIRIX, E., ,Kroniek van het 
Verbintenissenrecht (1981-1984), R. W., 1985-86, 10-14; MATTHIJS, J. en BAETEMAN, G., 
,Overzicht van rechtspraak (1961-1964). Verbintenissen", T.P.R., 1966, 86; CoRNELIS, L., 
,Le dol dans Ia formation du contrat", R.C.J.B., 1976, 38 en 43 e.v. 
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alternatieve regel, en niet met de wit-zwart oplossing van het Hof van 
Cassatie(9). 

7. Tweede argument ter verwerping van het cassatie-arrest is een 
rechtsvergelijkend motief(lO). Het alternatief van de doctrine zou 
steun vinden in sommige buitenlandse rechtsstelsels. In die zin dat 
de notie ,fout van het slachtoffer" een relevant begrip vormt in 
contractuele relaties. Aldus verwijst men o.a. naar het Duitse en het 
Engelse recht. 
In het Engelse recht worden de aanspraken van een onzorgvuldige 
schadelijder beknot langs twee wegen. Enerzijds is er, in het recht 
van de aquilische aansprakelijkheid, de figuur van de contributory 
negligence. Als het slachtoffer van een onrechtmatige daad mede de 
oorzaak is van het ontstaan van de schade, wordt het bedrag van de 
schadevergoeding beperkt in verhouding tot de ernst van de fout van 
de schadelijder. Aangezien het bedrog in het Engelse recht gesanctio
neerd wordt via de tort of deceit - dus via de regels van de 
aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad- leidt een correcte toe
passing van de rechtsfiguur ,contributory negligence"tot het besluit 
dat men de aanspraken van een ,nalatige bedrogene" eveneens dient 
te beperken. 
Anderzijds kent het Engelse recht het beginsel dat men slechts een 
beroep kan doen op de equity, indien men zichzelf niets te verwijten 
heeft. In dit verband wordt het adagium ,he who comes to equity 
must come with clean hands" geciteerd. De bedrogene die, bij 
veronderstelling, nalatig is, zou de hulp van de rechter niet waardig 
zijn. ,Pour demander secours aux tribunaux, il jaut etre soi-meme 
sans rep roche, ce que Lord Wilmot exprimait par le principe: aucune 
main souillee ne peut toucher les pures fontaines de Ia justice"(ll). 
Naast het Engelse- zou ook het Duitse recht een argument opleveren 
ter verdediging van de alternatieve stelling. Meer bepaald wordt 
verwezen naar Par. 254 van het Biirgerliches Gesetzbuch, waarvan 
het eerste lid als volgt luidt: ,,Hat bei der Entstehung des Schadens 
ein Verschulden des Beschiidigten mitgewirkt, so hiingt die Verpjlich
tung zum Ersatze sowie der Umjang des zu leistenden Ersatzes von 

(9) KRVITHOF, R., ,Overzicht van rechtspraak (1974-1980). Verbintenissen", T.P.R., 1983, 
562; VAN OEVELEN, A., Kroniek van verbintenissenrecht (gerechtelijk jaar 1977-78)", R. W., 
1979-80, 165-166; MATTHIJS, J., ,Des effets de Ia negligence ou de !'imprudence de Ia victime 
du dol", R.C.J.B., 1980, 45-46, 52-53. 
(10) MATTHIJS, J ., ,Des effets de Ia negligence ou de !'imprudence de la victime du dol", 
R.C.J.B., 1980, 49-50. 
(11) Ibid., 49. 
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den Umstiinden, insbesondere davon ab, inwieweit der Schaden 
vorwiegend von dem einen oder dem anderen Teile verursacht wor
den ist"(12). 
Uit Par. 254 B.G.B., lid 1 biijkt dus dat de fout van de schadelijder 
wei degelijk diens aanspraken kan beperken. Immers, de verbintenis 
tot schadeioosstelling aismede de omvang ervan, worden in verband 
gebracht met de ernst van de fout van dader en siachtoffer. 

8. Derde en Iaatste argument ter verdediging van het alternatief is 
de verwijzing naar de rechtszekerheid: , . . . il faut maintenir une 
indispensable securite dans les relations juridiques. Chaque contrac
t ant est tenu d'apporter a Ia conduite de ses affaires un minimum 
de discernement et d'attention, et de veiller avec soin a Ia defense de 
ses interets. Sans doute, faut-il apprecier Ia receptivite de Ia victime 
du dol PRO SUBJECT A MATERIA, avoir egard aux circonstances 
de chaque espece ... Mais it ne jaut pas alter jusqu'a encourager 
/'insouciance et Ia tegerete de certains contractants, leur ignorance 
impardonnable ou leur negligence grossiere, autrement Ia stabilite 
des conventions dependrait souvent d'une attente rea/isee ou de 
deceptions eprouvees par Ia suite"(13). 

De geciteerde tekst is duideiijk. Voigt men het Hof van Cassatie, dan 
spoort men eigenlijk de aspirant-contractanten aan tot zorgvuldig
heid. Partijen behoeven zich niet meer nauwkeurig te informeren 
aivorens te contracteren. Immers, de regei van het cassatie-arrestvan 
23 september 1977 brengt mee dat hun fout niet in rekening wordt 
gebracht. Ook ai heeft een partij onzorgvuidig - zeifs grof onzorg
vuidig- gecontracteerd, toch kan zij zich beroepen op de rechtsfi
guur , , bedrog'' om de bindende kracht van de gesloten overeenkomst 
in vraag te stellen. Omwille van het principe van de rechtszekerheid 
is zuiks ontoeiaatbaar. 

9. Ziedaar het cassatie-arrest van 23 september 1977 en de kritiek er 
op van de rechtsieer. 

(12) De Franse vertaling van par. 254, lid 1 luidt als volgt: ,Lorsque celui qui a subi le 
prejudice a coopere par sa faute a Ia survenance du dommage, /'obligation de reparer et 
l'etendue du dedommagement a journir dtfpendent des circonstances et notamment de Ia 
question de sa voir dans quelle mesure ce prejudice a ete cause de jar;on preponderante par 
l'une ou par /'autre partie. (De vertaling werd overgenomen uit de JUPITER-editie van Les 
Codes Allemands - Code civil et Code de commerce, Parijs, 1967). 
(13) MATTHIJS, J., ,Des effets de !a negligence ou de !'imprudence de Ia victime du dol", 
R. C.J.B., 1980, 45-46. 
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Het Hofhanteert inzake bedrog en verschoonbaarheid een eenvoudi
ge regel: de bedrieger kan zich noch geheel noch gedeeltelijk ontlas
ten door te wijzen op de onzorgvuldige houding van de bedrogene. 
De doctrine van haar kant verwerpt de regel. Het slachtoffer van het 
bedrog moet, volgens de ernst van zijn fout, zelf een deel van de 
schade dragen. De alternatieve regeling zou steun vinden in de 
beginselen van de aquilische aansprakelijkheid en in de rechtsverge
lijking. Op rechtspolitiek vlak wordt de regel verantwoord door een 
verwijzing naar het beginsel van de rechtszekerheid. 

III. EVALUATIE 

10. De vraag is nu: wat te denken van de zoeven beschreven argu
mentatie? Is de kritiek van de doctrine gerechtvaardigd en moet men 
dus de voorrang verlenen aan de alternatieve regel? Of zijn, daarente
gen, de argumenten contra het cassatie-arrest niet overtuigend en 
verdient bijgevolg de stelling van het hoogste gerechtshof de voor
keur? Dit is de centrale vraag in de komende paragrafen. 

Achtereenvolgens onderzoeken we de waarde van het juridisch-tech
nisch-, het rechtsvergelijkend- en het rechtspolitiek argument. 

1) Het juridisch-technisch argument: een correcte toepassing van de 
regels van de aquilische aansprakelijkheid zou een verdeling van 
de aansprakelijkheid vereisen. 

11. Het eerste argument ter verwerping van het cassatie-arrest enter 
verdediging van het alternatief is dus een technisch motief geput uit 
de regels van de aquilische aansprakelijkheid. In het geval de schade 
te wijten is, niet aileen aan de fout van de dader maar ook aan de 
fout van het slachtoffer, dient men, bij toepassing van de principes 
inzake de onrechtmatige daad, de aansprakelijkheid te verdelen 
tussen de dader en het slachtoffer. In het geval van bedrog houdt deze 
regel in dat indien het benadelend contract - dit is de schade - niet 
aileen te wijten is aan de met opzet gepleegde kunstgrepen van de 
bedrogpleger - dit is de fout van de dader - maar ook aan de 
nalatigheid van de bedrogene - dit is de fout van het slachtoffer -
de aansprakelijkheid verdeeld dient te worden tussen de bedrieger en 
bedrogene. Verdeling van de aansprakelijkheid betekent in casu dat 
de rechter hetzij de vordering tot nietigverklaren zal weigeren en 
enkel schadevergoeding zal toekennen, hetzij de overeenkomst zal 
vernietigen en geen of slechts gedeeltelijke schadevergoeding zal 
toewijzen. 
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12. Wat te denken van deze redenering? Om dit probleem in al zijn 
aspecten te kunnen benaderen, is het wenselijk om, preliminair, 
enkele paragrafen te wijden aan het vraagstuk van eenzelfde schade 
ontstaan uit verschillendefouten. Achtereenvolgens onderzoeken we 
dit probleem in het geval van verschillende ,derde-daders", in het 
geval van fout van de dader en fout van het slachtoffer en, tenslotte, 
in de situatie van een opzettelijke fout van de dader en een onopzette
lijke fout van het slachtoffer. 

A. Eenzelfde schade ontstaan uit defout van verschillende ,derde
daders''. 

13. Is eenzelfde schade het gevolg van een samenloop van verschil
lende fouten begaan door meerdere personen, dan zijn alle daders 
in solidum aansprakelijk ten opzichte van het slachtoffer: het slacht
offer kan elk van de daders aanspreken voor het geheel; de aangespro
kene wordt gesubrogeerd in de rechten van het slachtoffer - de 
mededaders zijn immers de medeschuldenaars van de dader - en 
bezit op zijn beurt een regres tegen de mededaders om bij te dragen 
in verhouding tot de ernst van hun respectievelijke fouten(14). 

B. Eenzelfde schade ontstaan uit de fout van de dader en het 
slachtoffer. 

a. Traditionele visie 

14. W ordt nu de schade niet meer veroorzaakt door verschillende 
daders, maar door een fout van het slachtoffer en een fout van de 
dader, dan volgt men, in essentie dezelfde redenering. Aileen wordt 
nu onmiddellijk overgegaan tot compensatie: de dader is, niet alleen 
qua contributio maar ook qua obligatio, slechts gehouden in functie 
van de ernst van zijn fout: , ... !'auteur du dommage ... echapp(e) it 
!'obligation de reparer integralement le prejudice dans le cas ... oil 
celui-ci est du egalement it Ia faute de Ia victime; ... en effet, ... Ia 
question de Ia contribution se pos(e) en meme temps et entre les 
memes personnes que celle de l'obligation"(l5). Ziedaar een van de 
motieven van het principe-arrest van 2 april 1936 dat, sindsdien, 
meermaals werd bevestigd door het Hof van Cassatie(16). 

(14) DALCQ, R.O., Traite de responsabilite civile, dee! II, Brussel, 1962, 176 e.v., in het 
bijzonder de nrs. 2614, 2635 en 2642 en de aldaar vermelde referenties naar de Belgische en 
Franse rechtsleer en rechtspraak. 
(15) Cass., 2 april 1936, Pas., 1936, I, 208; B.J., 1936, 426. 
(16) Zie de uitvoerige lijst referenties bij FAGNART, J.L., ,Chronique de jurisprudence. La 
responsabilite civile (1968-1975)", J.T., 1976,581. 

1192 



---- ~-~---~~~~-~~--

b. Kritiek 

15. Bij nader toezien blijkt dat, deze op het eerste gezicht evidente 
beginselen inzake fout van het slachtoffer en fout van de dader, 
moeilijk te verantwoorden zijn vanuit juridisch-technisch oogpunt. 
Voornamelijk komt aan R.O. Dalcq, J.L. Fagnart en M. Van Quic
kenborne de verdienste toe daarop te hebben gewezen(17). Deze 
auteurs mer ken op dat de parallelle redenering tussen aan de ene kant 
de situatie waarin verscheidene daders de schade veroorzaken en aan 
de andere kant het geval waarbij slachtoffers en dader oorzaak zijn 
van de schade, niet op gaat. De redenering steunt inderdaad op een 
onjuiste gelijkstelling van het slachtoffer met een 'derde-dader'. De 
derde die het slachtoffer heeft vergoed bezit, ingevolge de figuur van 
de subrogatie, de regresvordering tegen hen die samen met hem de 
verbintenis hebben om de schade te vergoeden; dader en mededaders 
zijn immers de schuldenaars van een en dezelfde verbintenis tot 
schadeloosstellen. Anderzijds is een verbintenis een rechtsband tus
sen twee personen. Welnu, technisch is het niet mogelijk dat het 
slachtoffer een verbintenis zou hebben om zijn eigen schade te 
herstellen. Derhalve is het slachtoffer geen medeschuldenaar van de 
verbintenis van de dader tot schadeloosstelling. Daarom bezit de 
dader geen regres tegen het slachtoffer en kan er ook geen sprake zijn 
van compensatie(18). 

16. Via de figuur van de subrogatie kan men dus niet de jurispruden
tiele regels inzake samenloop van fout van slachtoffer en fout van 
dader verklaren. Bieden andere rechtsfiguren een oplossing? 
Op het eerste gezicht zou men kunnen denken aan het causaal 
verband van artikel 1382 e.v. B.W.: het slachtoffer zou geen recht 
hebben op vergoeding aangezien de oorzaak van de schade niet de 
fout van de dader maar wei de fout van het slachtoffer is; of nog 
zou men kunnen denken aan de vermogensvermeerdering zonder 
oorzaak: het slachtoffer zou de vergoeding van een schade verkrijgen 
die veroorzaakt werd door zijn eigen fout. 

(17) DALCQ, R.O., TraiN! de responsabilite civile, dee! II, Brussel, 1962, 207-208; FAG
NART, J.L., ,,Chronique de jurisprudence. La responsabilite civile (1968-1975)'', J. T., 1976, 
581-582; VAN QurcKENBORNE, M., De oorzakelijkheid in het recht van de burgerlijke aan
sprakeli)kheid. Een methodologische en positiejrechterlijke analyse, Brussel, 1972, 376-377. 
(18) DALCQ, R.O., Traite de responsabi!ite civile, dee! II, Brussel, 1962, 207-208; FAo
NART, J.L., ,Chronique de jurisprudence. La responsabilite civile (1968-1975)", J. T., 1976, 
581-582; zie ook VAN QurcKENBORNE, M., De oorzakelijkheid in het recht van de burgerlijke 
aansprakelijkheid. Een methodo/ogische en positief-rechterlijke analyse, Brussel, 1972, 376-
377. 
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Terecht worden ook deze redeneringen door R.O. Dalcq afgewezen. 
Immers, naar Belgisch recht geldt, op het vlak van de causaliteit, de 
equivalentieleer. Dit betekent dat zonder de jout van de dader de 
schade, zoals zij zich concreet voordoet, niet zou ontstaan zijn. 
Aldus is er, aan de ene kant, wei degelijk een causaal verband tussen 
de fout van de dader en de schade en is er, aan de andere kant, een 
oorzaak voor de vermogensvermeerdering van het slachtoffer(l9). 

17. We komen dus tot de vaststelling dat, juridisch-technisch, de 
regels inzake samenloop van fout van de dader en fout van het 
slachtoffer moeilijk te rechtvaardigen zijn. Hoe kunnen deze regels 
dan toch verantwoord worden? , Une fois de plus, !'explication 
projonde du mecanisme ... do it etre recherchee dans un sentiment 
d'equite qui empeche de mettre entierement a charge du dejendeur 
un dommage dont if n 'est que partiellement responsable en 
fait ... (20). De billijkheid vereist inderdaad dat het slachtoffer een 
deel van de schade draagt die, ware zijn fout er niet geweest, zich 
ook niet in dezelfde omstandigheden zou hebben voorgedaan. Ook 
de auteurs die de geldigheid van jurisprudentiele regels inzake fout 
van dader en slachtoffer betwisten op juridisch-technisch vlak, er
kennen volmondig hun bestaansrecht op grond van de billijk
heid(21). 

C. Eenze/fde schade ontstaan uit de opzettelijke jout van de dader 
en de onopzettelijke jout van het slachtojjer (en vice-versa). 

18. De billijkheid is dus de grondslag voor de verdeling van de 
aansprakelijkheid in geval van samenloop van fout van dader en 
slachtoffer. 
Nu verdedigen een aantal auteurs(22) de stelling dat dit billijkheids-

(19) DALCQ, R.O., Traite de responsabilite civile, dee! II, Brussel, 1962, 208. 
(20) DALCQ, R.O., Traite de responsabilite civile, dee! II, Brussel, 1962, 208; in dezelfde zin 
VAN QUICKENBORNE, M., De oorzakelijkheid in het recht van de burgerlijke aansprakelijk
heid. Een methodologische en positief-rechterlijke analyse, Brussel, 1972, 376-377. 
(21) DALCQ, R.O., Traitede responsabilitecivile, dee! II, Brussel, 1962, 208; FAGNART, J.L., 
,Chronique de jurisprudence. La responsabilite civile (1968-1975)", J. T., 1976, 581-582; VAN 
QUICKENBORNE, M., De oorzakelijkheid in het recht van de burgerlijke aansprakelijkheid. 
Een methodologische en positief-rechterlijke analyse, Brussel, 1972, 376-377. 
(22) Zie de referenties in voetnoten 24 tot en met 30. 
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motiefvervalt telkenmale aan de ene kant een opzettelijke(23) en aan 
de andere kant een onopzettelijke fout voorhanden is. Terecht. 
Indien de automobilist, bij een moordpoging, wetens en willens zijn 
slachtoffer-bromfietser aanrijdt, dan verzet de billijkheid er zich niet 
tegen dat men geen rekening houdt met de nalatigheid van de 
bromfietser om zijn helm te dragen. Evenmin vereist de billijkheid 
dat men rekening houdt met de overtreding van een snelheidsbeper
king van de automobilist wanneer het slachtoffer-bromfietser zich, 
in een zelfmoordpoging te pletter rijdt op de wagen. 
Het op de billijkheid gesteunde beginsel van gedeelde aansprakelijk
heid inzake samenloop van fout van de dader en fout van het 
slachtoffer lijdt dus uitzondering bij samenloop van een opzettelijke 
en een onopzettelijke fout. 
Deze uitzondering wordt uitdrukkelijk verdedigd door J. Lim
pens(24), J .L. Fagnart(25), H. en L. Mazeaud en A. Tunc(26) in het 
geval van samenloop van een opzettelijke fout van de dader met een 
onopzettelijke fout van het slachtoffer. Ook in de omgekeerde 
situatie - dus bij opzettelijke fout van het slachtoffer en onopzette
lijke fout van de dader - wordt de uitzondering voorgestaan door 
een aantal gezaghebbende auteurs: H. en L. Mazeaud en 
A. Tunc(27), R. Savatier(28), H. Demogue(29) en W. Van Ger
ven(30). 

(23) Omtrent de precieze omschrijving van het begrip ,opzettelijke fout" in de aquilische 
aansprakelijkheid bestaat onenigheid. 
Grosso modo zijn twee strekkingen te onderscheiden. De eerste stroming definieert de 
opzettelijke fout als de onrechtmatige daad gesteld met de wil om de schade te veroorzaken. 
Volgens deze opvatting zijn dus zowel de daad zelf als de schade die de daad veroorzaakt 
gewild. Volgens de andere opvatting strekt het intentioneel element zich aileen uit tot de daad 
zelf. Enkel een bewuste overtreding van een welbepaalde wettelijke norm of van de algemene 
zorgvuldigheidsnorm wordt vereist. Een overzicht van de literatuur en de rechtspraak in dit 
verband vindt men bij CORNELIS, L., ,La faute !ourde et !a faute intentionelle", J. T., 1981, 
515, nrs. 9-11 en bij VAN OEVELEN, A., ,De contractue!e en de buitencontractuele aansprake
lijkheid van de werknemer in het raam van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst" in 
RroAUX, M. (ed.), Actuele problemen van arbeidsrecht, Antwerpen, 1984, 121-122. 
(24) LIMPENS, J., Verbintenissenrecht, Stencil, s.d., s.l., 147. 
(25) FAGNART, J.L., ,Chronique de jurisprudence. La responsabilite civile (1968-1975)"; 
J. T., 1976, 581-582. 
(26) MAZEAUD, H. en L. en TuNc, A., Traite thtforique et pratique de responsabiliti civile 
delictuelle et contractuelle, dee! II, Parijs, 594-595. 
(27) MAZEAUD, H. en L. en TuNc, A., Traite thtforique et pratique de responsabilite civile 
delictuelle et contractuelle, dee! II, Parijs, 595. 
(28) SAVATIER, R., ,Regles generales de !a responsabilite civile", Rev. Critique, 1934, 409 
e.v. 
(29) DEMOQUE, H., Traite des obligations en general, IV, Parijs, 1924, 514. 
(30) VAN GERVEN, W., Verbintenissenrecht, I, Leuven, 1984, 203. Opgemerkt weze dat deze 
auteur zich minder formeel uitspreekt als de reeds geciteerde schrijvers. 
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19. In dit verband moge nog vermeld worden dat de hier verdedigde 
stellingen ook bevestigd worden in een aantal buitenlandse rechtsstel
sels, die niet behoren tot de Franse Rechtskreis. 
Aldus b.v. in het Duitse recht, waar de samenloop van fout van dader 
en fout van slachtoffer het voorwerp uitmaakt van een expliciete 
regeling in het B.G.B.: ,Hat bei der Entstehung des Schadens ein 
Verschulden des Beschiidigten mitgewirkt, so hiingt die Verpflich
tung zum Ersatze sowie der Umfang des zu leistenden Ersatzes von 
dem Umstiinden, insbesondere davon ab, inwieweit der Schaden 
vorwiegend von dem einen oder dem anderen Teile verursacht wor
den ist"(3l). Wordt nude schade veroorzaakt door samenloop van 
een opzettelijke en een niet-opzettelijke fout, dan zal de rechter 
steeds alleen de opzettelijke fout sanctioneren(32). 
Vervolgens kan men verwijzen naar het Nederlandse recht waar een 
vrij unanieme doctrine de stelling van de gedeelde aansprakelijkheid 
verwerpt bij samenloop van een opzettelijke en een niet-opzettelijke 
fout(33). 
Tenslotte het Amerikaanse recht. Hier wordt de samenloop van een 
opzettelijke fout van de dader met een onopzettelijke fout van het 
slachtoffer uitdrukkelijk voorzien in s. 481 van de Restatement 
Second (Torts): , The plaintiff's contributory negligence does not 
bar recovery against a defendant for a harm caused by conduct of 
the defendant which is wrongful because it is intended to cause harm 
to some legally protected interest of the plaintiff or a third per
son"(34). 

D. Toepassing van de beginselen inzake samenloop vanfout op het 
geval van bedrog. 

20. Wat is nu, voor het probleem dat aan de orde is in deze verhande
ling, het belang van de zoeven besproken regels inzake de samenloop 
van fouten die eenzelfde schade veroorzaken? 

(31) Par. 254, eerste lid B.G.B.; voor de Franse vertaling van deze tekst: zie voetnoot 12. 
(32) Zie de talrijke referenties naar de rechtspraak van het Reichsgericht en het Bundesge
richtshojbij PALANDT, Burgerliches Gesetzbuch, Miinchen, 1981, 260; zie ook de recht
spraak geciteerd door SoERGEL-SCHMIDT, Burgerliches Gesetsbuch, dee! II, Stuttgart, Berlijn, 
Keulen, Mainz, 1967, 196 en H. HEINRICHES (ed.), Munchener Kommentar zum Burgerlichen 
Gesetzbuch, dee! 2, Munchen, 1979, par. 254, nr. 7. 
(33) MEYERS, E., noot bij H.R. 11 maart 1938, N.J., 1939, 227; AssER, 1 C. en RUTTEN, L., 
Verbintenissenrecht, De Verbintenis uit de wet, Zwolle, 1975, 107; WOLSBERGEN, A., On
rechtmatige daad, s.l., 1946, 216 (met verwijzingen naar de oudere literatuur), POLAK, R., 
Verkeer en Risico, Amsterdam, 1959, 58-59; VAN WASSENAAR VAN CATWIJK, A., Eigen 
schuld, Groningen, 1971, 30-39 en de aldaar vermelde referenties. 
(34) American Law Institute (ed.), Restatement oft he Law, Torts, 2nd, deel2, St-Paul, 1965, 
537; zie ook CORPUS JURIS SECUNDUM, St-Paul, s.d., dee! 65A, 110-113. 
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Welnu, het is duidelijk dat een correcte toepassing van de geschetste 
beginselen niet vereist dat men, in het geval van samenloop van fout 
van de bedrieger en fout van de bedrogene, overgaat tot verdeling 
van de aansprakelijkheid. Integendeel dient men, zoals het Hof van 
Cassatie voorstelt, enkel de fout van de bedrieger te sanctioneren. 
Waarom? Omdat de fout van de bedrieger als een opzettelijke fout 
moet gekwalificeerd worden; de fout van de bedrogene als onopzette
lijk(35). 
De fout van de bedrieger is opzettelijk omdat bedrog per dejinitie 
een kwaadwillige intentie vereist. Een van de kenmerken van de 
rechtsfiguur ,bedrog" is inderdaad het element ,opzet"(36). ,Be
drog veronderstelt", zo schrijft R. Vandeputte ,dat een contractant 
met opzet de dwaling van de tegenpartij heeft veroorzaakt"(37). Of 
om met W. Van Gerven te spreken: ,[onder bedrog] verstaat men 
de opzettelijk in het leven geroepen dwaling"(38). 
De fout van de bedrieger is dus noodzakelijkerwijze een opzettelijke 
fout; mocht het element opzet ontbreken dan is er meteen geen 
sprake meer van bedrog. 
Laten we nu de fout van de bedrogene nader analyseren. Hier stelt 
het Hof van Cassatie in zijn arrest van 1977 dat het gaat om 
nalatigheid, eventueel zelfs grove en onverschoonbare nalatigheid. 
Wat het ook weze, hetzij ,gewone" nalatigheid, hetzij ,grove en 
onverschoonbare'' nalatigheid, in beide gevallen staan we voor 
onopzettelijk gedrag. In de door het Hof geformuleerde regel is met 
andere woorden de voorwaarde ingebouwd van het onopzettelijk 
karakter van de fout van de bedrogene. 
Duidelijk is dus dat, in het geval van samenloop van fout van de 

(35) Vroeger hebben wij verduidelijkt dat, betreffende de omschrijving van het begrip ,opzet
telijke fout" twee stromingen te onderscheiden zijn (supra, voetnoot 23). Volgens de ene 
stroming is er sprake van een opzettelijke fout indien de dader de schade heeft gewild. Volgens 
de andere stroming dient aileen de daad bewust te zijn gepleegd: een bewuste overtreding van 
een wettelijke norm of van de algemene zorgvuldigheidsnorm is een opzettelijke fout. 
Duidelijk is dat ,bedrog" zowel volgens de eerste als volgens de tweede stroming als een 
opzettelijke fout moet aangemerkt worden. Aan de ene kant worden de kunstgrepen intentio
neel gepleegd - hetgeen met andere woorden een welbewuste overtreding van art. 1116 B. W. 
uitmaakt; aan de andere kant is ook de schade- dit is het ontstaan van het benadelend contract 
- gewild. 
(36) Over het element ,opzet" bij de vordering inzake bedrog raadplege men DECLERCQ
GoLDFRACHT, J., ,Le dol dans Ia conclusion des conventions. L'article 1116 du code civil 
et les correctifs apportes aux conditions de cette disposition", R.C.J.B., 1972, 260-261 en de 
aldaar vermelde referenties naar de rechtsleer en rechtspraak. 
(37) V ANDEPUTTE, R., De overeenkomst, Haar ontstaan, haar uitvoering en verdwijning, 
haar bewijs, Brussel, 1977, 69. 
(38) VAN GERVEN, W., Beginsefen van Befgisch privaatrecht, Afgemeen dee!, Antwerpen
Utrecht, 1973, 314. 
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bedrieger en fout van de bedrogene, aan de ene kant een opzettelijke 
fout bestaat en aan de andere kant een onopzettelijke fout. Welnu, 
in zodanige situatie mag men afwijken van de algemene regel van 
gedeelde aansprakelijkheid. De nalatigheid van het slachtoffer van 
het bedrog wordt ,geabsorbeerd"(39) door het met opzet gepleegd 
burgerlijk delict van de bedrieger. De stelling van het Hof is dus, 
bekeken uit rechtstechnische gezichtshoek, perfekt te motiveren. 

2) Het rechtsvergelijkend argument 

21. Het tweede argument ter verwerping van het cassatie-arrest is, 
zoals gezegd, een rechtvergelijkend motief(40). De notie ,fout van 
het slachtoffer" zou, naar buitenlands recht, een relevant begrip 
vormen in contractuele relaties. Is het slachtoffer medeverantwoor
delijk voor het ontstaan van de schade, dan worden de aanspraken 
op vergoeding beknot. In dit verband verwijst men o.a. naar de 
Engelse rechtsfiguur van de contributory negligence en naar par. 254 
van het Duitse Burgerliches Gesetzbuch. 

22. Hoe moet men het rechtsvergelijkend argument waarderen? 
Dat de fout van het slachtoffer naar buitenlands recht een medebepa
lende factor is bij de begroting van het bedrag van de schadeloosstel
ling is correct en wordt geenszins betwist. Nochtans menen we te 
moeten onderzoeken of men, naar vreemd recht, een uitzondering 
voorziet op de algemene regel in het geval van bedrog. 
De vraag is dus de volgende: past men, in het buitenlands recht, ook 
in het geval van nalatigheid van de bedrogene de algemene regel toe 
en gaat men over tot een verdeling van de aansprakelijkheid tussen 
bedrieger en bedrogene? Of wordt, daarentegen, voor het geval van 
nalatigheid van de bedrogene, een uitzondering op de algemene regel 
gemaakt, zodanig dat de bedrogene vrijuit gaat? 
Ziedaar de vraag die nu aan de orde is. Achtereenvolgens onderzoe
ken we het Nederlandse, het Engelse, het Franse en het Duitse recht. 

(39) Deze term ontlenen we aan DE PAGE, H., Traite etementaire de droit civil belge, Dee! 
II, Brussel, 1964, 978. 
(40) MATTHIJS, J., ,Des effets de !a negligence ou de !'imprudence de !a victime du dol", 
R.C.J.B., 1980, 49-50; zie ook supra, nr. 7. 
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A. Het Nederlandse recht 

23. Wat Nederland betreft is de hier onderzochte problematiek aan 
de orde in een arrest van de Hoge Raad dd. 2 mei 1969(41) (42). 
Inzake was een zekere B. Volgens de vaststellingen van de feitenrech
ter was B een ,eenvoudige" man, een tuinman in loondienst. 
De zorg van B was de toekomst van zijn zoon te verzekeren. In die 
omstandigheden maakte B kennis met D. D was uitbater van een 

(41) H.R., 2 mei 1969, N.J., 1969, 1009, nr. 344, met conclusie Adv.-Gen. Mr. BERGER en 
noot G. ScHOLTEN. 
(42) H. DRION lijkt ook het arrest van de Nederlandse Hoge Raad dd. 29 maart 1935 (N.J., 
1935, 1470, met conclusie Proc.Gen. BESlER en noot E.M. MEYERs; ook gepubliceerd in VAN 
ZEBEN, C. en STERK, T., Arresten Burger!ijk Recht met annotaties, Deventer, Zwolle, 1972, 
190) in verband te brengen met de behandelde materie. Meer bepaald zou uit dit arrest af te 
leiden vallen dat , ... er geen beroep op dwaling is, indien de dwaling niet te excuseren 
(onverschoonbaar) is, zelfs niet als de dwaling in het Ieven geroepen is door mededelingen van 
de wederpartij". (DRION, H., Compendium van het Nederlands Vermogensrecht, Deventer, 
1976, 94). Ben zodanige principiele uitspraak kan, o.i., niet in het arrest worden gelezen. 
De feiten die aan de basis liggen van het arrest van 1935 vertonen een vrij grote gelijkenis met 
deze van het aanstonds te bespreken arrest van 1969. Ook hier ging het over de (huur en) 
overname van een koffiehuis en ook hier was gegoocheld met de omzetcijfers van de zaak. 
In strijd met de waarheid beweerde de bedrieger bovendien dat hij er geen boekhouding op 
nahield. Volgens het Hof te Amsterdam had de bedrogene onzorgvuldig gehandeld, omdat 
de brouwerij-leverancier, indien zij daartoe ware uitgenodigd geweest, stellig de correcte cijfers 
zou hebben meegedeeld. Het Hof te Amsterdam formuleerde haar visie in volgende overwe
ging: ... dat de door verweerder (de bedrieger) aan eischers (de bedrogene) gedane mededeelin
gen, om kunstgrepen in de zin van art. 1364 B.W. op te leveren, zouden moeten zijn geweest 
mededelingen waarvan, op het tijdstip, waarop de huurovereenkomst van juli 1929 is tot stand 
gekomen, de onwaarheid aan eischers verborgen moest blijven, ook indien zij die beschouwden 
in het Iicht van de omstandigheden, waaronder zij werden gedaan en die toetsten aan de 
gegevens, die hun zelf ten dienste stonden". 
Tegen deze beslissing werd vervolgens cassatieberoep aangetekend. Opmerkelijk is nu dat het 
middel niet volledig correct werd geformuleerd. Inderdaad, volgens de bedrogene-eiser-in-cas
satie is zodanige motivering , .. ten onrechte, daar het voor een beroep op bedrog voldoende 
is, dat de gebezigde kunstgrepen van dien aard zijn, dat het klaarblijkelijk is, dat de partij, 
die op bedrog beroep doet, zonder die kunstgrepen de verbintenis niet zou hebben aangegaan, 
en van die partij niet geeischt mag worden, dat zij de door haar wederpartij gedane mededeelin
gen v66r het aangaan der verbintenis aan welke andere gegevens ook hebben getoetst"; 
Duidelijk is dat dit middel feitelijke grondslag mist. Inderdaad, het middel verwijt ten onrechte 
aan het arrest dat het, naast het causaal verband tussen de kunstgreep en de totstandkoming 
van de verbintenis, nog een supplementaire vereiste in het Ieven roept om een beroep op bedrog 
toe te staan. Zodanig motief valt, in de werkelijkheid, niet in het arrest te lezen. Wei besliste 
het Hof dat er, in casu, helemaal geen kunstgrepen werden gepleegd. Het middel diende dus 
de onwettige interpretatie van het begrip ,kunstgrepen" uit art. 1364 Nederlands B.W. aan 
te klagen. Uiteraard is deze onhandige formulering van het middel de Hoge Raad niet ontgaan. 
In volgende bewoordingen verwerpt de Raad het middel. ,0. dat het eerste middel ... faalt, 
wijl het Hof niet heeft aangenomen dat het voor een beroep op bedrog niet voldoende zou 
zijn, dat de partij, die op bedrog beroep doet klaarblijkelijk zonder de gebezigde kunstgrepen 
de verbintenis niet zou hebben aangegaan, doch het Hof heeft beslist, dat hier kunstgrepen 
in het geheel niet zijn gebezigd". 
Het geciteerde motief van de Hoge Raad houdt dus geen principiele beslissing in; het middel 
wordt enkel verworpen, omdat het feitelijke grondslag mist in het arrest van het Hof te 
Amsterdam. (De citaten uit de beslissing van het Hof te Amsterdam, uit het middel en uit het 
arrest van de Hoge Raad werden overgenomen uit het arrest van de Hoge Raad, 29 maart 1935, 
in VAN ZEBEN, C. en STERK, T., Arresten Burgerlijk Recht met annotaties, Deventer, Zwolle, 
1972, 191 en 193. 
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horecabedrijf, bestaande uit een- in een en hetzelfde pand gevestig
de- koffiehuis en een pension. D zocht een gegadigde om zijn zaak 
over te nemen. 
Merkwaardig is nu dat D, door een aantal kleine en grote leugens, 
B wist te imponeren. Zo stelde D zich voor als doctor en millionair. 
Deze feiten werden door getuigen bewezen. Daarnaast zou D- dit 
was althans de versie van B, doch B slaagde niet in het bewijs van 
deze feiten- zichzelf voorgesteld hebben als commissaris van Phi
lips N.V., als verhuurder van 90 huizen en als eigenaar van 12 
vrachtwagens. B zou, naar eigen zeggen, in een jaar tijd, Fl 32.000 
teveel betaalde inkomstenbelastingen terugkrijgen. 
Elk van deze beweringen was een leugen. Bedoeling was indruk op 
B te maken om, aldus, diens blindelings vertrouwen te winnen. D 
slaagde blijkbaar bijzonder goed in zijn opzet. Ten eerste beweerde 
D, in strijd met de waarheid, dat het koffiehuis , ... een goudmijn 
was, waarvan de jaarlijkse nettowinst zeker meer dan Fl. 20.000 
bedroeg"(43). Welnu, niettegenstaande D een verzoek van de ac
countant van B tot verificatie van de boekhouding afwees, toch werd 
D door B op zijn woord vertrouwd. Ten tweede hield D staande dat 
onlangs een nieuw dak op het pand werd gelegd. Weer werd ten 
onrechte en zonder onderzoek geloofd. Ten derde verklaarde D een 
en ander omtrent de toekomstige bezetting van het pension. Ook hier 
werd gelogen en vertrouwde B zonder verificatie. 
B nam uiteindelijk de zaak over ten behoeve van zijn zoon. Uiteraard 
kwam het bedrog aan het licht. B vorderde, op grond van bedrog, 
de nietigheid van de overeenkomst. 

24. De vordering werd, zowel door de Rechtbank als het Hof te 
Amsterdam, afgewezen op grond van het onverschoonbaar karakter 
van de begane dwaling. In een van de motieven overweegt het Hof 
, , ... dat, nuB heeft nagelaten de meest elementaire voorzorgsmaatre
gelen te nemen welke van hem, mede gezien de voor hem en zijn zoon 
op het spel staande belangen, redelijkerwijze verlangd konden wor
den, en hij met grote lichtzinnigheid de onderhavige transactie heeft 
aangegaan, hij de voor hem ongelukkige afloop van deze affaire voor 
alles aan zichzelf te wijten heeft en onder de ten processe gebleken 
omstandigheden het gedrag van B - welke kritiek men daarop ook 

(43) Volgens B bedroeg de nettowinst in de werkelijkheid slechts f. 5.000. Doch B slaagde niet 
in het bewijs van dit cijfer. De Rechtbank en het Hof te Amsterdam achtten echter wei bewezen 
dat een nettowinst van f. 20.000 ,bij lange niet te maken was" (zie hierover het tweede 
onderdeel van het cassatiemiddel, H.R., 2 mei 1969, N.J., 1969, 1014 en 1016). 
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moge hebben- niet geacht kan worden kunstgrepen op te leveren 
zonder welke B de verbintenis niet zou hebben aangegaan"(44). 

25. Daarop voorziet B zich in cassatie. Zijn stelling is dat het Hof 
een verkeerde opvatting heeft omtrent het begrip ,kunstgreep" 
en/ of een onjuiste opvatting om trent het in artikel 1364 Nederlands 
B.W. voorkomende begrip ,bedrog"(45). In volgende bewoordin
gen stelt de Hoge Raad B in het gelij k: , , ... dat het bij de beoordeling 
van de vraag of er sprake is van kunstgrepen van dien aard dat het 
klaarblijkelijk is dat de andere partij zonder die kunstgrepen de 
overeenkomst niet zou hebben gesloten, niet van belang is of een 
mens van normale gaven, levenservaring en voorzichtigheid door die 
kunstgrepen tot het aangaan van de overeenkomst zou zijn bewogen, 
maar of de wederpartij zonder die kunstgrepen daartoe niet zou zijn 
overgegaan"(46) (47). 

26. Duidelijk is dat, met deze uitspraak, de Nederlandse Hoge Raad 
op dezelfde golflengte zit als het Belgische Hofvan Cassatie. Immers, 
niet van belang is of een normaal zorgvuldig persoon door de 
kunstgrepen zou misleid zijn; wel van belang is de vraag of de 
wederpartij- dit is, vrij vertaald in de termen van het Belgische Hof 
van Cassatie, de bedrogene zoals hij zich concreet in de te beslechten 
casus aanbiedt, met al zijn kwaliteiten, maar ook metal zijn gebreken 
- is misleid. De stelling van de Nederlandse Hoge Raad is, o.i., 
slechts een andere formulering voor dezelfde inhoudelijke stellingna
me van het Belgische Hof van Cassatie. Ons hoogste gerechtshof stelt 
inderdaad , , ... dat, wanneer blijkens de souvereine vaststellingen van 
de rechter, het bedrog tot de toestemming heeft geleid, de onvoor
zichtigheid of zelfs de grove nalatigheid van het slachtoffer van het 
bedrog door de medecontractant niet kan worden ingeroe-

(44) Het motief is weergegeven in het arrest van de Hoge Raad (H.R., 2 mei 1969, N.J., 1969, 
1013). 
(45) Art. 1364 Nederlands B.W.luidt als volgt: ,Bedroglevert eenen grond op tot vernietiging 
der overeenkomst, wanneer de kunstgrepen, door eene der partijen gebezigd, van dien aard 
zijn dat het klaarblijkelijk is dat de andere partij zonder die kunstgrepen de verbindtenis niet 
zoude hebben aangegaan. Bedrog wordt niet voorondersteld, maar moet bewezen worden". 
(46) H.R., 2 mei 1969, N.J., 1969, 1016-1017. 
(47) Opgemerkt weze dat het middel waarbij aan het Hof van Beroep een verkeerde opvatting 
werd toegeschreven omtrent de begrippen ,bedrog" en/of ,kunstgreep" niet tot de vernieti
ging van het bestreden arrest heeft geleid. Oorzaak daarvan was de omstandigheid dat het 
middel , ... aan 's Hofs beslissing een beperktere feitelijke grondslag toe(schreef) dan deze in 
werkelijkheid (had)" (H.R., 2 mei 1969, N.J., 1969, 1017). 
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pen"(48) (49). Met andere woorden: van belang is of de wederpartij 
tot het aangaan van de overeenkomst werd bewogen; onbelangrijk 
is de vraag of ook de goede huisvader tot contracteren zou zijn 
aangezet. 

27. Hierbij is het belangrijk te bedenken dat, naar Nederlands recht, 
geen onderscheid wordt gemaakt tussen hoofd- en incidenteel be
drog. Ook in de hypothese van het incidenteel bedrog - dit wil dus 
zeggen dat, zonder het bedrog, de bedrogene nog steeds zou gecon
tracteerd hebben, weze het dan aan betere voorwaarden(50) - kan 
de bedrogene de nietigheid van de overeenkomst vorderen(51). Aan 
het vereiste van het causaal verband tussen de kunstgreep en de 
totstandkoming van de verbintenis is, met andere woorden, reeds 
voldaan vanaf het ogenblik dat de kunstgreep een invloed heeft op 
de voorwaarden van het contract. 
Het Nederlandse recht gaat dus nog een stuk verder dan het Belgische 
recht en wei op het punt van de sanctie. Waar naar Belgisch recht 
het incidenteel bedrog ,slechts" aanleiding geeft tot schadeloosstel
ling, is dit in Nederland de nietigheid, ook als de dwaling van de 
bedrogene niet zou begaan zijn door een normaal zorgvuldig per
soon. 

(48) Cass., 23 september 1977, Arr. Cass., 1978, 117. 
(49) In zijn gelijkluidende conclusie bij het arrest van 23 september 1977 verwijst de toenmalige 
Adv.-Gen., nu Proc.-Gen. KRINGS eveneens naar het arrest van de Nederlandse Hoge Raad 
dd. 2 mei 1969 als argument om de stelling te verdedigen dat de nalatigheid van de bedrogene 
het instellen van een vordering op basis van art. 1116 B.W. niet behoort te belnvloeden 
(KRINGS, Conclusie bij Cass., 23 september 1977, Arr. Cass., 1978, 114). 
(50) Het onderscheid tussen hoofd- en incidenteel bedrog werd verduidelijkt in voetnoot 2. 
(51) In zijn "Toelichting bij het Ontwerp voor een Nieuw Burgerlijk Wetboek" schrijft 
MEYERS hieromtrent het volgende. ,Voor het bedrog is ... vereist, dat iemand een ander tot 
het verrichten van een bepaalde rechtshandeling beweegt; er wordt hierbij, evenals in ons 
tegenwoordig recht, geen onderscheid gemaakt of de bedrogene zonder het bedrog in het geheel 
geen rechtshandeling of vermoedelijk een andere zou aangegaan hebben. In beide gevallen 
immers zou hij niet de rechtshandeling, zoals zij gegeven is, verricht hebben (MEYERS, E., 
Ontwerp voor een Nieuw Burgerlijk Wetboek, Toelichting, Eerste gedeelte, 's Gravenhage, 
1954-55, 192). AssER-RUTTEN anderzijds trekken, naar aanleiding van het onderscheid tussen 
hoofd- en incidenteel bedrog, de aandacht op de verschillende redactie van de Franse en de 
Nederlandse wettekst terzake bedrog. ,Ook art. 1116 C.c. spreekt nog van een bedrog zonder 
hetwelk de wederpartij in het geheel niet zou hebben gecontracteerd. In onze wet echter heeft 
men de woorden ,zonder die kunstgrepen geene verbintenis zoude hebben aangegaan" 
vervangen door ,zonder die kunstgrepen de verbintenis niet zoude hebben aangegaan ... ". 
De reden van de verandering is niet opgegeven, maar het blijkbaar opzettelijke ervan wettigt 
de gevolgtrekking, dat de bedrogene volgens ons recht kan volstaan met aan te tonen, dat hij 
deze bepaalde overeenkomst niet zou hebben gesloten". (AssER-RUTTEN, Handleiding tot de 
beoejening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Verbintenissenrecht. Algemene leer der 
Overeenkomsten, Zwolle, 1975, 127). 
Over het niet-relevant zijn naar Nederlands recht van de onderscheiding tussen hoofd- en 
incidenteel bedrog raadplege men verder DRION, H., Compendium van het Nederlands 
Vermogensrecht, Deventer, 1976, 97 en PITLO, A., Het Nederlands Burgerlijk Wetboek, Dee! 
3, Algemeen dee! van het verbintenissenrecht, Arnhem, 1979, 222. 
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28. Ook in het nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek blijft het 
besproken beginsel gehandhaafd. De tekst van het artikel dat betrek
king heeft op bedrog - dit is artikel 3.2.10-3 - luidt als volgt. 
, ,Bedrog is aanwezig, wanneer iemand een ander tot het verrichten 
van een bepaalde rechtshandeling beweegt door enige opzettelijk 
daartoe gedane onjuiste mededeling, door het opzettelijk daartoe 
verzwijgen van enig feit dat de verzwijger verplicht was mede te 
delen, of door een andere kunstgreep. Aanprijzingen in algemene 
bewoordingen, ook al zijn ze onwaar, leveren op zichzelf geen bedrog 
op". 
Het is duidelijk dat deze tekst geen expliciete oplossing biedt voor 
het probleem van de lichtzinnigheid van de bedrogene. Evenmin 
wordt het probleem opgelost in de ,,Toelichting'' bij artikel3.2.10-3. 
Evenwelleidt Scholten( 52) uit de omstandigheid dat aileen , ,aanprij
zingen in algemene bewoordingen" uit de werkingssfeer van het 
begrip ,bedrog" worden uitgesloten, af dat de wettekst, zij het dan 
impliciet, de vordering inzake bedrog toekent ook aan de ,onzorg
vuldige'' bedrogene. 
Hier weze overigens benadrukt dat de opsteller van artikel3.2.10-3, 
E.M. Meyers, zelf een fervent voorstander was van de regel dat de 
lichtzinnigheid van de bedrogene geen invloed behoort te hebben op 
diens rechtspositie. In een opstel uit 1935 maakt Meyers, n.a.v. het 
begrip ,aanprijzingen in algemene bewoordingen", volgende onder
scheiding. ,Men moet wei onderscheiden tusschen de aanprijzingen 
van onbepaalden aard omtrent qualiteit en duurzaamheid, gewoon
lijk met vele superlatieven en krachttermen verstrekt, gelijk men die 
uit den mond van ieder marktkoopman hooren kan, en de verklarin
gen, waarbij quantitatief nauwkeurig bepaalde opgaven verstrekt 
worden. Wie zoodanige opgaven opzettelijk onjuist verstrekt om 
daarmede de tegenpartij tot het aangaan der overeenkomst te bren
gen, pleegt bedrog. En tegen bedrog heeft de onervaren en lichtzinni
ge even goed recht op bescherming als de voorzichtige, nog daargela
ten of het onvoorzichtigheid genoemd mag worden, indien men 
zonder nader onderzoek een zoodanige nauwkeurige opgave van de 
tegenpartij als juist aanvaardt"(53). 

(52) SCHOLTEN, G., Noot bij H.R., 2 mei 1969, N.J., 1019. 
(53) MEYERS, E.M .. , Noot bij H.R., 29 maart 1935, N.J., 1935, 1470. 
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B. Het Engelse recht 

29. We besteden nu aandacht aan het Engelse recht. 
Hier wordt het probleern van de invloed van de nalatigheid van de 
bedrogene in een ander perspectief gesteld dan in het continentaal 
recht. Het is dan ook wenselijk om, alvorens over te gaan tot de 
studie van de specifieke vraag, eerst de grove lijnen te schetsen van 
de Engelse juridische systernatiek van de vordering inzake bedrog. 

30. In tegenstelling tot ons recht wordt, in Engeland, de feitenhypo
these die het dichtst aanleunt bij de continentale figuur ,bedrog", 
niet benaderd vanuit de invalshoek van de theorie van de wilsgebre
ken. Evenals dit het geval was in het klassiek Rorneins recht, wordt 
bedrog beteugeld via de onrechtrnatige daad. Bedrog rnaakt een 
burgerlijk delikt uit en wordt gesantioneerd door de tort of de
ceit(54) (55). Hij die zijn rnedecontractant beweegt tot het afsluiten 
van een contract (inducement) door rniddel van een fraudulent 
misrepresentation, rnaakt zich schuldig aan deceit; het slachtoffer 
rnaakt aanspraak op de ontbinding (recission) van de overeenkornst 
en op schadeloosstelling (damages). 
De centrale begrippen van de tort of deceit zijn, enerzijds, fraudulent 
misrepresentation en, anderzijds, het ,inducement" van het slacht
offer van het bedrog. Wat is de inhoud van deze begrippen? 

31. M.b.t. de vraag die ons in het bijzonder interesseert, is de figuur 
van de fraudulent misrepresentation rninder belangrijk. Wij beper
ken ons dan ook tot enkele algerneenheden. Een representation is een 
verklaring orntrent een feit; verklaringen orntrent het recht alsrnede 

(54) Ben inleidend overzicht betreffende de tort of deceit vindt men bij DAVID, R. en 
PUGSLEY, D., Les Contrats en Droit Anglais, Parijs, 1985, 182-190 en bij GREGOIRE, P., Le 
droit anglo-americain de la responsabilite civile, Brussel, 1971, 301-306. 
(55) Over de verhouding tussen het Engelse en Romeinse recht inzake (dwaling en) bedrog 
raadplege men MEYERS, E., ,Opmerkingen omtrent het leerstuk der dwaling", in Verzamelde 
Privaatrechtelijke Opstellen, deel III, Leiden, 1955, 109-112; VAN DuNNE, J., ,De Misrepre
sentation Act 1967: In Engeland is het goed dwalen", N.J.B., 1967, 974-945; zie ook de 
GROOTH, G., De invloed van dwaling op rechtshandelingen, Preadvies uitgebracht voor de 
Algemene Vergadering van de Broederschap der Candidaat-Notarissen te Maastricht op 25 juni 
1948, s.l., s.d., 101 p. 
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zogenaamde ,opinions"(56) komen niet in aanmerking als represen
tation( 57). 
Een misrepresentation is, uiteraard, een valse verklaring betreffende 
een feit; een verklaring dus die niet in overeenstemming is met de 
werkelijkheid(58). 
Volgende vraag is wanneer een misrepresentation als fraudulent mag 
gekenmerkt worden. De leading case op dit punt is een uitspraak van 
deHouseofLordsuit 1889, namelijkDerryv. Peek. InDerryv. Peek 
maakt Lord Herschell een, naar continentaal inzicht, spitsvondige 
drieledige onderscheiding. Een misrepresentation is fraudulent in
dien men: 
1. een verklaring aflegt waarvan men weet dat zij in strijd is met de 
waarheid; 
2. een verklaring aflegt waarvan men, zonder dit met zekerheid te 
weten, vermoedt dat ze in strijd is met de waarheid; 
3. een verklaring aflegt waarvan men niet met zekerheid weet of ze 
al dan niet in strijd is met de waarheid. Hoewel men zich bewust is 
van de kans of valsheid van de verklaring, toch stelt men de verkla
ring voor als zijnde in overeenstemming met de waarheid(59). 
Deze drie gevallen worden dus gekenmerkt door een bewustzijn bij 
de bedrieger dat hetgeen hij beweert in strijd is of, minstens, kan zijn 
met de werkelijkheid. 

32. Eens vaststaat dat een misrepresentation fraudulent werd afge-

(56) Ben opinion is, ... the statement of a belief based on grounds incapable of actual proof" 
(FuRMSTON, M., Cheshire and Fifoot's Law of Contract, Landen, 1976, 249). Als voorbeeld 
van een opinion verwijzen verscheidene handboeken (zie b.v. GUEST, A., (ed.), Anson's Law 
of Contract, Oxford, 1984, 211; FURMSTON, M., Cheshire and Fijoot's Law of Contract, 
London, 1976, 249; TREITEL, G., The Law of Contract, Landen, 1975, 214) naar Bisset v. 
Wilkinson, een arrest van de Judicial Committee of the Privy Council dd. 1927. In casu had 
de verkoper van een boerderij, welke tot nog toe nooit als schapenfokkerij gebruikt was, 
verklaard dat, naar zijn mening, de boerderij over een capaciteit van wei 2.000 schapen 
beschikte. 
(57) Over het begrip ,representation"raadplege men voornamelijk FuRMSTON, M., Cheshire 
and Fijoot's Law of Contract, Landen, 1976, 248-253; GUEST, A. ( ed .), Chitty on Contracts, 
dee! I, General Principles, Landen, 1983, 210 e.v.; HALSBURY's Laws of England, deel31, 
tw. Misrepresentation and fraud, Landen, 1980, 616-624. 
(58) Opgemerkt weze dat andere kunstgrepen dan verklaringen eveneens een misrepresentation 
kunnen opleveren. In een zodanig geval spreekt men van misrepresentation by conduct (zie 
hierover GUEST, A. (ed.), Chitty on Contracts, dee! I, General Principles, Landen, 1983, 
216-218). Wat het stilzwijgen betreft is de algemene regel dat mere silence geen misrepresenta
tion oplevert. Ben aantal gevallen vormen uitzondering op de algemene regel (zie hierover 
FuRMSTON, M., Cheshire and Fifoot's Law of Contract, Landen, 1976, 251-253). 
(59) Derry v. Peek (1889), 14 App. Cas., (337) 379. 
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legd dient men de vraag te onderzoeken naar het ,inducement"(60). 
Het vereiste van het inducement is, in het kader van deze studie, 
belangrijk omdat hier, in de systematiek van het Engelse recht, het 
probleem rijst van de invloed van de onzorgvuldigheid van de bedro
gene. 
Vereist wordt dus dat de fraudulent misrepresentation de bedrogene 
zou ,ge'induceerd" hebben tot contracteren. Wat wordt hieronder 
verstaan? 
Het be grip, inducement, om vat twee as pecten. Enerzij ds een aspect 
,opzet" in hoofde van de bedrieger; anderzijds een aspect ,be'in
vloeding" in hoofde van de bedrogene. 
Opzet bij de bedrieger betekent dat de fraudulent misrepresentation 
moet afgelegd zijn met de bedoeling, met het inzicht om de wilsvor
ming van de bedrogene te be'invloeden(61). 
Vervolgens moet de fraudulent misrepresentation de wilsvorming 
van de bedrogene ook daadwerkelijk bei"nvloed hebben. Op dit punt 
wordt, in overeenstemming met het Nederlandse recht en in tegen
stelling tot het Belgische recht, geen onderscheid gemaakt tussen 
hoofd- en incidenteel bedrog. De fraudulent misrepresentation moet 
inderdaad niet de voorwaarde sine qua non zijn, opdat de bedrogene 
het contract zou sluiten. De kunstgreep behoeft zelfs niet de vool"
naamste factor te zijn in de wilsvorming van de bedrogene. Het 
volstaat dat de kunstgreep, naast andere factoren, medebepalend is 
geweest in de besluitvorming(62). 
Wanneer kan men nu stellen dat een fraudulent misrepresentation 
geen invloed heeft uitgeoefend op de wilsvorming van de bedrogene? 
Ge'inspireerd op de case-law onderscheidt Furmston in Cheshire and 
Fifoot drie categorieen(63). 
Eerste en vrij evidente categorie is het geval waarin de bedrogene geen 
weet heeft van de misrepresentation. De valse verklaring heeft 

(60) Over dit begrip raadplege men voornamelijk HALSBURY's Laws of England, dee! 31, 
tw. misrepresentation and fraud, Londen, 1980, 649-657; FuRMSTON, M., Cheshire and 
Fijoot's Law of Contract, Londen, 1976, 253-256; GUEST, A. (ed.), Anson's Law of Contract, 
Oxford, 1984, 214-215. 
(61) Het opzet om te bedriegen mag bewezen worden door een vermoeden. ,It seems that such 
an intention may be presumed on proof of the making of a statement which the representor 
must have foreseen would necessarily, or probably (in the ordinary course of events, or in the 
special circumstances of the case), produce the kind of effect on the representee's mind which 
it in fact produced" (HALSBURY's Law of England, dee! 31, tw. misrepresentation and 
fraud, Londen, 1980, 651). 
(62) GUEST, A. (ed.), Chitty on Contracts, dee! I, General Principles, Londen, 1983, 223; 
FuRMSTON, M., Cheshire and Fijoot's Law of Contract, Landen, 1976, 254-255. 
(63) FURMSTON, M., Cheshire and Fijoot's Law of Contract, Londen, 1976, 253-256. 
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m.a.w. de bedrogene nooit bereikt; derhalve kan zij, uiteraard, geen 
invloed uitoefenen. 
Tweede, eveneens vrij evidente, categorie verenigt de situaties waarin 
de bedrogene wei kennis krijgt van de misrepresentation doch er niet 
door bei:nvloed wordt. Als voorbeeld van deze categorie kan men 
verwijzen naar Attwood v. Small waar de bedrogene, in een cross
examination door de raadsman van de bedrieger, toegeeft dat de 
bedrieglijke verklaring zijn besluitvorming geenszins heeft bei:n
vloed(64). 
De derde en meer interessante categorie groepeert de gevallen waarin 
de bedrogene kennis heejt van de werkeli}kheid. Met andere woor
den: de bedrieger verdraait de waarheid, doch de bedrogene kent de 
ware toedracht van zaken. In een zodanig geval is er eveneens geen 
,inducement" van de bedrogene(65). 
Naar aanleiding van de analyse van de derde categorie komt, in de 
Engelse rechtsleer, het probleem aan de orde van de invloed van de 
nalatigheid van de bedrogene. De vraag wordt met name gesteld of 
constructieve kennis gelijkgesteld kan worden met actuele ken
nis(66). Bij actuele kennis is de bedrogene daadwerkelijk in kennis 
van de ware toedracht van zaken. Bij constructieve kennis daarente
gen weet de bedrogene niet uitdrukkelijk; nochtans behoorde de 
bedrogene geweten te hebben. Waarom dit ,behoren te kennen"? 
Omdat - zo is de redenering - een normaal zorgvuldig persoon, 
geplaatst in dezelfde situatie als de bedrogene, de waarheid zou 
ontdekt hebben via het instellen van een persoonlijk onderzoek. Bij 
constructieve kennis werkt men dus met het referentiegedrag van de 
goede huisvader: indien een redelijk man de kunstgrepen zou door
zien hebben mag men besluiten tot het bestaan van constructieve 
kennis. 
De vraag is nu of, in het kader van het vereiste van het inducement, 
constructieve kennis mag gelijkgesteld worden met actuele kennis. 
Onder verwijzing naar een veertigtal uitspraken wordt de case law 

(64) Attwood v. Small, geciteerd door FURMSTON, M., Cheshire and Fifoot's Law of Con
tract, Londen, 1976, 254. 
(65) Over de invloed van de kennis van de waarheid in hoofde van de bedrogene raadplege 
men voornamelijk FURMSTON, M., Cheshire and Fifoot's Law of Contract, Londen, 1976, 
255; TREITEL, G., The Law of Contract, Londen, 1975, 220; GUEST, A. (ed.), Chitty on 
Contracts, dee! I, General principles, Londen, 1983, 222-223; HALSBURY's Laws of Eng
land, dee! 31, tw. misrepresentation and fraud, Londen, 1980, 671-672. 
(66) Zie hierover HALSBURY's Laws of England, deel31, tw. misrepresentation and fraud, 
Londen, 1980, 671-672; FuRMSTON, M., Cheshire and Fifoot's Law of Contract, Londen, 
1976, 255-256; TREITEL, G., The Law of Contract, Londen, 1975, 221; GUEST, A. (ed.), 
Chitty on Contracts, dee! I, General principles, Londen, 1983, 223. 
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op dit punt als volgt samengevat in Halsbury's Laws of England: ,It 
must be established that the representee's [de bedrogene] knowledge 
was exact and complete: it is not enough to show partial and 
fragmentary information or mere suspicion. Moreover, actual know
ledge must be proved. Imputed or constructive notice is not suf
ficient; thus, if the false statement was made to an agent of the 
representee, the representor [de bedrieger] is not allowed to protect 
himself by proving that the agent knew that the statement was 
untrue. Nor is it of any use to establish merely that the representee 
had such means of knowledge and materials within his reach as 
would have enabled a person of ordinary business habits and normal 
intelligence to discover the whole truth, even though the representor 
himself may have supplied those means and materials, or even that 
the representee availed himself of them, if his investigation, whether 
perfunctory or diligent, did not in fact result in actual knowledge. 
A person cannot be heard to complain that another has confided in 
a misrepresentation made ... for the purpose of inspiring that very 
confidence, or plead as an excuse that the person he has misled was 
at fault in not testing the statement by inquiry"(67). 
Ziedaar een synthese van de common law betreffende de vraag naar 
de invloed van de nalatigheid van de bedrogene op diens vordering 
inzake deceit: bedrog wordt noch geheel noch gedeeltelijk ver
schoond door nalatigheid. Ret Engelse recht bevestigt dus de recht
spraak van het Belgische Hof van Cassatie. 

33. Nu weze opgemerkt en benadrukt dat het Engelse recht nog een 
stap verder zet dan het Belgische recht. Er werd reeds uiteengezet dat 
een beroep op de tort of deceit aileen openstaat indien de bedrieger 
weet dat zijn verklaring in strijd is, of kan zijn, met de werkelijkheid. 
Deze voorwaarde ligt besloten in het vereiste van het , Jraudulent
zijn" van de verklaring(68). Denkbaar is echter dat men te goeder 
trouw een valse verklaring aflegt: A verklaart in de precontractuele 
fase een en ander en meent, ten onrechte, de waarheid te spreken; 
B, de aspirant-medecontractant tot wie de verklaringen gericht zijn, 
steunt zich vervolgens op het gezegde om zijn wil te vormen. 
Duidelijk is dat de misrepresentation hier niet als fraudulent kan 
gekenmerkt worden. Derhalve beschikt het slachtoffer B niet over de 
vordering gesteund op de tort of deceit. 

(67) HALSBURY's Laws of England, deel 31, tw. misrepresentation and fraud, Londen, 
1980, 671-672. 
(68) Supra, nr. 31. 
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Welnu, in een zodanige situatie kan het slachtoffer toch nog een 
sanctie(69) vorderen: al naargelang de omstandigheden van het con
crete geval staat een beroep open hetzij op de Misrepresentation Act 
van 1967(70), hetzij op de common-law-doctrine van de Negligent 
Misrepresentation(?!), hetzij tenslotte op de equity-theorie van Con
structive fraud(72). 

34. De vraag naar wanneer men over welke van deze drie vorderin
gen beschikt is, in het kader van ons onderzoek, onbelangrijk. Wei 
van belang is de vaststelling dat in een zodanige situatie waarin het 
opzet om de bedriegen ontbreekt- indien men een verklaring aflegt 
zonder te weten dat ze vals is, kan er, uiteraard, ook geen opzet zijn 
om te bedriegen - het Engelse recht nog altijd geen rekening houdt 
met de nalatigheid van het slachtofjer van de valse verklaring. Indien 
met andere woorden A te goeder trouw iets beweert in strijd met de 
waarheid terwijl B, tot wie de verklaring is gericht, de waarheid 
behoort te ontdekken - B behoort de waarheid te ontdekken omdat 
een normaal zorgvuldig persoon, geplaatst in dezelfde situatie als B, 
ook de waarheid zou ontdekken via het instellen van een persoonlijk 
onderzoek - dan nog zal A integraal aansprakelijk gesteld worden 
voor zijn verklaring. Of nog anders uitgedrukt: A kan zijn valse 
verkaring noch geheel noch gedeeltelijk verschonen door te verwijzen 
naar de nalatigheid van B. De leading case in dit verband is Redgrave 

(69) De verschillende sancties voor negligent en innocent misrepresentation worden uitvoerig 
besproken door GUEST, A., Anson's Law of Contract, Oxford, 1984, 218-229; een algemeen 
overzicht vindt men bij SMITH, J. en THOMAS, J., A Casebook on Contract, Londen, 1977, 
263. 
(70) De Misrepresentation Act van 1967 wordt weergegeven en artikelsgewijs van commentaar 
voorzien in HALSBUR Y's Statutes of England, dee! 22, tw. misrepresentation and fraud, 
Londen, 1970, 675-678; zie ook de commentaar op deze wet en de vergelijking van het Engelse 
met het Nederlandse recht inzake dwaling (en bedrog) van de hand van VAN DUNNE, J., ,De 
Misrepresentation Act 1967: In Engeland is het goed dwalen", N.J.B., 1967, 974-979; 
993-1004. 
(71) Over de common-law-doctrine van de Negligent Misrepresentation raadplege men Gu
EST, A., Anson's Law of Contract, Oxford, 1974, 218-220; FURMSTON, M., Cheshire and 
Fijoot's Law of Contract, London, 1976, 258-260; TREITEL, G., The Law of Contract, 
Londen, 1975, 224-226; GUEST, A. (ed.), Chitty on Contracts, dee! I, General Principles, 
230-240. 
(72) Men raadplege DAVID, R. en PUGSLEY, D., Les Contrats en Droit Anglais, Parijs, 1985, 
190. 
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v. Hurd, een arrest van de Court of Appeal van 1881(73). Ziehier 
enkele belangrijke overwegingen uit het arrest. ,,If a man is induced 
to enter into a contract by a false representation it is not a sufficient 
answer to him to say, ,If you had used due diligence you would have 
found out that the statement was untrue. You had the means affor
ded you of discovering its falsity, and did not choose to avail yourself 
of them" ... Nothing can be plainer, I take it, on the authorities in 
equity than that the effect of false representation is not got rid of 
on the ground that the person to whom it was made has been guilty 
of negligence. One of the most familiar instances in modern times 
is where men issue a prospectus in which they make false statements 
of the contracts made before the formation of a company, and then 
say that the contracts themselves may be inspected at the offices of 
the solicitors. It has always been held that those who accepted those 
false statements as true were not deprived of their remedy merely 
because they neglected to go and look at the contracts. Another 
instance with which we are familiar is where a vendor makes a false 
statement as to the contents of a lease, as, for instance, that it 
contains no convenant preventing the carrying on of the trade which 
the purchaser is known by the vendor to be desirous of carrying on 
upon the property. Although the lease itself might be produced at 

·the sale, it has been repeatedly held that the vendor cannot be allowed 
to say, , You were not entitled to give credit to my statement." It 
is not sufficient, therefore, to say that the purchaser had the opportu
nity of investigating the real state of the case, but did not avail 
himself of that opportunity"(74). 

(73) De feiten van Red grave v. Hurd worden in het arrest als volgt omschreven., The plaintiff, 
a solicitor, inserted in the Law Times an advertisement offering to, take as partner an efficient 
lawyer and advocate, about forty, who would not object to purchase advertiser's suburban 
residence ... ". The defendant replied to the advertisement, and had two interviews with the 
plaintiff, at which, as Fry J. [dit is de naam van de rechter die de zaak onderzocht in eerste 
aanleg]found, the plaintiff had represented that his business was bringing in either about£ 300 
a year, or from £ 300 to £ 400 a year. At a third interview the plaintiff produced summaries 
of business done in 1877, 1878 and 1879. These summaries showed gross receipts not quite 
amounting to £ 200 a year. The defendant asked how the difference was made up and the 
plaintiff produced a quantity of letters and papers which, he stated, related to other business 
which he had done. The defendant did not examine the books and papers thus produced, but 
only looked cursorily at them, and ultimately agreed to purchase the house and take a share 
in the business for£ 1,600. Fry J. came to the conclusion that the letters and papers, if 
examined, would have shown business of only £ 5 or £ 6 a year. 
The defendant signed a written agreement to purchase the house for £ 1, 600 and paid £ 100 
deposit. Finding, as he alleged, that the practice was utterly worthless, he refused to complete, 
and the plaintiff brought an action for specific performance. The defendant alleged that he 
was induced to enter into the contract by misrepresentations, and counterclaimed for rescission 
of the contract" (Redgrave v. Hurd (1881), 20 Ch.D. 1). 
(74) Redgrave v. Hurd (1881), 20 Ch.D. 1. 
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35. De regel vanRedgravev. Hurd is duidelijk. Een valse verklaring, 
zelfs al werd zij te goeder trouw afgelegd, wordt niet verschoond 
door de nalatigheid van diegene tot wie zij gericht is (de representee). 
Daarbij maakt het arrest geen onderscheid naargelang de misrepre
sentation al dan niet te wijten is aan de onzorgvuldigheid van degene 
die de verklaring aflegt (de representor). Op dit punt wordt het arrest 
terecht bekritiseerd door G.H. Treitel. Deze auteur merkt op dat een 
distinction wenselijk ware naargelang men al dan niet een fout kan 
verwijten aan de representor. Is de misrepresentation te wijten aan 
de onzorgvuldigheid van de representor, dan is Redgrave v. Hurd 
verdedigbaar. Indien echter de representor redelijke gronden heeft 
om te geloven dat zijn verklaring in overeenstemming is met de 
werkelijkheid, dan lijkt volgens Treitel de regel van Redgrave v. 
Hurd te weinig genuanceerd. ,,It could be argued that the rule [of 
Red grave v. Hurdj should cease to apply where the representation 
is wholly innocent. For if the representee is at fault when the 
representor is not, it seems only just that any loss should fall on the 
careless representee, '(7 5). 

C. Het Franse recht 

36. Om een correct beeld te schetsen van het Franse recht in de 
materie die ons bezighoudt, is het wenselijk de rechtspraak en de 
rechtsleer afzonderlijk te behandelen. 
Wat de rechtspraak betreft stelt men vast dat het Franse Hof van 
Cassatie dezelfde stelling verkondigt als het Belgische hoogste ge
rechtshof: de nalatigheid van de bedrogene heeft geen invloed op 
diens vordering inzake bedrog(76). Opmerkelijk is dat zowel het 
Belgische als het Franse Hof van Cassatie, in hetzelfde jaar -
namelijk in 1977- tot dezelfde principiele conclusie komen. Opmer
kelijk is ook, althans wat Frankrijk betreft, dat het arrest van 1977 
het eindpunt vormt van een merkwaardige evolutie in de Franse 
rechtspraak. 

37. Inderdaad, tot midden de jaren zeventig kleefde de rechtspraak 
precies de omgekeerde regel aan. Had de bedrogene lichtzinnig 
gecontracteerd, dan werd hem iedere vordering ontzegd. Ziehier een 

(75) TREITEL, G., The Law of Contract, Londen, 1975, 221. 
(76) Cass. fr., 23 mei 1977, Bull. civ., 1977, deel I, 191, nr. 244; zie ook Cass. fr., 27 juni 
1973, Bull. civ., 1973, deel I, 196, nr. 221. 
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bloemlezing van de uitspraken van de hoven en rechtbanken in dit 
verband(77). 
,C'est a l'acheteur a savoir se dejendre [des exagerations du ven
deur] pour ne pas en devenir Ia dupe trap jacile"(78); de vordering 
tot nietigverklaren wordt ontzegd aan hem die dwaalt tengevolge van 
, ... sa pro pre legerete et ... son incroyable imprudence", zelfs indien 
de dwaling medeveroorzaakt werd door, ... des exagerations reprou
vees par Ia morale et l'honnetete"(19); de koper die onvoorzichtig 
handelt, ... ne peut s'en prendre qu'a lui-meme de son dejaut de 
verification "(80); , l'acheteur sait qu 'il se do it tenir en garde contre 
les prospectus, les annonces et les exagerations de Ia valeur emanees 
du vendeur, et qu 'if do it chercher ailleurs et dans un examen person
nel de !'objet vendu les motifs determinants de son achat"(81). 
Anderzijds beklemtonen de uitspraken die de vordering inzake be
drog gegrond verklaren dat 'de bedrogene , ... eta it Jande a se jier 
aux promesses qui lui etaient jaites"(82); een andere maallezen we 
dat de dwaling van de bedrogene wel degelijk, ... une erreur excusa
ble"(83) was. 

38. Twee arresten van het Franse Hof van Cassatie bevestigen deze 
tendens(84). Beide arresten zijn geveld door de Section sociale van 
de Chambre civile. 
In een eerste zaak verwijt de bedrogene aan het bestreden arrest dat 
het hem, zonder rechtsgeldige motivering, niet toelaat het bewijs te 
leveren van de bedrieglijke kunstgrepen van de medecontractant. Ret 
Hof weerlegt dit middel als volgt: , ... attendu que le jugement 
attaque decide qu'a supposer etablis les mensonges ... dont Ayme [de 
bedrogene] demande a fa ire Ia preuve, ils ne seraient pas constitutifs 
de dol car ils auraient ete trap exageres et qu'il etait'jacile a Ayme 

(77) De referenties naar deze uitspraken ontlenen we aan DEJEAN DE LA BATIE, N., Apprecia
tion in abstracto et appreciation in concreto en droit civil jranr;ais, in Bibliotheque de droit 
prive, dee! LVII, Parijs, 1965, 225. 
(78) Rion, 12 mei 1884, S., 1885, dee! II, 13. 
(79) Nancy, 15 mei 1869, S., 1869, dee! II, 179. 
(80) Orleans, 24 mei 1883, D.P., 1884, dee! II, 148. 
(81) Parijs, 29 januari 1861, bevestigd door Req., 14 juli 1862, D.P., 1862, dee! I, 429; S., 
1862, dee! I, 849. 
(82) Trib. civ. Auxerre, 19 december 1951, D., 1952, 153. 
(83) Parijs, 13 november 1962, Gaz. Pal., 1963, dee! I, 247. 
(84) Cass. fr., 1 april1954, S.J., 1954, dee! II, nr. 8384; Cass. fr., 26 oktober 1957, Bull. civ., 
1957, dee! IV, 720, nr. 1011. 
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de se renseigner aupres de ses voisins; qu 'it a ainsi justifie le refus 
de Ia preuve offerte,(85). 
In een tweede arrest is er sprake van het opzettelijk verzwijgen van 
informatie. In de lijn van de zoeven besproken uitspraak beslist het 
Hof nu ,, .. . que Ia reticence suppose le silence garde par le cocontrac
tant sur une circonstance ou un fait que son cocontractant etait 
excusable de ne pas connaftre,(86). 

39. Midden de jaren zeventig komt dan, zoals gezegd, de omme
zwaai in de rechtspraak van het Franse Hof van Cassatie(87). Dit
maal zijn het twee arresten van de eerste civiele kamer die de toon 
aangeven. Het eerste dateert van 1973. In casu had de verkoper van 
een tweedehandse camion semi-remorque aan de koper, zijnde un 
professionel du transport, schriftelijk bevestigd dat de vrachtwagen 
in kwestie van het merk LA TIL was en dat het voertuig geen enkele 
transformatie had ondergaan. Na de verkoop blijkt echter dat aileen 
het chassis van het merk LA TIL is en dat de vrachtwagen, voor het 
overige, samengesteld is uit stukken van de meest diverse oorsprong. 
De koper vordert schadevergoeding op basis van bijkomend bedrog. 
Overeenkomstig de tot nog toe onderzochte rechtspraak wijzen de 
Recht bank en het Hof van Beroep te Rouen de vordering af. Dit op 
grond van het motief dat de koper, als professioneel, de ware 
toedracht van de zaken moest gekend hebben. Merkwaardig is nu dat 
het Hof van Cassatie het arrest van het Hof te Rouen verbreekt. 
,,Attendu que Ia Cour d'appel, qui a constate qu'il y avait eu de Ia 
part de Vain [de ver koper] un mensonge, lequel pouvait etre constitu
tif de dol, en a ecarte toute consequence au seul motif que ,, Genadt 
[de koper ], professionel du transport, ne pouvait ignorer, ne serait-ce 
que pour n'en avoir jamais rencontre, qu'il n'existe pas de semi
rernorque LA TIL, et qu 'il lui appartenait de se renseigner avant 
l'achat; qu'en se fondant exclusivement sur cette connaissance sup
posee de Genadt, Ia Cour d'appel n'a pas donne de base legale a sa 
decision ,(88). 
Duidelijk is dat het Hof van Cassatie, met dit arrest, afstand neemt 
van haar vroegere rechtspraak. Toch kan men in deze uitspraak geen 
expliciete bevestiging lezen van de regel dat de nalatigheid van de 

(85) Cass. fr., 26 oktober 1957, Bull. civ., 1957, dee! IV, 720, nr. 1011. 
(86) Cass. fr., I april 1954, S.J., 1954, deel II, nr. 8384. 
(87) Cass. fr., 23 mei 1977, Bull. civ., 1977, deel I, 191, nr. 244; zie ook Cass. fr., 27 juni 
1973, Bull. civ., 1973, dee! I, 196, nr. 221. 
(88) Cass. fr., 27 juni 1973, Bull. civ., 1973, deel I, 196, nr. 221. 
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bedrogene geen invloed uitoefent op de vordering inzake bedrog. 
Immers het Hofvan Cassatie stelt aileen dat het bestreden arrest geen 
wettelijke basis heeft. Het ,, waarom ,, van het ontbreken van de 
wettelijke grondslag wordt evenwel niet verklaard. 

40. Men dient te wachten tot 1977 alvorens het Hof zich principieel 
en expliciet uitspreekt. Ook nu was een koop-verkoop aan de orde, 
meer bepaald van aandelen van een vennootschap die, een maand na 
de transactie, failliet werd verklaard. De koper vordert de nietigheid 
van de overeenkomst op grond van dwaling veroorzaakt door be
drieglijk stilzwijgen van de verkoper omtrent de financiele situatie 
van devennootschap. Zijn vordering wordt, eerst door de rechtbank 
en nadien door het Hof van Beroep te Parijs, toegewezen. De 
verkoper voorziet zich in cassatie: ,, ... l'erreur n'est pas une cause de 
nulliti lorsqu 'elle est inexcusable et ... en affirmant le caractere 
excusable de l'erreur commise sans lejustifier, lesjuges dufait font] 
entache leur decision d'une insuffisance de motifs,. Ziedaar het 
middel in casatie. Het Hof weerlegt dit middel als volgt. ,[Attendu] 
que ... Ia Cour d'appel, ayant retenue que c'etait le silence ... des 
vendeurs, qui revetait un caractere dolosif, qui avait provoque 
l'erreur des epoux Malleville .[de kopers], a par la-meme justifii le 
caractere excusable qu'elle a reconnu a cette erreur,(89). 
Zodanige motivering behelst, ongetwijfeld, een principiele stelling
name in dezelfde zin als het Belgische Hof van Cassatie. Immers, de 
loutere vaststelling van de feitenrechter dat de dwaling haar oorzaak 
vindt in het bedrog van de medecontractant, rechtvaardigt de ver
schoonbaarheid van de dwaling. Met andere woorden: de nalatigheid 
van de dwalende partij, die de oorzaak vormt van het onverschoon
baar karakter van de dwaling, wordt verschoond door het bedrog van 
de medecontractant. Of uitgedrukt in de termen van het Belgische 
cassatie-arrest van 1977: ,, ... de onvoorzichtigheid of de nalatigheid 
[van de bedrogene heeft] niet tot gevolg ... dat het bedrog op zijn 
beurt verschoond zou worden en geen aanleiding zou kunnen geven 
tot de vernietiging van de overeenkomst of tot schadevergoe
ding' '(90). 

41. De Franse rechtsleer anderzijds vertoont een genuanceerd beeld. 
Parallel met de rechtspraak verdedigt de meerderheid der auteurs-

(89) Cass. fr., 23 mei 1977, Bull. civ., 1977, dee! I, 191, nr. 244. 
(90) Cass., 23 september 1977, Arr. Cass., 1978, 107. 
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o.a. Perier(91), Ripert en Boulanger(92), Planiol en Esmein(93), 
Lacoste(94), Bonassies(95), Marty en Raynaud(96), Gaudemet en 
Desbois(97), Dejean de la Batie(98) en Starck(99) - tot de jaren 
zeventig de visie dat de nalatigheid van de bedrogene diens aanspraak 
op de nietigheidssanctie dwarsboomt(100) (101). 

42. Samen met de kentering in de rechtspraak kan men, vanaf de 
jaren zeventig, ook in de doctrine steeds meer dissidente geluiden 
opvangen. Een aantal auteurs poneert de stelling dat de nalatigheid 
van de bedrogene ,geabsorbeerd" wordt door de opzettelijke fout 
van de bedrieger(102). 
Voornamelijk het reuvre van P. Ghestein verdient in dit verband 
melding. Reeds in 1971 verdedigt Ghestein deze visie in zijn proef
schrift, handelend over de theorie van de dwaling. ,On imagine mal 
qu'un individu, qui aurait provoque ou exploite l'erreur de son 
cocontractant, puisse venir ensuite exiger Ia reparation du prejudice 

(91) PERIER, Responsabilite pour non formation ou nullite d'un contrat, Montpellier, 1947, 
dee! II, 22. 
(92) RIPERT, G. en BouLANGER, J., Traite de droit civil, dee! II, Obligations (contrat
responsabilite) -Droit reels (biens - propriete), Parijs, 1952, 76. 
(93) PLANIOL, M. en RIPERT, G., Traite pratique de droit civilfram;ais, dee! VI, Obligations 
(par P. ESMEIN), Parijs, 1952, 242. 
(94) LACOSTE, J., Noot bij Cass. fr., 1 april 1954, S.J., 1954, dee! II, nr. 8384. 
(95) BoNASSIES, R., Le dol dans la conclusion des contrats, Rijsel, 1955, 542. 
(96) MARTY, G. en RAYNAUD, P., Droit civil, dee! II, Volume I, Les Obligations, Parijs, 
1962, 126; opgemerkt weze dat deze auteurs zich minder formeel uitspreken als de reeds 
geciteerde schrijvers. 
(97) GAUDEMET, E., Theorie generate des Obligations, tweede uitgave door GAUDEMET, J. 
en DESBOIS H., Parijs, 1965, 75. 
(98) DEJEAN DE LA BATIE, N., Appreciation in abstracto et appreciation in concreto en droit 
civil jranr;ais, in Bibliotheque de droit prive, Parijs, 1965, 224-225. 
(99) STARCK, B., Droit civil. Obligations, Parijs, 1972, 426. 
(100) Zie ook VERGE, E. en RIPERT, G. (ed.), Dalloz, Repertoire de droit civil, dee! II, tw. 
dol, 245, nr. 14. 
(101) Opgemerkt weze dat BEUDANT veeleer de omgekeerde stelling verdedigt. Onder het 
kopje ,Erreur de l'une des parties et mauvaisejoi de !'autre" schrijft deze auteur het volgende. 
,Les parties se sont expliquees. L 'acheteur etant dans l'erreur, le vendeur l'y a laisse; ou bien 
meme il a contribue a l'y mettre, sachant d'ailleurs, lui, it quoi s'en tenir. Dans ce cas, pas 
de doute non plus. L 'acheteur peut agir en nullite; il n'y a pas erreur partagee, mais erreur 
d'un cote et mauvaisefoi de !'autre. C'est l'espece en vue de laquelle !'article 1110 est ecrit" 
(BEUDANT, C., Coursdedroit civiljranr;ais, Tome VIII, Les contrats et les obligations, Parijs, 
1936, 81. 
(102) GHESTIN, J., La notion d'erreur dans le droit positif actuel, in Bibliotheque de droit 
prive, dee! XLI, Parijs, 1971, 138-139; tw. Dol in RAYNAUD, P. (ed.), Dalloz, Repertoire de 
Droit civil, dee! III, 1972; Les Obligations, Le contra!, in GHESTIN, J. (ed.), Traite de droit 
civil, Parijs, 1980, 340-341; JoURDAIN, P., ,Le devoir de ,se" renseigner", D., 1983, 
Chronique, 143; zie ook MAZEAUD, H., L. en J. en CHABAS, F., Ler;ons de droit civil, dee! 
II, volume I, Obligations: Theorie generate, zesde editie door F. CHABAS, Parijs, 1985, 179, 
nr. 195; zie ook LoussouARN, Y., ,Jurisprudence fran<;aise en matiere de droit civil -
Obligations en general", R. T.D. C., 1974, 144. 
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ne de cette erreur. La tegerete de Ia victime semble alors effacee par 
Ia deloyaute de son cocontractant. II appartenait a celui-ci de denon
cer l'erreur et d'eviter du meme coup le prejudice dont il entendrait 
se prevaloir. Ainsi, Ia mauvaise foi du dejendeur exclut-elle tout 
recours de sa part a l'encontre de Ia victime de l'erreur"(l03). 
Toch is de hedendaagse Franse rechtsleer niet eensgezind op dit punt. 
Een aantal auteurs blijft inderdaad de ,oude" stelling aankle
ven(104). Meer in het bijzonder in het geval het slachtoffer van het 
bedrog blijk geeft van een a! te verregaande goedgelovigheid. , Tout 
individu qui temoigne d'une credulite excessive [est] indigne de ... 
protection legale. Par une transposition, au dol, de Ia notion d'erreur 
inexcusable, on doit ... refuser l'annulation a celui qui s'est laisse 
prendre a une contre-verite manifeste. De faron apparemment sur
prenante, mais tres legitime en realite, il peut ainsi arriver que le 
caractere particulierement grassier d'un mensonge devienne une 
raison de ne pas le sanctionner: on ne doit pas croire a ce qui est 
excessif"(105). 

43. Samenvattend kan men dus besluiten dat het Franse Hof van 
Cassatie en een deel van de doctrine geen rechtsgevolgen hecht aan 
de nalatigheid van de bedrogene: de onzorgvuldigheid van de bedro
gene vormt geen hinderpaal om de nietigheid van de overeenkomst 
te vorderen. Anderzijds menen een aantal auteurs dat de bedrogene 
geen bescherming verdient indien zijn goedgelovigheid al te verre
gaand is. 

D. Het Duitse recht 

44. We besteden tenslotte aandacht aan het Duitse recht. Ook hier 
geldt het beginsel dat de nalatigheid van de bedrogene diens aan
spraak op de vordering inzake bedrog geenszins bei:nvloedt. De regel 
werd in 1930 geformuleerd door het toenmalige Reichsgericht en 

(103) GHESTIN, J., La notion d'erreur dans /e droit positif actue/, in Bibliotheque de droit 
prive, deel XLI, Parijs, 1971, 138-139. 
(104) MALAURIE, P., tw. Dol, in Repertoire Notarial, Contrats et Obligations, Art. 1116, 
Fasc. 5, 2, 1977 (3); FLOUR, J. en AUBERT, J.L .. , Droit civil, Les obligations, dee! I, Sources: 
/'acte juridique, Parijs, 1981, 149-150; zie ook WEILL, A. en TERRE, T., Droit civil, Les 
Obligations, Parijs, 1986, 192. 
(105) FLOUR, J. en AUBERT, J.L .. , Droit civil, Les obligations, dee! I, Sources: l'actejuridi
que, Parijs, 1981, 150. 
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werd, naderhand, bevestigd in een viertal uitspraken van het Bundes
gerichtshof(l 06). 

45. Het arrest van het Reichsgericht situeert het probleem van de 
nalatigheid van de bedrogene in het kader van het oorzakelijk 
verband tussen het bedrog (Tiiuschung) en de wilsverklaring van de 
bedrogene. 

In casu had de verkoper van een aantal aandelen van een vennoot
schap bedrog gepleegd omtrent de schuldenlast van de vennootschap. 
In strijd met de waarheid was verklaard dat het bedrijf geen schulden 
had(107). Eigenaardig genoeg had de bedrieger, op het ogenblik van 
de valse verklaring, de koper een balans overlegd waaruit de schul
denlast bleek. De bedrieger had dus, niettegenstaande zijn bedrog, 
niet gepoogd de balans verborgen te houden, noch ze te vervalsen. 
De koper had echter verwaarloosd de balans te analyseren. De vraag 
was nu wat de oorzaak uitmaakt van de dwaling bij de bedrogene: 
was dat de nalatigheid om de balans te bestuderen of was het, 
daarentegen, de bedrieglijke informatie dat de vennootschap geen 
schulden had. 
Het Oberlandesgericht te Dusseldorf opteerde voor de eerste ziens
wijze. Had de bedrogene de balans bestudeerd, dan ware de waarheid 
aan het licht gekomen; de eigen lichtzinnigheid van de bedrogene was 
dus, in de visie van het Hof te Dusseldorf, de oorzaak van de 
dwaling. 

Het Reichtsgericht daarentegen ziet de zaken anders: ,Das [Oberlan
desgericht] geht selbst davon aus, das die Vermogensaufstellung zwar 
,, vorgelegen ,, hat, aber ... nicht eingesehen ist. Wenn nun der beklag
te E [de bedrieger] wahrheitswidrig erkliirt hat, die Gesellschajt habe 
keine Schulden... so kann er diese Erkliirung nur in der Absicht 
abgegeben haben ... B [de bedrogene] zu tiiuschen. Die Tiiuschungs
handlung wurde nicht schon dadurch unwirksam gemacht, das 
gleichzeitig ein Vermogensaufstellung , vorgelegt" wurde, aus der 
sich die Unrichtigkeit der Angaben ergab, auch wenn besondere 
Bemuhungen, die Angaben der Vermogensaujstellung zu verschlei
ern, nicht angewended wurden. Solange B ... nicht Einsicht von der 
Aujstellung nahm, wirkte die mundliche Angabe als Bestimmungs-

(106) RG., 25 juni 1930, SeuffertsArchiv, 1930, 321; BGH., 2 november 1955, IV ZR. 100/55 
(niet gepubliceerd); 17 november 1960, Entscheidungen des Bundesgerichtshofes Zivilsachen, 
deel33, 1961, 302; N.J. W., 1961, 164; BGH., 20november 1962, N.J. W., 1962, 1907; BGH., 
28 april 1971, N.J. W., 1971, 1795. 
(107) Uit de feitelijke gegevens die verduidelijkt worden in het arrest valt niet met zekerheid 
af te leiden of het, in casu, hoofd- dan wei bijkomend bedrog betreft. 
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mittel fort. Das [Oberlandesgericht] meint, wenn B sich iiber den 
Schuldenstand nicht im klaren gewesen sei, so beruhe das nicht auf 
den Tiiuschunghandlungen der Beklagten, sondern auf seinen eige
nen Leichtfertigkeit; damit verkennt es, das eine Unterbrechung des 
ursiichlichen Zusammenhangs zwischen Tiiuschung und Vertrags
schlus nicht eingetrieten ist, und das es geniigt, wenn die Tiiuschung 
auch nur eine von mehreren Ursachen gewesen ist"(108). 

De geciteerde motieven zijn duidelijk. De nalatigheid van de bedro
gene doorbreekt niet het oorzakelijk verband tussen het bedrog en 
de totstandkoming van de overeenkomst. Zelfs mocht de rechter 
vaststellen dat de wilsverklaring van de bedrogene niet aileen haar 
oorzaak vindt in de kunstgreep van de bedrieger maar ook in de eigen 
lichtzinnigheid van de bedrogene, dan nog kan hij de nietigheid 
uitspreken. 
Daarbij dient men dan op te merken dat, evenals dit het geval is in 
Nederland en Engeland, het Duitse recht geen onderscheid maakt 
tussen hoofd- en incidenteel bedrog. Ook in het geval van incidenteel 
bedrog kan de bedrogene de vernietiging van de overeenkomst vorde
ren(l09). 

46. In een viertal uitspraken bevestigt het Bundesgerichtshof deze 
regel(110). Het hof verduidelijkt en nuanceert bovendien een en 
ander. Zo wordt, in een arrest van 1961, uitdrukkelijk bepaald dat 
de regel ook geldt in het geval het slachtoffer van het bedrog grof 
nalatig is geweest. Ook de verregaande onvoorzichtigheid van de 
bedrogene vormt geen belemmering voor zijn aktiemogelijkheden. 
,Das der Beklagte nach den Feststellungen des Burufungsgerichts in 
gewisser Beziehung selbst grab fahrliissig ... gehandelt hat ... steht 
einer Anfechtung des Beklagten aus par. 123 BOB. [de vordering 
inzake bedrog] nicht entgegen "(111). 

Voorts preciseert het Hof, ditmaalin een arrest van 1971, dat de regel 
slechts een uitzondering kent. Het geval met name van kennis van 
de bedrogene. De bedrogene kent, niettegenstaande het bedrog van 
de medecontractant, de ware toedracht van zaken; naderhand be
roept hij zich op de gepleegde arglist om de rechtsgeldigheid van de 

(108) RG., 25 juni 1930, Seufferts Archiv, 1930, 321-322. 
(109) Rmo, A., Le role de Ia volonte dans l'actejuridique en droit civilfranr;:ais et allemand, 
Parijs, 1961, 162 en de aldaar verme!de referenties. 
(110) Zie de referenties vermeld in voetnoot 106. 
(111) BGH., 17 november 1960, Entscheidunges des Bundesgerichtshofes Zivilsachen, deel33, 
1961, 310. 
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overeenkomst in vraag te stellen. In zodanig geval is, aldus het 
Bundesgerichtshoj, de vordering inzake bedrog uitgesloten. ,Das 
Berujungsgericht macht dem Beklagten zum Vorwurj, er hiittefahr
liissig die Mangel nicht erkennt. Darauf kommt es aber nicht an. 
Schon der Wort/aut des par. 123 Abs. 1 BGB [Par. 123, lid 1 BGB. 
luidt als volgt: , , Wer zu A bgave einer Willenserkliirung durch arglisti
ge Tiiuschung oder widerrechtlich durch Drohung bestimmt worden 
ist, kann die Erkliirung anjechten"] ergibt, dass derjenige zur An
fechtung berechtigt ist, der zur Abgabe der Willenserkliirung be
stimmt worden ist. Nur wenn der Anjechtende den Gegenstand der 
Tiiuschung wirkfich kannte, fehlt es an der Ursiichlichkeit"(l12). 

47. De zoeven besproken rechtspraak van het Reichsgericht en het 
Bundesgerichtshofwordt goedgekeurd door de Duitse doctrine. Al
dus kan men verwijzen naar Flume(113), Hiibner(114), Brox(115), 
Ksoll(l16), Soergel en Schmidt(l17), Palandt(ll8), von Staudin
ger(119) en Reifferscheid, Bockel en Benseler(l20). 

48. Volledigheidshalve dient men, tenslotte, de aandacht te trekken 
op een bepaling uit het Duitse Burgerlijk Wetboek. Het Burgerliches 
Gesetzbuch voorziet namelijk een analoog geval als de situatie waar
in de bedrogene nalatig is. Het gaat over de vrijwaring inzake 
verborgen gebreken bij de koop-verkoop. In par. 459 voorziet het 
BGB. de aansprakelijkheid van de verkoper voor de verborgen 

(112) BGH., 28 april 1971, N.J. W., 1971, 1798. 
(113) FLUME, W., Allgemeiner Teil des Burgerliches Rechts, dee! II, Das Rechtsgeschiift, 
Berlijn, Heidelberg, New-York, 1975, 542. 
(114) HOBNER, H., Allgemeiner Teil des Burgerliches Gesetzbuches, Berlijn, New-York, 
1985, 341. 
(115) BRox, H., Allgemeiner Teil des Burgerliches Gesetzbuches, Keulen, Berlijn, Bonn, 
Miinchen, Vierde bijgewerkte uitgave, 1980, 170. 
(I 16) KsoLL, E., Allgemeiner Teil Burgerlichen Rechts, Dusseldorf, Derde bijgewerkte uitga
ve, 103. 
(117) SOERGEL en SCHMIDT, Burgerliches Gesetzbuch, dee! I, Stuttgart, Berlijn, Keulen, 
Mainz, 1978, 545. 
(118) PALANDT, Burgerliches Gesetzbuch, Miinchen, 1980, 87-88. Met enige verbazing !eest 
men bij P ALANDT (gecit. , 88) dat de nalatigheid van de bedrogene eventueel aanleiding zou 
kunnen geven tot een vordering tot schadeloosstelling op basis van par. 254 BGB. Deze 
uitspraak verrast omdat PALANDT, bij de studie van par. 254, opmerkt dat deze tekst geen 
toepassing krijgt in geval van samenloop van een opzettelijke- en een opzettelijke fout (gecit., 
260). Zie in dit verband ook supra, nr. 19, en de aldaar vermelde referenties. 
(119) VON STAUDINGER, J., Kommentar zum Burgerlichen Gesetzbuch mit Einfurungsgesetz 
und Nebengesetzen, Berlijn, 1980, 303. 
(120) REIFFERSCHEID, A., BbCKEL, E. en BENSELER, F. (ed.), Lexikon des Rechts, dee] I, 
Allgemeines Recht, Schuldrecht, Sachenrecht, Darmstadt, 1968, I, 28-29. 
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gebreken van de verkochte zaak(121). Par. 460 BOB. maakt, vervol
gens, twee uitzonderingen op de algemene regel van aansprakelijk
heid. De verkoper moet niet instaan voor de gebreken die de koper 
kent op het ogenblik van het sluiten van het contract; evenmin dient 
de verkoper de koper te vrijwaren voor gebreken die de koper, door 
grove nalatigheid niet ontdekt heeft. Als uitzondering op de uitzon
dering wordt, tenslotte, het geval behandeld van het bedrog van de 
verkoper. Heeft de koper door grove nalatigheid de gebreken niet 
ontdekt, dan kan hij desalniettemin de verkoper aanspreken, indien 
de verkoper, op bedrieglijke wijze, het gebrek verzwegen heeft. 
Ziehier de tekst van par. 460 BOB. , ,Der Verkaufer hat einen Mangel 
der Verkauften Sache nicht zu vertreten, wenn der Kaufer den 
Mangel bei dem Abschlusse des Kaufes kennt. Ist dem Kaufer ein 
Mangel der im par. 459 Abs. 1 bezeichneten Art infolge grober 
Fahrlassigkeit unbekannt geblieben, so haftet der Verkaufer, sofern 
er nicht die Abwesenheit des Fehlers zugesichert hat, nur, wenn er 
den Fehler arglistig verschwiegen hat. "(122). 

3) Het rechtspolitieke argument. 

49. Het derde en laatste argument contra het cassatie-arrest is van 
rechtspolitieke aara. 
Het arrest zou aspirant-contractanten aanzetten tot onzorgvuldig
heid en, daardoor, de rechtszekerheid in het gedrang brengen. Im
mers, partijen behoren zich niet meer nauwkeurig te informeren 
alvorens de contracteren. Van hen wordt niet verwacht dat ze de 
informatie die ze verkrijgen van de mede-onderhandelaar controle
ren op juistheid of volledigheid. Indien na het sluiten van de overeen
komst mocht blijken dat de informatie foutief of onvolledig is, dan 
ontdoet de gedupeerde partij zich zonder meer van het contract door 
te verwijzen naar het bedrog van de medecontractant. Zodanige 

(121) Par. 459 BGB. Juidt als volgt: ,Der Verkaufer einer Sache haftet dem Kaufer dafiir, 
dass sie zu der Zeit, zu welcher die Gefahr auf den Kaufer iibergeht, nicht mit Fehlern behafter 
ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem gewohnlichen oder dem nach dem Vertrage 
vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder mindern. Eine unerhebliche Minderung des Wertes 
oder der Tauglichkeit kommt nicht in Betracht. 
Der Verkaufer haftet auch dafiir, dass die Sache zur Zeit des Uberganges die zugesicherten 
Eigenschaften hat". 
(122) De Franse vertaling van par. 460 BGB. luidt als volgt: ,Le vendeur n'a pas ii repondre 
d'un vice de Ia chose vendue, lorsque l'acheteur a eu connaissance de ce vice au moment de 
Ia conclusion de Ia vente. Si, par suite d'une negligence grossiere, un vice de l'espece designee 
ii /'article 459, a/. I, est reste ignore de l'acheteur, /e vendeur, ii moins qu'i/ n'ait assure 
/'absence du vice, n'en est garant que s'il /'a dolosivement dissimule". (De vertaling werd 
overgenomen uit de JUPITER-editie van Les Codes Allemands - Code civil et Code de 
commerce, Parijs, 1967). 
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regeling zou, steeds volgens de critici van het arrest, de rechtszeker
heid in het gedrang brengen: , ... it nefaut pas aller jusqu 'a encoura
ger !'insouciance et Ia legerete de certains contractants, leur ignoran
ce impardonnable ou leur negligence grossiere, autrement Ia stabilite 
des conventions dependrait souvent d'une attente realisee ou de 
deceptions eprouvees par Ia suite"(123). 

50. Ook dit argument overtuigt niet volledig. Immers, het Hof 
ontslaat geenszins de aspitant-contractanten van de verplichting om 
zorgvuldig op te treden bij de contractssluiting. Het arrest van 1977 
neemt inderdaad de voorzorg om zijn praetoriaanse regel - niette
genstaande de eigen nalatigheid kan de bedrogene zich beroepen op 
artikel1116 B.W.(124)- in nauwkeurig overwogen bewoordingen 
te formuleren. Tot tweemaal toe herhaalt het Hof dat de regel slechts 
geldt in een feitencomplex waarbij aan de kant van de informatiever
strekkerbedrogvoorhandenisenaandekantvandeinformatieverkrij
ger nalatigheid. Met andere woorden: de informatieverkrijger kan 
zich slechts beroepen op de regel van het arrest, indien de medecon
tractant met opzet informatie verdraait of verzwijgt, terwijl hij zelf 
te goeder trouw is. Voor het geval de informatieverstrekker te goeder 
trouw verkeerde of onvolledige informatie meedeelt, formuleert het 
Hof helemaal geen regel(125). Denkbaar, en verenigbaar met het 
arrest van 1977, is een nieuwe uitspraak van het Hof van Cassatie, 
waarbij men de nalatigheid van de informatieverkrijger, onder om
standigheden, zou sanctioneren. Zodanige uitspraak is denkbaar 
omdat zein de lijn zou liggen van het arrest van 10 december 1981. 
Hier stipuleert het Hof uitdrukkelijk dat, in de onderhandelingsfase 
van de overeenkomst, de norm geldt van artikell382 e.v. B.W. Zoals 
bekend sanctioneert 1382 ook loutere nalatigheden(126). Wil een 
partij derhalve verhinderen dat, onder omstandigheden, haar nala
tigheid als aquilische fout wordt aangemerkt, dan zal zij de verkregen 

(123) MATTHIJS, J., ,Des effets de Ia negligence ou de !'imprudence de Ia victime du dol", 
R. C.J.B., 1980, 46; zie ook KRUITHOF, R., ,Overzicht van rechtspraak (1974-1980). Verbinte
nissen", T.P.R., 1983, 561. 
(124) Of, in het geval van incidenteel bedrog, op art. 1382 e.v. B.W.; zie hierover voetnoot 
2. 
(125) Evenmin als voor het geval van kwade trouw in hoofde van de informatieverkrijger. 
(126) VANDENBERGHE, H., ,De grondslag van kontraktuele en extra-kontractuele aanspra
kelijkheid voor eigen daad", T.P.R., 1984, 131; ook gepubliceerd in STORME, M. en Boc
KEN, H. (ed.), Verbintenissenrecht, s.l., 1984, 131 en de aldaar vermelde referenties. 
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informatie moeten controleren op juistheid en volledigheid(127). 
Immers, alleen in het geval van opzet van de informatieverstrekker 
kan zij zich beroepen op het arrest van 1977; ontbreekt het opzet dan 
vervalt meteen de toepasbaarheid van de regel van het arrest. 

51. We komen dus tot de vaststelling dat het Hof van Cassatie, door 
nauwkeurig het feitencomplex af te bakenen waarin de norm geldt, 
het beginsel van de rechtszekerheid ongeschonden laat. 
Ten overvloede kan men, op dit punt, lering trekken uit de rechtsver
gelijking: in Engeland, Duitsland en Nederland geldt, sinds verschei
dene decennia, een analoge regeling inzake bedrog en nalatigheid 
zoals deze voorgestaan door het Hof van Cassatie; in geen van deze 
landen was de regeling een bron van rechtsonzekerheid. 

52. Het rechtspolitiek argument contra het cassatiearrest overtuigt 
dus niet. Integendeel constateert men dat het arrest bijzonder goed 
te motiveren is op beleidsmatig vlak. 
Reeds vroeger hebben we uitvoerig aangetoond dat het beginsel van 
de billijkheid pleit voor de stelling van het Hof. Terug was het de 
vaststelling dat de bedrieger opzettelijk handelt en de bedrogene 
onopzettelijk, die deze conclusie verantwoordde(128). 
Anderzijds is er het rechtspolitiek argument van E.M. Meyers: een 
doeltreffende bescherming tegen bedrog vereist een regel zoals deze 
voorgestaan door het Hof van Cassatie. , , Ware het anders, men zou 
een vrijbrief aan bedriegers geven om zich met grove, voor verstandi
ge menschen gemakkelijk te doorziene leugens tot onnoozele en 
lichtgeloovige lieden te wenden; diegene die toch reeds bij voorkeur 
door oplichters voor hun praktijken worden uitgezocht. De onnooze
le of onnadenkende, die er in loopt en daarna protesteert, zou te 
hooren krijgen, waarover beklaagt gij U; met normale voorzichtig-

(127) Melding weze gemaakt van de stelling van W. WILMS en G. ScHRANS. Deze auteurs zijn 
de mening toegedaan dat er steeds een verplichting tot correcte informatie bestaat. De 
verplichting om onderhandelingen te goeder trouw te voeren impliceert anderzijds dat elke 
onderhandelingspartner erop mag vertrouwen dat de gegeven inlichtingen correct zijn, zodat 
hij ontslagen wordt van de verplichting de juistheid ervan te onderzoeken (WILMS, W., ,Het 
recht op inf ormatie in het verbintenissenrecht. Een grondslagenonderzoek", R. W., 1980-81, 
502; , ,De botsing der systemen in het Belgisch verbintenissenrecht. N aar een structurele analyse 
van de ,goede trouw", Jura Fa/c., 1980-81, 16-17; ScHRANS, G., ,De progressieve totstand
koming der contracten", T.P.R., 1984, 11; ook gepubliceerd in STORME, M., en BocKEN, H. 
(ed.), Verbintenissenrecht, s.l., 1984, 11. 
(128) Supra, nrs. 18-20. 
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heid hadt gij het leugenachtige van onze bewering kunnen ontdek
ken"(129). 

IV. BESLUIT 

53. We komen tot het besluit dat geen van de drie argumenten contra 
het cassatiearrest van 23 september 1977 volledig overtuigt. 
Het rechtstechnisch argument kan men weerleggen door erop te 
wijzen dat het feitencomplex, dat aan de basis ligt van het arrest, een 
geval betreft van schade veroorzaakt door een samenloop van fout 
van dader en slachtoffer. In de regel dringt zich in een zodanige 
situatie een verdeling van aansprakelijkheid op. In die zin dat het 
slachtoffer zelf een deel van de schade draagt. Nochtans dient men, 
in het bijzonder geval van samenloop van kunstgrepen van de bedrie
ger en onzorgvuldigheid van het slachtoffer van het bedrog, af te 
wijken van de algemene regel. De fout van de bedrieger is immers 
een opzettelijke fout; de fout van de bedrogene een onopzettelijke 
fout. Hier - dus bij opzet van de dader en nalatigheid van het 
slachtoffer - vereist een correcte toepassing van de regels van de 
aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad dat de dader de volledige 
schade zou vergoeden. 
Het rechtsvergelijkend argument contra het arrest is, wat het uit
gangspunt betreft, correct. Het is inderdaad zo dat, naar vreemd 
recht, de fout van de schadelijder een relevant begrip vormt in 
contractuele verhoudingen: is het slachtoffer van de schade mede de 
oorzaak van het ontstaan van de schade, dan volgt geen volledige 
schadeloosstelling. 
Nochtans stelt men vast dat naar Frans, Engels, Nederlands en Duits 
recht wordt afgeweken van de algemene regel in het geval van 
samenloop van fout van bedrieger en bedrogene. In deze landen geldt 
een analoge regeling als deze voorgestaan in het arrest van 1977. 
Bovendien zetten het Nederlandse, Duitse en Engelse recht nog een 
stap verder. In die zin dat de onderscheiding tussen hoofd- en 
bijkomend bedrog niet wordt gemaakt. Aldus kan ook het slachtof
fer van incidenteel bedrog de vernietiging van de overeenkomst 
vorderen (en niet aileen schadevergoeding). 
Ook het rechtspolitieke argument kan niet ten voile overtuigen. Door 
nauwkeurig de feitensituatie afte bakenen waarbinnen de rechtsregel 

(129) MEYERS, E.M., Noot bij H.R., 29 rnaart 1935, N.J., 1934, 1470; oak gepubliceerd in 
VAN ZEBEN, C. en STERK, T., Arresten Burgerlijk Recht met Annotaties, Deventer, Zwolle, 
1972, 194. 
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van het arrest van 1977 geldt - aan de kant van de informatiever
strekker bestaat opzet en aan de kant van de informatieverkrijger is 
er slechts sprake van nalatigheid - laat het Hof van Cassatie de 
rechtszekerheid ongeschonden. Aspirant-contractanten dienen zich, 
ook na het arrest van 1977, nog steeds zorgvuldig te informeren 
alvorens te contracteren. Immers, in de precontractuele fase geldt de 
norm van artikel1382 e.v. B.W.; ook loutere nalatigheden worden 
aangemerkt als culpa in contrahendo. Mocht bij de informatiever
strekker het element ,opzet om te bedrieger"ontbreken, dan zou, 
onder omstandigheden, de nalatigheid van de informatieverkrijger 
om de informatie te controleren op juistheid en volledigheid, een fout 
kunnen uitmaken in de zin van artikel 1382 e.v. B.W. 
Het argument dat het Hof de rechtszekerheid in het gedrang brengt 
is dus zwak. Anderzijds stelt men vast dat twee andere beleidsmotie
ven pleiten voor het arrest van 1977: het arrest vindt steun in het 
beginsel van de billijkheid en waarborgt een doeltreffende bescher
ming tegen bedrog. 
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SOMMAIRE 

Dans un arret du 23 septembre 1977, Ia Cour de Cassation enonce Ia regie suivant 
laquelle Ia negligence de Ia victime du dol demeure sans incidence sur Ie droit de 
cette victime a en obtenir reparation. En d'autres termes: !'auteur du dol ne peut 
beneficier d'une exoneration totale ou partielle de responsabilite en arguant du fait 
qu'une personne normalement diligente se serait apen;:ue du dol. 

Dans la doctrine, cet arret de cassation a rencontre un accueil plutot sceptique. En 
matiere de dol et de negligence, la doctrine estime souhaitable d'adopter un point 
de vue nuance. En cette matiere, le juge doit disposer d'une regie qui lui permette 
de sanctionner egalement Ia faute de Ia victime du dol. II pourrait ainsi, selon Ie 
cas, soit maintenir Ie contrat en n'accordant que des dommages-interets, soit annuler 
le contrat sans accorder des dommages-interets ou seulement des dommages-interets 
partiels. A l'appui de cette regie de !'alternative et en critique de !'arret de cassation, 
trois arguments sont avances: l'un de technique juridique, !'autre de droit compare, 
Ie troisieme de politique juridique. 

Selon !'argument de techniques juridique, une application correcte des regles de la 
responsabilite aquilienne devrait conduire a un partage de responsabilite entre 
auteur et victime du dol. En effet, Ie dommage - c'est-a-dire la conclusion du 
contrat source de lesion- est le resultat de deux fautes: Ies artifices de !'auteur du 
dol et Ia negligence de Ia victime de ce dol. Dans pareille situation de dommage 
resultant d'un concours de faute de !'auteur et de Ia victime, il convient de limiter 

. les revendications de Ia victime en fonction de Ia gravite de sa propre faute. 

Le deuxieme argument est tire du droit compare. En droit etranger aussi, Ia notion 
de , ,faute de Ia victime'' est un element d'importance dans Ies relations contractuel
Ies. Ainsi, en droits anglais et allemand, Ie recours d'une personne Iesee ayant 
elle-meme manque de diligence se trouve limite en raison de sa propre faute. 

Le troisieme et dernier argument en est un de politique juridique: au fond, I' arret 
de cassation constituerait une incitation au manque de dilligence dans la phase 
precontractuelle: les parties ne seraient pas tenues de s'informer soigneusement 
avant de contracter. Selon Ia regie formulee par !'arret de cassation, ii n'est pas tenu 
compte de leur propre faute. 

Tels sont Ies trois arguments a l'encontre de cet arret de cassation du 23 septembre 
1977 et en faveur de Ia regie de !'alternative preconisee en doctrine. Le present article 
s'attache a une evaluation de ces arguments et conduit a Ia constatation qu'aucun 
de ces arguments ne convainct pleinement. 

L'argument de technique juridique peut etre refute par Ia constatation que le 
complexe de faits a Ia base de cet arret, concerne un cas de dommage resultant d'un 
concours de faute de !'auteur et de Ia victime. Dans pareille situation s'impose en 
regie generale la responsabilite partagee, en ce sens que Ia victime doit supporter 
elle-meme une part de son dommage. DansIe cas particulier d'un concours d'artifi
ces de I' auteur du dol et de negligence de Ia victime de ce dol, il convient cependant 
de s'ecarter de cette regie generale. En effet, Ia faute de !'auteur est intentionnelle 
alors que celle de la victime ne I' est pas. Dans ce cas - done faute intentionnelle 
de I' auteur du dol et negligence de sa victime -, une application correcte des regles 
de responsabilite oblige !'auteur a reparer Ia totalite du dommage. 

L'argument de droit compare contre !'arret est correct en son point de depart. En 
droit etranger, en effet, Ia faute de Ia personne lesee est un element d'importance 
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dans les relations contractuelles: si la victime du dommage a elle-meme contribue 
a le provoquer, elle ne peut en obtenir une indemnisation to tale. 

A relever cependant qu 'en droit fran<;:ais, anglais, hollandais et allemand, on s' ecarte 
de la regle generale dans le cas d'un concours de fautes de I' auteur et de la victime 
du dol. Dans ces pays, s'applique une regie analogue a celle preconisee dans I' arret 
de 1977. 

Les droits hollandais, allemand et anglais vont meme encore plus loin en ce sens 
qu'ils n'etablissent pas de distinction entre dol principal et dol incident. De ce fait, 
la victime d'un dol incident peut egalement reclamer l'annulation du contrat (et pas 
uniquement des dommages-interets). 

L'argument de politique juridique ne peut davantage convaincre pleinement. En 
delimitant avec precision la situation de fait dans laquelle s'applique la regle de droit 
enoncee par l'arret de 1977 - il y a fait intentionnel du cote de celui qui fournit 
!'information mais simple negligence du cote de celui qui re<;:oit !'information -, 
la Cour de Cassation ne porte pas atteinte a la securite juridique. Les candidats
contractants doivent, meme apres l'arret de 1977, veiller a s'informer soigneusement 
avant de contracter. En effet, dans la phase pre-contractuelle s'applique la norme 
des articles 1382 et suivants du Code civil; une simple negligence est consideree elle 
aussi comme culpa in contrahendo. En I' absence de I' element ,intention de trom
per" dans le chef de celui qui fournit !'information, la negligence mise par celui qui 
re<;:oit !'information a en controler !'exactitude et la pertinence, peut constituer une 
faute au sens des articles 1382 et suivants. L'argument suivant lequella Cour de 
Cassation compromet la securite juridique est done faible. On constate par ailleurs 
que deux autres motifs de politique juridique plaident en faveur de l'arret de 1977: 
cet arret trouve appui dans le principe de 1' equite et ilgarantit une protection efficace 
contre le dol. 

SUMMARY 

In a judgement of 23/9/1977, the Cour de Cassation formulates the rule that the 
negligence of the victim of fraud has no influence on the claims made by fraud 
victim. To put it another way: the fraud representor cannot be redeemed, either 
wholly or in part, by pointing out that any reasonably careful person would have 
detected the fraud. 

This decision was greeted with a great deal of scepticism by a number of authors. 
In the matter of fraud and negligence it is, according to various authorities, 
necessary to adopt a flexible position. In the field, the courts need to have at their 
disposal a rule enabling them also to punish the fraud victim. If this were to be the 
case, the courts could, where appropriate, either maintain the contract and award 
damages, or declare the contract null and void and award no or only partial 
damages. 

In defence of the alternative rule mentioned above, and by way of criticism of the 
cour de Cassation judgment, three grounds are invoked, the first being technical, 
the second comparative and the third relating to legal policy. 

The technical argument holds that a correct application of the rules of tort liability 
should result in liability being shared between the author and the victim of the fraud, 
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since the damage, i.e. the cause of the agreement which creates a disadvantage, is 
the result of two mistakes: one being the machinations of the author, the other being 
the negligence on the part of the victim. In such a situation, where the damage is 
caused by a combination of mistakes committed by author and victim, the claims 
by the victim need to be restricted in accordance with the seriousness of the mistake 
committed by him or her. 

The second argument is a comparative one. The concept of ,mistake committed 
by the victim" is also a relevant factor in the contract law of other legal systems. 
Thus the claim instituted by the negligent victim of damage is restricted by any 
mistakes committed by him or her under both English and German law. 

The third and final argument is, as has already been mentioned, one of legal policy, 
and holds that the decision by the Cour de Cassation constitutes an incentive to a 
negligent approach towards contracts. Henceforth, the parties will no longer need 
to take care to be properly informed before concluding a contract, since the rule 
contained in the court decision entails that mistakes committed by them will no 
longer be taken into account. 

These, then, are the three arguments raised against the Cour de Cassation judgment 
of 23/9/1977 and favouring the alternative doctrine. The subject-matter of the 
paper under discussion is an assessment of the merits of these arguments. The 
present author arrives at the conclusion that none of the arguments carries full 
conviction. 

The technical argument can be rebutted by pointing out that the facts underlying 
the decision concern a case of damage caused by a combination of mistakes 
committed by the author and the victim of a fraud. Normally in such circumstances 
liability would be shared, in the sense that the victim would be expected to bear the 
cost of part of the damages. However, it is necessary to depart from the general 
rule in the particular case of a combination of the machinations of the fraudulent 
representor and the negligence of the victim. The mistake committed by the 
fraudster represents an intentional mistake, whereas that committed by the victim 
constitutes an unintentional mistake. In the latter case, a correct application of the 
rules of tort liability requires the author of the fraud to be held liable for the entire 
damage. 

The comparative argument against the judgement is correct as to its starting point. 
It is indeed the case that, under several foreign legal systems, any mistake committed 
by the victim is a relevant factor in contractual relationships. Where the victim of 
any damage caused is jointly responsible for the occurrence of the damage, he or 
she will not be compensated in full. 

However, it is observed that the French, English, German and Dutch legal systems 
depart from the general rule in the case of a combination of mistakes by the author 
and the victim of a fraud. These countries lay down a similar ruling to that which 
prevails under the 1977 judgment. 

Moreover, the Dutch, German and English legal systems have gone even further in 
this direction by failing to draw a distinction between substantial fraud and 
incidental fraud. Thus any victim of incidental fraud may, in addition to damages, 
also claim the contract to be null and void. 

The argument based on legal policy fails to convince dully either. By carefully setting 
out the factual situations within which the rule contained in the 1977 judgment 
applies, i.e. intention on the part of the representor and merely negligence on the 
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part of the representee, the Cour de Cassation leaves legal certainty unimpaired. 
Aspiring parties to contracts must remain extremely vigilant in ensuring that they 
are properly informed before concluding the agreement, even after the 1977 judg
ment. The principle underlying Article 1382 of the Belgian Civil Code also applies 
during the pre-contractual stage, and mistakes of negligence also qualify as culpa 
in contrahendo. If the representor lacks the ,intention to defraud" element, the 
negligence on the part of the representee in failing to verify the correctness and the 
comprehensiveness of the relevant information could, in certain circumstances, 
constitute a mistake within the terms of Article 1382 of the Belgian Civil Code. 
The argument that the Court has compromised the principle of legal certaintly is 
consequently a weak one. On the other hand, it should be noted that two other policy 
arguments can be used in favour of the 1977 court decision, in that the judgement 
finds authority in the principle of equity and guarantees effective protection against 
fraud. 

ZUSAMMENFASSUNG 

In einem Urteil vom 23. September 1977 formuliert der Kassationshof die Regel, 
dass die Fahrliissigkeit des Getiiuschten auf die Anspriiche des Getiiuschten keinen 
Einfluss hat. Mit anderen Worten: der Tiiuschende kann sich weder ganz noch 
teilweise entlasten, indem er darauf hinweist, dass eine normalerweise sorgfiiltige 
Person die arglistige Tiiuschung durchschaut hiitte. 

Dieses Kassationsurteil wurde in der Doktrine eher skeptisch aufgenommen. Was 
arglistige Tiiuschung und Fahrliissigkeit betrifft, ist es wiinschenswert, der Rechts
lehre nach, einen nuancierten Standpunkt zu vertreten. Der Richter soll in dieser 
Materie iiber eine Regel verfiigen, die ihn ermoglicht auch das Verschulden des 
Getiiuschten zu sanktionieren. In dem Faile konnte der Richter entweder, je nach 
der Rechtssache, entweder den Vertrag aufrechterhalten und nur einen Schadener
satz gewiihren, oder den Vertrag nichtig erkliiren und keinen oder nur teilweise einen 
Schadenersatz zuweisen. 
Zur Verteidigung der alternativen Regel uns als Kritik auf das Kassationsurteil, 
werden drei Beweisgriinde angefiihrt: ein juristisch-technisches, ein rechtsverglei
chendes und ein rechtspolitisches Argument. 
Das rechtstechnische Argument beinhaltet, dass eine korrekte Anwendung der 
Regeln der Haftung aus unerlaubter Handlung zu einer geteilten Haftplicht zwi
schen dem Tiiuschenden und dem Getiiuschten fiihren miisste. Der Schaden- das 
heisst das Entstehen des benachteiligenden Vertrags - ist ja die Folge zweier 
Verschulden: des Kunstgriffs des Tiiuschenden und der Fahrliissigkeit des Getau
schten. In einer solchen Situation; bei der der Schaden einem Zusammengehen des 
Verschuldens von Tater und Betroffenem zu zuschreiben ist, soll man die Anspriiche 
des Getiiuschten im Zusammenhang mit der Schwere des eigenen Verschuldens 
beschriinken. 
Bin zweites Argument ist rechtsvergleichender Art. Auch dem ausliindischen Recht 
nach bildet der Begriff ,Verschulden des Getiiuschten" in vertragsmiissigen Bezie
hungen etwas Relevantes. So wird im englischen und im deutschen Recht die 
Forderung eines fahrliissigen Schadenerleidendenwegen des eigenen Verschuldens 
eingeschriinkt. 

1228 



Drittes und letztes Argument ist, wie gesagt, ein Motiv der richterlichen Entschei
dung: Das Kassationsurteul wiirde im Grunde einen Anreiz zu ungenauem vorver
tragsmassigem Benehmen darstellen: Parteien brauchen sich nicht mehr genauestens 
zu erkundigen, bevor sie einen Vertrag abschliessen. Die Regel des Kassationsurteils 
bringt ja mit sich, dass ihr Verschulden nicht angerechnet wird. 

Soweit die drei Argumente contra das Kassationsurteil vom 23. September 1977 und 
pro die alternative Regel der doktrine. Das Thema der vorliegenden Verhandlung 
ist eine Untersuchung der Bewertung dieser Argumente. Wir stellen Ieider fest, dass 
keines der Argumente vollig iiberzeugt. 

Das rechtstechnische Argument kann man widerlegen, indem man darauf hinweist, 
dass der Tatsachenbestand der dem Urteil zugrunde liegt, einen Fall des Schadens 
durch das Zusammengehen des Verschuldens von Tater und Betroffenem darstellt. 
In der Regel drangt, sich in einem solchen Fall eine geteilte Haftpflicht auf. In dem 
Sinne dass der Getauschte selbst einen Teil des Schadens iibernimmt. Trotzdem soli 
man im Sonderfall eines Zusammengehens von Kunstgriffen des Tauschenden und 
von Fahrlassigkeit des Getauschten von der allgemeinen Regel abweichen. Das 
Verschulden des Tauschenden ist ja ein vorsiitzliches Verschulden; das Verschulden 
des Getauschten ein unvorsiitzliches Verschulden. Letzteres -also bei Absicht des 
Taters und bei Fahrlassigkeit des Getauschten - erfordert eine korrekte Anwen
dung der Regeln der Haftung aus unerlaubter Handlung, dass der Tater den 
vollstandigen Schadenbetrag ersetzen muss. Das rechtsvergleichende Argument 
contra das Urteil ist was den Ausgangspunkt betrifft einwandfrei. Es ist tatsachlich 
so, dass nach dem fremden Recht, das Verschulden des Schadenerleidenden in 
vertragsmassigen Beziehungen einen relevanten Begriff bildet: 1st der Schadenerlei
dende mitverantwortlich fiir das Entstehen des Schadens, dann ergibt sich keinen 
vollstandigen Schadenersatz. 

Allerdings wird festgestellt, dass nach dem franzosischen, englischen, deutschen und 
niederlandischen Recht, im Fall eines Zusammengehens des Verschuldens von 
Tauscher und Getiiuschtem, von der allgemeinen Regel abgewichen wird. In diesen 
Landern gilt eine entsprechende Reglung wie diese im Urteil von 1977 vertretene 
Politik. 

Ausserdem gehen das niederliindische, deutsche und englische Recht noch einen 
Schritt weiter. In dem Sinne dass zwischen dem ,dolus qui dat locum contractu" 
und dem ,dolus incidens" keinen Unterschied gemacht wird. So kann auch der 
Schadererleidende eines ,dolus incidens" die Nichtigerkliirung des Vertrages (und 
nicht nur den Schadenersatz) fordern. 

Auch das rechtspolitische Argument kann nicht vollig iiberzeugen. Indem er genau 
die Sachlage abgrenzt, innerhalb der die Rechtsregel des Urteils von 1977 gilt - an 
der Seite des Informationsgebenden besteht eine Absicht und an der Seite des 
lnformationserhaltenden ist nur die Rede von Fahrliissigkeit -liisst der Kassations
hof die Rechtssicherheit unangetastet. Die Kandidaten-Vertragspartner miissen 
sich, auch nach dem Urteil von 1977, noch immer genauestens informieren, bevor 
sie einen Vertrag abschliessen. In der vorvertragsmassigen Phase gilt ja die Norm 
des Art. 1382 u.f. BGB; auch reine Fahrlassigkeiten werden als ,culpa in contrahen
do" bewertet. Sollte bei dem Informationsgebenden das Element ,vorsiitzliche 
Tauschung" fehlen, dann konnte, unter gewissen Bedingungen, die Fahrlassigkeit 
des Informationserhaltenden bei der Uberpriifung der Information auf Genauigkeit 
und Vollstandigkeit, ein Verschulden darstellen im Sinne des Art. 1382 u.f.BGB. 

Das Argument, dass der Kassationshof die Rechtssicherheit gefiihrdet, ist also 
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schwach. Andererseits stellt man fest, dass fiir das Urteil von 1977 zwei andere 
Motive des richterlichen Handelns gelten: Das Urteil stiitzt sich auf das Prinzip der 
Redlichkeit und gewiihrleistet einen zweckmiissigen Schutz gegen arglistige Tiiu
schung. 
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