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INHOUD 

DEEL I 

HET BEGRIP VERBINTENIS 
R. Kruithof 

1. Natuurlijke verbintenis. - Algemeen. 
- 2. Natuurlijke verbintenis. - Toepas-

singen. - Betaling van een verjaarde 
schuld. - 3. Natuurlijke verbintenis. -
Toepassingen. - Familierecht. - 4. Na
tuurlijke verbintenis. - Toepassingen. -
Betaling van een buitenwettelijk ouder
domspensioen. 

(1) Dit overzicht wordt aan wijlen Prof. Robert Kruithof opgedragen door zijn mede-auteurs. 
Ikzelf had het voorrecht om mijn eerste stappen in de richting van de rechtswetenschap te zetten 
als zijn jongere collega, assistent bij Prof. J. Limpens. Zijn advies, goede raad en vriendschap 
zijn voor mij bijzonder belangrijk geweest, net zoals voor de talrijke andere jonge juristen die 
hij heeft gevormd in het verbintenissenrecht. 
Dit overzicht is ook voor een zeer groot deel het werk van Prof. R. Kruithof zelf. Hij schreef 
de centrale stukken ervan en bepaalde mede in ruime mate het globale concept. Het is zijn 
laatste bijdrage aan de rechtsliteratuur. Zij zal voor de wetenschap en de praktijk bijzonder 
belangrijk blijken. 
De tekst wordt gepubliceerd met vertraging. Het was de oorspronkelijke bedoeling het 
overzicht af te sluiten eind 1990. De vertraging in de publicatie is hoofdzakelijk te wijten aan 
overbelasting die mij zelf verhinderde de delen waarvoor ik moest instaan tijdig af te werken. 
Gezien deze vertraging werd, in overleg met de directeur van het T.P.R., beslist om de 
behandelde peri ode te verlengen tot 1992. De delen geschreven door Prof. R. Kruithof en Prof. 
F. De Ly werden geactualiseerd zodat zij ook de belangrijke ontwikkelingen uit 1991 en 1992 
behandelen. De tekst van Prof. R. Kruithof werd echter niet gewijzigd. De actualisering ervan 
gebeurde langs voetnoten, geschreven door Mevr. lnge Geers, assistente aan de Universiteit 
Gent, die ik van harte bedank voor haar bijdrage. 
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DEEL II 

DE VERSCHILLENDE SOORTEN 
VERBINTENISSEN 
R. Kruithof 

A. Indeling van de verbintenissen val
gens het aantal schuldenaars of schuld
eisers 
5. -De gezamenlijke of samengevoegde 
verbintenis. - 6. Hoofdelijkheid. -
Brannen. -Wet. - 7. HHoofdelijkheid. 
-Brannen. -Wet (vervolg). - 8. Hoof
delijkheid. - Brannen. - Contracten. -
9. Passieve hoofdelijkheid. - Gevolgen. 
- 10. De verbintenis in solidum. - Plu
raliteit van aansprakelijken. - Bestaan 
van een verbintenis in solidum. - 11. 
Verbintenis in solidum. - Pluraliteit van 
aansprakelijken. - Juridische grondslag 
van de verbintenis in solidum. - 12. De 
verbintenis in solidum. - Pluraliteit van 
aansprakelijken. - Gevolgen tussen de 
schuldenaren onderling. - 13. Dever
bintenis in solidum. - Pluraliteit van 
aansprakelijken. ·~· Gevolgen tlisseh de 
schuldenaren onderling (vervolg). - 14. 
De verbintenis in solidum. - Gevolgen 
tussen de schuldenaren onder ling. -Toe
passing. - 15. Ondeelbare verbintenis. 

B. Indeling van de verbintenissen val
gens de madaliteiten 
I. De verbintenis met tijdsbepaling -
16. Algemeen. - 17. Verbintenis met 
gewone tijdsbepaling.- 18. Genadeter
mijn. - Draagwijdte van art. 1244, lid 2, 
B.W. - 19. Genadetermijn. - Draag
wijdte (vervolg). - 20. Genadetermijn. 
- Voorwaarden. - 21. Genadetermijn. 
- Gevolgen. - 22. Genadetermijn. - Uit-
zonderingen. -II. De verbintenis onder 
voorwaarde- 23. Opschortende voor
waarde. - Afbakening van deze rechtsfi
guur. - 24. Opschortende voorwaarde. 
- Gevolgen pendente conditione. - 25. 
Opschortende voorwaarde. - Gevolgen 
pendente conditione (vervolg). - 26. 
Opschortende voorwaarde. - Gevolgen 
pendente conditione (vervolg). - 27. 
Opschortende voorwaarde. - Gevolgen 

172 

pendente conditione. - (vervolg). - 28. 
Opschortende voorwaarde. - Gevolgen 
eveniente conditione. - 29. Opschor
tende voorwaarde. - Gevolgen eveniente 
conditione. - Toepassing van artikel 
1178 B.W. - 30. Opschortende voor
waarde. - Gevolgen deficiente conditio
ne. - 31. Opschortende voorwaarde. -
Potestatieve voorwaarde. - 32. Ont
bindende voorwaarde en uitdrukkelijk 
ontbindend beding. - Onderscheid. -
33. Ontbindende voorwaarde.- Potesta
tieve voorwaarde. 

DEEL III 

DE BRONNEN VAN VERBINTENIS
SEN 

Hoofdstuk I 
DE VERBINTENIS DOOR EENZIJ
DIGE WILSUITING 
R. Kruithof 

34. Controverse over het bestaan van 
deze bron van verbintenissen. - 35. 
Toepassingen. 

Hoofdstuk II 
DE VERTROUWENSLEER 
R. Kruithof 

36. Het gewekt vertrouwen als autono
me bron van verbintenissen. - 37. Juri
dische grondslag van de verruimde ver
trouwensleer. - 38. Toepassingsvoor
waarden van de verruimde vertrouwens
leer. - 39. Rechtsgevolgen. 

Hoofdstuk III 
HET CONTRACT 

Afdeling I 
Het begrip contract 
R. Kruithof 

40. Juridisch onverbindende afspraken. 
- 41. Rechtsverhouding tussen openba-
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re diensten en gebruikers. - Contract of 
reglement? - 42. Rechtsverhouding 
tussen openbare diensten en gebruikers. 
- Contract of reglement (vervolg) - 43. 
Contractuele wijziging van overeen
komsten. 

AfdeJing II 
Soorten contracten 
R. Kruithof 

44. Nieuwe contractsvormen. - 45. 
Soorten contracteD. - Onbenoemde con
tracten. - 46. Soorten contracten. -
Meerpartijenovereenkomsten. - 47. 
Soorten contracten. - Contracten intuitu 
personae en intuitu pecuniae. - 48. 
Soorten contracteD. - Contracten ten be
zwarende titel en ten kosteloze titel. -
49. Soorten contracten. - Vergeldende 
contracteD en kanscontracten. - 50. 
Soorten overeenkomsten. - Consensuele 
en plechtige contracteD. - 51. Soorten 
contracteD. - Zakelijke contracteD. 

Afdeling III 
Grondbeginselen van bet contracten
recbt 
R. Kruithof 

52. Algemeen.- 53. Contractsvrijheid. 
- Vrijheid om aldan niet te contracteren. 
-54. Contractsvrijheid. - Vrijheid om 
de contractsinhoud te bepalen. - Toe
passingen. - 55. Contractsvrijheid en 
bindende kracht der overeenkomsten. 
-Toepassingen. - Overeenkomsten tus
sen ouders inzake alimentatieplicht 
t.o.v. Hun kinderen. - 56. Bindende 
kracht der overeenkomsten. - Verhou
ding met interpretatie. - 57. Bindende 
kracht der overeenkomsten. - Toepas
singen.- 58. Bindende kracht der over
eenkomsten. - Uitzonderingen. - 59. 
Bindende kracht der overeenkomsten. -
Uitzonderingen. -Vermindering van het 
loon van de mandataris en van de tus
senpersonen in het algemeen. 

-=~ -~_:::.:_-:-[_--=._ L,_:- ------------

AfdeJing IV 
De totstandkoming van bet contract 
B. De Temmerman en H. Bocken 

A. Het consensua/isme. De vorm van 
de wilsuitingen 

60. Consensualisme. - V orm van de wils
uitingen. - Algemeen. - 61. Consensu
ele contracten. - 62. Consensuele con
tracten (vervolg). - Onderscheid tussen 
bestaans- en bewijsformalisme. - 63. 
Impliciete wilsuitingen bij de totstand
koming van contracten. - Toepassingen. 
- 64. Impliciete wilsuitingen bij de tot
standkoming van het contract. - Toepas
singen (vervolg). - Omstandig stilzwij
gen. - 65. lmpliciete wilsuiting bij an
dere rechtshandelingen. - 66. lmplicie
te wilsuitingen. - Bijzondere toepassing. 
- Standaardbedingen. - Algemeen. -
67 .lmpliciete wilsuitingen. - Bijzondere 
toepassing. - Standaardbedingen (ver
volg).- De aanvaarde factuur.- 68.Im
pliciete wilsuitingen. - Bijzondere toe
passing. - Standaardbedingen (vervolg). 
- Voorafgaandelijke kennis van stan
daardbedingen.- 69. lmpliciete wilsui
tingen. - Bijzondere toepassing. - Stan
daardbedingen (vervolg). - Mogelijke 
kennis van standaardbedingen. - Aange
plakte voorwaarden, moeilijk leesbare 
voorwaarden en voorwaarden gesteld in 
een vreemde taal. - 70. lmpliciete wils
uitingen. - Bijzondere toepassing. -
Standaardbedingen (vervolg). - Mogelij
ke kennis van standaardbedingen (ver
volg). - Verwijzing naar standaardbe
dingen.- 71. lmpliciete wilsuitingen.
Bijzondere toepassing. - Standaardbe
dingen (vervolg). - Nutsvoorzieningsbe
drijven. - 72. lmpliciete wilsuitingen. -
Bijzondere toepassing. - Standaardbe
dingen (vervolg). - Aanvaarding van 
standaardbedingen. 

B. Het samentreffen van de wilsuitin
gen. Voorafgaande onderhandelingen 
en overeenkomsten 

I. Rechten en verplichtingen van de par-
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tijen tijdens de onderhandelingen -73. 
Algemeen. - 74. Rechten en verplich
tingen van de partijen bij de onderhan
delingen. - Algemeen. - 75. Informa
tieplichten. - Grondslag. - 76. Infor
matieplichten. - Draagwijdte. - Het 
recht op juiste informatie.- 77. Infor
matieplichten. - Draagwijdte. - Het 
recht op 'volledige' informatie. - Alge
meen. - 78. Informatieplichten. -
Draagwijdte. - Het recht op 'volledige' 
informatie. - Toepassingen. - 79. In
formatieplichten. - Draagwijdte. - Het 
recht op 'volledige' informatie (ver
volg).- Verband met het wilsgebrek 'be
drog'. - 80. Informatieplichten. - Het 
recht op geheimhouding van informatie. 
- 81. Het afbreken van onderhandelin
gen. - II. Geruisloos contracteren -
82. 'Geruisloos contracteren'. - Alge
meen. - 83. 'Geruisloos contracteren'. 

De intentieverklaring. 84. 
'Geruisloos contracteren'. - Het be
ginselakkoord. - III. Voorovereen
kQil!S~ll- ~ _ VOQI'_bereidende overeen
komsten - 85. Voorovereenkomsten en 
voorbereidende overeenkomsten. - Al
gemeen. - 86. Eenzijdige contractbe
lofte. - Algemeen. - 87. Wederzijdse 
contractbelofte. - 88. Contractbelofte. 
- Onderscheid met aanbod. - 89. Con
tractbelofte. - Gevolgen. - 90 Voor
keurscontract. - 91. Raamovereen
komst. - 92. Addendum. - Architecten
overeenkomsten tijdens de voorberei
dingsfase. - IV. Aanbod en aanvaar
ding- 93. Aanbod.- Begrip.- Onder
scheid met voorstel. - Algemeen. - 94. 
Aanbod. - Onderscheid met voorstel. -
Toepassingen.- 95. Aanbod.- Andere 
toepassingen. - 96. Bindende kracht 
van het aanbod. - 97. Aanvaarding. -
Algemeen.- Onderscheid met tegenaan
bod. - 98. Aanbod en aanvaarding. -
Wilsovereenstemming over de hoofdbe
standdelen.- Toepassingen.- 99. Aan
bod en aanvaarding. - Onverenigbaar
heid van standaardbedingen. - Formu
lierenstrijd. - V. Plaats en tijdstip van 
de totstandkoming van het contract -
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100. Algemeen.- VI. Vertegenwoordi
ging- 101. Algemeen. 

Afdeling V 
Geldigheidsvereisten voor overeenkom
sten 

102. Algemeen. 

A. De toestemming 
B. De Temmerman en H. Bocken 

I. Gebrek aan bewustzijn -103. Vereis
te van bewuste toestemming. - ll. Ge
brek aan overeenstemming tussen wer
kelijke wil en wilsuiting: bewuste discre
pantie (veinzing)- 104. Veinzing.- Be
grip - 105. Veinzing. - Geoorloofd
heid. - 106. Veinzing. - Gevolgen. -
107. Veinzing. - Bewijs. -III. Gebrek 
aan overeenstemming tussen werkelijke 
wil en wilsuiting: onbewuste discrepan
tie (materiele vergissing) - 108. Mate
riele vergissing. - IV. Verhinderende 
dwaling --109 .-Verhinderende dwaling~ -
- Begrip. -110. Verhinderende dwaling 
omtrent het voorwerp van de overeen
komst. - 111. Verhinderende dwaling 
omtrent de oorzaak van de overeen
komst. - V. Gebrekkige vorming van 
de wil - 112. Wilsgebreken. - Alge
meen.- a. Dwaling- 113. Dwaling.
Algemeen.- 114. Dwaling omtrent de 
zelfstandigheid van de zaak. - Essentiele 
dwaling. -115. Dwaling.- Toepassing. 
- Dading. -116. Dwaling.- Verschoon
baarheidsvereiste. - 117. Dwaling. -
Dwalingsrisico. -118. Dwaling.- Sane
tie. - 119. Dwaling en aanverwante 
vorderingen. - b. Bedrog - 120. Be
drog. - Algemeen. - 121. Bedrog. -
Kunstgrepen. - Bedrieglijk stilzwijgen. 
- 122. Bedrog. - Kunstgrepen. - Be
drieglijk stilzwijgen. -Andere toepassin
gen.- 123. Bedrog.- Andere kunstgre
pen dan stilzwijgen. - 124. Bedrog. -
Opzet. - 125 Bedrog. Verschoonbaar
heidsvereiste niet van toepassing. -
126. Hoofdbedrog en incidenteel be
drog. - 127. Bedrog moet uitgaan van 
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de medecontractant. - 128. Bedrog. -
Bewijs. - 129 Bedrog. - Sanctie. -c. 
Geweld - 130 Geweld. - Algemeen. -
131 Geweld. - Toepassingen. 

B. Het voorwerp 
B. De Temmerman 

132. Voorwerp.- Geldigheidsvereiste bij 
het ontstaan van de overeenkomst. -
133. Voorwerp. - Vereiste voor het gel
dig voortbestaan van de overeenkomst. 
- De theorie van het verval. - 134. 
V oorwerp moet bepaald of bepaalbaar 
zijn.- 135. Voorwerp moet bepaald of 
bepaalbaar zijn. - Bindende derdenbe
slissing. - 136. Voorwerp moet bepaald 
of bepaalbaar zijn. - Partijbeslissing. -
137. Voorwerp moet bepaald ofbepaal
baar zijn. - Partijbeslissing. -Ius varian
di. - 138. Voorwerp moet mogelijk 
zijn. - 139. Geoorloofd voorwerp. -
Voorwerp moet in de handel zijn. -
140. Geoorloofd voorwerp. - Algemeen. 
- 141. Geoorloofd voorwerp. -Onder
scheid tussen openbare orde-goede ze
den en dwingend recht. - 142. Geoor
loofd voorwerp. - Onderscheid tussen 
openbare orde-goede zeden en dwin
gend recht. - Vervolg. - 143. Geoor
loofd voorwerp. - Spelen. - 144. Ge
oorloofd voorwerp. - Aannemingsrecht. 
- 145. Geoorloofd voorwerp. - Niet
opengevallen nalatenschappen. - 146. 
Geoorloofd voorwerp. - Sociaal recht. 
- 147. Geoorloofd voorwerp.- Andere 
toepassingen. - 148. Voorwerp. - Ge
lijkwaardigheid van de prestaties. -Wet
telijk geregelde gevallen van benadeling. 
- 149. Voorwerp. - Gelijkwaardigheid 
van de prestaties. - Gekwalificeerde be
nadeling. - Algemeen. - 150. Voor
werp. - Gelijkwaardigheid van de pres
taties. - Gekwalificeerde benadeling. -
Toepassingen. 

C. De oorzaak 
B. De Temmerman 

151. Oorzaak. - Begrip. - 152. Het 
bestaan van een oorzaak als geldigheids-

vereiste voor de totstandkoming van de 
overeenkomst. - 153. Het bestaan van 
een oorzaak als vereiste voor het voort
bestaan van de overeenkomst. - 154. 
Niet-uitgedrukteoorzaak. -155. Valse 
oorzaak.- 156. De abstracte verbinte
nis. - 157. Geoorloofde oorzaak. - Al
gemeen. - Gelijkwaardigheid van de 
doorslaggevende beweegredenen. 
Moet de ongeoorloofde oorzaak gemeen 
zijn aan beide partijen? - 158. Geoor
loofde oorzaak. - Toepassingen. - Con
cubinaat.- 159. Geoorloofde oorzaak. 
- Toepassingen. - Simulatie en wetsont
duiking.- 160. Geoorloofde oorzaak
andere toepassingen. - 161. Voorwerp 
en oorzaak. - Nemo auditur. - Alge
meen. - 162. Voorwerp en oorzaak. -
Nemo auditur. - Facultatief of ver
plicht?- 163. Voorwerp en oorzaak.
Nemo auditur. - Ruimere draagwijdte? 
- 164. Voorwerp en oorzaak.- In pari 
causa. - Algemeen. - 165. Voorwerp en 
oorzaak. - In pari causa. - Toepassingen. 

Afdeling VI 
Precontractuele aansprakelijkheid 
B. De Temmerman 

166. Algemeen. - Grondslag. - 167. 
Toepassingsgevallen. - 168. Sancties 
bij precontractuele fout. - Algemeen. -
169. Sancties bij precontracuele fout. -
De overeenkomst is relatief nietig. -
170. Sancties bij precontractuele fout. -
De overeenkomst is geldig. - 171. Sane
ties bij precontractuele fout. - Onrecht
matig afbreken van onderhandelingen. 

Afdeling VII 
De gevolgen van bet contract 
R. Kruithof 

A. De gevolgen voor de contractspar
tijen 

I. De interpretatie van het contract - a. 
Draagwijdte van de art. 1156 e.v. B.W. 
- 172. De artikelen 1156- 1164 B.W.-
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Raadgevingen of rechtsregels? - 173. 
Toepassingsgebied van de artikelen 1156 
e.v. B.W.- b. Gemeenschappelijke be
doeling der partijen - 174. Art. 1156 
B.W. - 175. Kwalificatie van de over
eenkomst. - 176. Extrinsieke omstan
digheden. - 177. Beoordelingsbevoegd
heid van feitenrechter en hof van cassa
tie. - c. Vermoedelijke gemeenschap
pelijke bedoeling- 178. Algemeen. -
d. Andere interpretatieregels - 179. Al
gemeen.- 180. Interpretatie ten nadele 
van de partij die bedongen heeft (art. 
1162 B.W.). - 181. Restrictieve inter
pretatie van bedingen die van het ge
meen recht afwijken. -II. De aanvul
ling van het contract- 182. Algemeen. 
- 183. Gebruiken.- Algemeen.- 184. 
Billijkheid. - Toepassingen. - Vestiaire. 
- 185. Artikel 1135 B.W.- Andere toe
passingen. - III. De uitvoering te goe
der trouw - 186. - Algemeen. - a. 
Interpretatieve werking - 187. Alge
meen. - b. Aanvullende werking -
188. Algemeen. - 189. - Schadebeper
kingsplicht.- c. Beperkende en deroge
rende werking - 190. Misbruik van 
contractuele rechten. - Cassatierecht
spraak. - 191. Draagwijdte van deze 
cassatierechtspraak. - 192. Wettelijke 
grondslag beteugeling misbruik contrac
tuele rechten.- 193. Misbruik contrac
tuele rechten. - Marginaal toetsingsrecht 
van de rechter. - 194. Misbruik van 
contractuele rechten. - Criteria van 
rechtsmisbruik. - 195. Misbruik van 
contractuele rechten. - Gevolgen van de 
vaststelling. - 196. Misbruik van con
tractuele rechten. Toepassingen. 
-Rechtsverwerking. - 197. Rechtsver
werking (vervolg). - 198. Rechtsver
werking (vervolg). - 199. Rechtsver
werking (slot). - 200. Misbruik van 
contractuele rechten. - Andere toepas
singsgevallen. - 201. Derogerende wer
king.- IV. De contractuele aansprake
lijkheid - a. De verhouding tussen con
tractuele en buitencontractuele aanspra
kelijkheid - 202. Samenloop contrac
tuele en buitencontractuele aansprake-
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Iijkheid. - 203. - Aansprakelijkheid 
van de uitvoeringsagent jegens de mede
contractant van de opdrachtgever. -
204. - Aansprakelijkheid van een con
tractant jegens derden. - b. Aanspra
kelijkheidsvoorwaarden - 205. Con
tractuele aansprakelijkheid voor hulp
personen (aangestelden en uitvoeringsa
genten). - 206. Contractuele aanspra
kelijkheid voor zaken. - 207. Inspan
nings- en resultaatsverbintenis. -Onder
scheidingscriterium. - 208. Inspan
nings- en resultaatsverbintenis.- Onder
scheid. -Geneeskunde. - 209. Inspan
nings- en resultaatsverbintenis. -Onder
scheid. -Advocaat en notaris. - 210. 
Inspannings- en resultaatsverbintenis. -
Onderscheid. - Bewaargeving. - 211. 
Inspannings- en resultaatsverbintenis. -
Onderscheid.- Andere toepassingen.-
212. Contractuele fout. - Daad van een 
geesteszieke. - 213. Contractuele fout. 
- Arbeidsovereenkomst. - Staking en 
lock-out. - 214. Zorgvuldigheidsnorm. 
- Beroepsaansprakelijkheid. - 2-15. 
Zorgvuldigheidsnorm. - Contracten ten 
kosteloze titel. - 216. Zorgvuldigheids
norm. - Brandstofleveranciers. - 217. 
Oorzakelijk verband tussen fout en 
schade. -Rechtstreekse en onrecht
streekse schade. - 218. Bewijslast. -
219. lmprevisieleer. - Algemeen. - 220. 
Imprevisieleer. - Contractuele rege
Iingen. - 221. Begrip overmacht. - Al
gemeen. - 222. Overmacht. - Algemeen 
(vervolg). - 223. Overmacht. - Onmo
gelijke nakoming van de verbintenis. -
224. Overmacht. - Niet-toerekenbaar
heid van de verhindering aan een fout 
van de debiteur. - 225. Overmacht. -
Vreemde of externe oorzaak? - c. Exo
neratiebedingen- 226. Aansprakelijk
heidsbedingen en bedingen die de in
houd van een verbintenis bepalen. -
227. Bedingen die aansprakelijkheid 
preciseren. - 228. Onderscheid aan
sprakelijkheidsbeding en vrijwaringsbe
ding.- 229. Exoneratiebedingen.- Gel
digheid. - Algemeen. - 230. Exonera
tiebedingen. - Geldigheid. - Wettelijk 
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verbod. - 231. Exoneratiebedingen. -
Geldigheid. - Opzettelijke fout. - 232. 
Exoneratiebedingen. - Geldigheid. -
Zware fout. - 233. Exoneratiebedin
gen.- Geldigheid.- Beding dat elke bete
kenis aan het contract ontneemt. - 234. 
Geoorloofdheid van exoneratiebedin
gen. - Derogerende werking van de goe
de trouw. 

B. Gevolgen van het contract voor der
den 
235. Het beginsel van de relatieve wer
king der overeenkomsten. - 236. Het 
beginsel van de relatieve werking der 
overeenkomsten. - Bestaan van con
tract.- Toepassingen. - 237. Het begin
sel van de relatieve werking der overeen
komsten. - Obligatoire gevolgen van het 
contract.- Toepassingen.- 238. Recht
streekse vordering. - Toepassingen. -
Aansprakelijkheidsverzekeringen. 
239. Rechtstreekse vordering. - Toepas
singen. - Vrijwaringsvorderingen bij 
opeenvolgende koopcontracten. - 240. 
Rechtstreekse vordering. - Toepassin
gen. - Tienjarige aansprakelijkheid van 
architecten en aannemers. - 241. 
Rechtstreekse vordering. - Toepassin
gen.- Artikell798 B.W.- 242. Recht
streekse vordering. - Toepassingen. -
Artikel1994, lid 2 B.W.- 243. Artikel 
1122 B.W. - 244. Beding ten behoeve 
van een derde. - Toepassingsvereisten. 
-245. Beding ten behoeve van een der
de. - Toepassingsvereisten. - Inzicht om 
derde niet alleen een voordeel maar een 
nieuw eigen recht te verlenen. - 246. 
Beding ten behoeve van een derde. -
Toepassingsvereisten. - lnzicht om ten 
voordele van een derde te bedingen. -
247. Beding ten behoeve van een derde. 
- Gevolgen.- Rechtstreeks recht.- 248. 
Beding ten behoeve van een derde. -
Gevolgen. -Tijdelijk herroepbaar recht. 
-249. Beding ten behoeve van een der
de. - Bewijs. - 250. Beding ten behoeve 
van een derde. - Geldigheid. - 251. 
Sterkmaking. - Algemeen. - 252. 
Sterkmaking en lastgeving.- 253. The-

l --[ - ------- ---
,:, - ICc,_:_ _ _::_-

orie van de derde medeplichtigheid. -
Draagwijdte. - 254. Theorie van de 
derde-medeplichtigheid. - Draagwijdte 
(vervolg).- 255. Theorie van de derde
medeplichtigheid. - Draagwijdte (slot). 
- 256. Derde-medeplichtigheid. - Toe
passingsvoorwaarden. - 257. Theorie 
van de derde-medeplichtigheid. - Toe
passingsvoorwaarden (vervolg). - 258. 
Theorie van de derde-medeplichtigheid. 
- Toepassingsvoorwaarden (vervolg). -
259. Derde-medeplichtigheid. - Toepas
singsvoorwaarden (vervolg). - 260. 
Derde-medeplichtigheid. - Toepassings
voorwaarden. - (slot). - 261. Derde
medeplichtigheid. - V orderingsgerech
tigden. 

C. Bijzondere rege/s betreffende weder
kerige overeenkomsten 
a. Exceptio non adimpleti contractus -
262. Exceptio non adimpleti contractus. 
- Algemeen.- 263. Exceptio non adim
pleti contractus. - Toepassingsvoor
waarden. - Synallagmatische verhou
ding. - 264. Exceptio non adimpleti 
contractus. - Toepassingsvoorwaarden. 
-265. Exceptio non adimpleti contrac
tus.- Toepassingsvoorwaarden.- 266. 
Exceptio non adimpleti contractus. -
Toepassingsvoorwaarden. - 267. Ex
ceptio non adimpleti contractus. -Toe
passingsvoorwaarden. - 268. Exceptio 
non adimpleti contractus.- Derdenwer
king. - 269. Exceptio non adimpleti 
contractus. - Toepassingen. - Nutsbe
drijven. - 270. Exceptio non adimpleti 
contractus. - Andere toepassingen. -
271. Exceptio non adimpleti contractus. 
- Rechtsverwerking. -b. De ontbinding 
-272. Ontbinding.- Algemeen.- 273. 
Ontbinding. - Keuzerecht van de schuld
eiser.- 274. Keuzerecht van de schuld
eiser (vervolg). -Rechtsmisbruik.- 275. 
Stilzwijgend ontbindend beding. - Juri
dische grondslag. - 276. Stilzwijgend 
ontbindend beding. - Toepassingsge
bied. - Arbeidsovereenkomsten. - 277. 
Stilzwijgend ontbindend beding. - Toe
passingsgebi~d (vervolg). - 278. Stil-
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zwijgend ontbindend beding. - Toepas
singsvoorwaarden. - Wederkerige over
eenkomsten. - 279. Stilzwijgend ont
bindend beding. - Toepassingsvoor
waarden. - Wanprestatie van een der 
partijen. - 280. Stilzwijgend ontbin
dend beding. - Toepassingsvoorwaar
den. - Ernstige wanprestatie. - 281. 
Stilzwijgend ontbindend beding. -Toe
passingsvoorwaarden. - Ernstige wan
prestatie.- Appreciatiebevoegdheid van 
de feitenrechter. - 282. Stilzwijgend 
ontbindend beding. - Toepassingsvoor
waarden.- Schade.- 283. Stilzwijgend 
ontbindend beding. - Toepassingsvereis
ten. - Voorafgaandelijke ingebrekestel
ling. - 284. Stilzwijgend ontbindend 
beding. - Voorafgaandelijke tussen
komst van de rechter steeds vereist? -
285. Stilzwijgend ontbindend beding. -
Gevolgen. - Terugwerkende kracht. -
286. Stilzwijgend ontbindend beding. -
Gevolgen. - Terugwerkende kracht (ver
volg). - 287. Stilzwijgend ontbindend 
beding •... --Gevolgen.---Temgwerkende 
kracht. - Nevencontracten. - 288. Stil
zwijgend ontbindend beding. - Gevol
gen. -Terugwerkende kracht (slot). -
289. Stilzwijgend ontbindend beding. -
Gevolgen. - Schadevergoeding. - 290. 
Het onderscheid tussen de uitdrukke
lijke ontbindende voorwaarde en het uit
drukkelijk ontbindend beding. - 291. 
Het onderscheid tussen de ontbindende 
voorwaarde en het uitdrukkelijk ontbin
dend beding (vervolg).- 292. Uitdruk
kelijk ontbindend beding. - Geldigheid. 
- 293. Uitdrukkelijk ontbindend be
ding. - Interpretatie. - c. Risicoleer -
294. Gevolgen. - 295. Toepassingen. 

Afdeling VIII 
Het tenietgaan der contracten 
R. Kruithof 

A. Opzegging 
296. Algemeen. - 297. De eenzijdige 
opzegging. - Algemeen. - 298. Opzeg
ging. - Eenzijdige opzegging. - Artikel 
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1794 B.W.- 299. De eenzijdige opzeg
ging. - Exclusiviteitscontracten. - 300. 
De eenzijdige opzegging. - Rechtsmis
bruik. 

B. Nietigheid 
301. Het onderscheid tussen nietige en 
onbestaande rechtshandelingen.- 302. 
Nietigheid van hoofd- en nevencontrac
ten. - 303. Gehele of gedeeltelijke nie
tigheid. - 304. Bevestiging relatief nie
tige rechtshandelingen. - 305. Berouw
rechti.p.v. nietigheid?- 306.·Gevolgen 
van de nietigheid. 

C. Verval 
307. Verval. 

Hoofdstuk IV 
DE RECHSTFEITEN 
F. De Ly 

308. Algemeen. 

Afdeling I 
Zaakwaarneming 

309. Algemeen. - 310. Inzicht ander
mans belangen te behartigen. - 311. 
Vrijwillig karakter van het optreden. -
312. Noodzakelijk karakter van het op
treden. - 313. Gevolgen. 

Afdeling II 
Onverschuldigde betaling 

314. Algemeen.- 315. Onverschuldigd 
karakter van de gedane betaling.- 316. 
Dwaling in hoofde van de solvens. -
317. Fout van de solvens.- 318. Gevol
gen. - 319. Bijzondere wetgeving. 

Afdeling III 
Vermogensverschuiving zonder oorzaak 

320. Algemeen. - 321. Vereisten- ver-



band tussen verarming en verrijking.-
322. Vereisten- afwezigheid van een gel
dige juridische oorzaak - algemeen. -
323. Vereisten- afwezigheid van een gel
dige juridische oorzaak - contract. -
324. Vereisten- afwezigheid van een gel
dige juridische oorzaak - eigen wil van 
de verarmde. - 325. Vereisten- afwe
zigheid van een geldige juridische oor
zaak- wet. - 326. Vereisten- afwezig
heid van een geldige juridische oorzaak 
- gerechtelijke beslissing.- 327. Vereis
ten - afwezigheid van een geldige juridi
sche oorzaak - onrechtmatige daad -
328. Vereisten - subsidiair karakter van 
de vordering. - 329. Gevolgen. 

DEEL IV 

GEVOLGEN VAN DE VERBINTE
NISSEN 

Hoofdstuk I 
DWANGUITVOERING 

AfdeJing I 
Ingebrekestelling 
H. Bocken en B. De Temmerman 

330. Het vereiste van ingebrekestelling. 
- 331. Ret vereiste van ingebrekestel
ling.- Uitzonderingen.- 332. lngebre
kestelling. - Inhoud. - 333. lngebreke
stelling. - Vorm. - 334. lngebrekestel
Jing. Vorm.- Vervolg.- Dagvaarding en 
andere akten waarbij een vordering in 
rechte wordt ingesteld. - 335. Gevolgen 
van de ingebrekestelling. 

Afdeling II 
Uitvoering in natura 
H. Bocken en B. De Temmerman 

336. Algemeen. - 337. Artikel 1143 en 
1144 B.W. - 338. Art. 1144 B.W. -
Vervolg. - Toepassing ten aanzien van 
de overheid.- 339. Dwangsom.- 340. 
Uitvoering in natura. - Tussenkomst van 
de rechter in kort geding. 

- ------- --_!_ _:_T _:-__:__ -------

Afdeling III 
Uitvoering bij equivalent 
H. Bocken en B. De Temmerman 

341. Algemeen. - 342. Vervangende 
schadevergoeding.- Art. 1149 B. W .- Al
gemeen. - 343. Vervangende schade
vergoeding. - Specifieke problemen. Be
grating ex aequo et bono. Verlies van 
een kans. - 344. Vervangende schade
vergoeding. - Specifieke problemen. 
Vervolg.- Vergoedingvan de kosten van 
advokatenhonoraria. - 345. Art. 1151 
B.W. - Causaal verband. Rechtstreekse 
en onmiddellijke schade. - 346. Art. 
1150 B.W. - Voorzienbare schade. -
347. Schadevergoeding. Onderscheid 
tussen numerieke geldschulden en waar
deschulden. Toepassingsgebied van art. 
1153 B.W. - 348. Waardeschulden. 
Vergoeding voor muntontwaarding en 
vergoedende interesten. - 349. Nume
rieke geldschulden. Art. 1153 B.W. -
Moratoire intrest. - 350. Art. 1154 
B.W.- Anatocisme.- 351. Addendum. 
- Onderscheid tussen moratoire en com
pensatoire schadevergoeding en mora
toire, vergoedende, gerechtelijke en wet
telijke intrest. 

Afdeling IV 
Strafbedingen 
B. De Temmerman 

352. Geldigheid. - Algemeen. - 353. 
Voorafgaande vraag: voorwaarden 
waaronder een strafbeding ingeroepen 
kan worden - 354. Rechterlijke toet
sing van de geldigheid van strafbedin
gen. - Het criterium van de potentH!le 
schade. - 355. Rechterlijke toetsing 
van de geldigheid van strafbedingen. -
Andere toetsingsgronden. - 356. Rech
terlijke toetsing van de toepassing van 
geldige strafbedingen. - Matigingsrecht 
op grond van het beginsel van de goede 
trouw. - 357. Enkele bijzondere vragen 
bij toepassing van strafbedingen. -
358. Strafbedingen in enkele bijzondere 
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contracten. - Verhogingsbedingen e.a. 
- 359. Straf- en andere bedingen. -
K walificatiepro blemen. 

Hoofdstnk II 
WAARBORGENTOTBEHOUDVAN 
HET VERMOGEN VAN DE SCHUL
DENAAR 
F. De Ly 

Afdeling I 
De zijdelingse vordering 

360. Algemeen 

Afdeling II 
De panliaanse vordering 

361. Begrip. - 362. Voorwaarden- hoe
danigheid van schuldeiser. - 363. 
Voorwaarden- ontstaan van de schuld
vordering. - 364. Voorwaarden - na
deel vonr de scnuldeis-er-.=-365. Voor:: 
waarden - bedrog van de schuldenaar -
366. Voorwaarden - rechtshandelingen 
ten bezwarende titel - medeplichtigheid 
van de derde - 367. Voorwaarden -
abnormale transacties. - 368. Bijzon
dere regels- erfrecht en huwelijksvermo
gensrecht. - 369. Gevolgen. 

DEELY 

Het tenietgaan van verbintenissen 
F. De Ly 

Hoofdstnk I 
NAKOMING VAN VERBINTENIS
SEN (BETALING) 

370. Betaling aan een ander dan de 
schuldeiser - 371. Betaling in weerwil 
van een beslag. - 372. Inbetalingge
ving. - 373. Betaling per cheque, post
cheque, overschrijvingsorder of ander 
papier. - 374. Plaats van betaling. -
375. Aanbod van betaling en consigna
tie. - 376. Toerekening van betalingen. 
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Hoofdstnk II 
BETALING MET SUBROGA TIE 

377. Algemeen. - 378. Conventionele 
subrogatie. - 379. Wettelijke subroga
tie- art. 1251, 1° B.W.- 380. Wettelij
ke subrogatie - art. 1251, 2° B.W. -
381. Wettelijke subrogatie- art. 1251, 3° 
B.W. - 382. Wettelijke subrogatie -
bijzondere wetten ('quasi subrogatie'). 
- 383. Gevolgen. 

Hoofdstnk III 
SCHULDVERNIEUWING 

384. Algemeen. - 385. Schuldver
nieuwing en geldigheid van de oude ver
bintenis. - 386. Schuldvernieuwing 
door verandering van schuld. - 387. 
Schuldvernieuwing door verandering 
van schuldenaar en delegatie. - 388. 
Inzicht om tot schuldvernieuwing over 
te gaan. 

Hoofdstuk IV 
SCHULDVERGELIJKING 

389. Algemeen.- 390. Wettelijke com
pensatie - vereisten - schuldenaar en 
schuldeiser. - 391. Wettelijke compen
satie - vereisten - vaststaand, opeisbaar 
en vervangbaar karakter.- 392. Geval
Ien waarin compensatie uitgesloten of 
beperkt is. - 393. Schuldvergelijking
contractuele bedingen. - 394. Schuld
vergelijking- overdracht van schuldvor
dering. 

Hoofdstnk V 
KWIJTSCHELDING VAN SCHULD 

395. Algemeen. 

Hoofdstnk VI 
SCHULDVERMENGING 

396. Algemeen. 



Hoofdstuk VII 
VERJARING 

397. Algemeen. 

~--~~]= i -- ---=~----- ___ -_L :..Jo-_ _c-~_: __ __ 

Hoofdstuk Vffi 
ANDERE WIJZEN VAN TENIET
GAAN 

398. Algemeen. - 399. Afstand van 
recht. -400. Rechtsverwerking. -401. 
Verval. 
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DEELI 

HET BEGRIP VERBINTENIS 
R. KRUITHOF 

1. NATUURLIJKE VERBINTENIS. - ALGEMEEN. - De natuurlijke verbintenis 
situeert zich tussen de niet-juridische verplichtingen, zoals het naleven van 
fatsoensnormen, en de juridische verbintenissen. Het gaat hier om ge
wetensplichten waarvan de nakoming in rechte niet afdwingbaar is, maar 
die tot juridische verplichtingen omgevormd worden, wanneer ze vrijwillig, 
geheel of gedeeltelijk, uitgevoerd worden of wanneer de schuldenaar rechts
geldig belooft deze na te komen. Dit Iaatste wijst er op dat de omzetting 
van een natuurlijke verbintenis in een burgerlijke verplichting door een 
eenzijdige wilsuiting geschiedt. De vraag rijst dan ook of de erkenning door 
ons Hof van Cassatie van de verbintenis door eenzijdige wilsuiting (Cass., 
9 mei 1980, A.C., 1979, 1132 en 1139; vorig overzicht, T.P.R., 1983, p. 503 
e. v.) de natuurlijke verbintenis als zelfstandige rechtsfiguur niet grotendeels 
overbodig heeft gemaakt. In het raam van een rechtspraakoverzicht kan 
deze vraag aangestipt, maar niet uitgediept worden. 

Aanvaardt men dat het hier om een verbintenis door eenzijdige wilsuiting 
gaat, m.a.w. om een eenzijdige rechtshandeling, dan spreekt het vanzelf dat 
de omzetting van de natuurlijke verbintenis in een juridische ve!plichting_ 
op iechtsgefdi.ge wi.jze moet -geschieden. Dit impliceert Jiiet aileen dat de 
toestemming van de debiteur duidelijk dient te zijn (zie Antwerpen, 7 april 
1987, R. W., 1987-88, 199, noot D. Deli), maar ook dat detoestemming niet 
door een wilsgebrek, zoals geweld, mag aangetast zijn (cf. Cass., 24 
september 1981, A.C., 1982, 149; zie ook Catala, N., La naturejuridique 
du payement, Paris, 1961, p. 255; Cornelis, L., ,Het aanbod bij het tot 
stand komen van overeenkomsten", T.B.H., 1983, 483, p. 25, nr. 18). 

Veelal wordt aangenomen dat er een wezenlijk verschil bestaat tussen een 
natuurlijke verbintenis en een schenking, vermits het bij een natuurlijke 
verbintenis gaat om de nakoming van een gewetensplicht (zie De Page, H., 
Traite, III, n° 61, A, 1° en B, 2°; Facq, J., ,Enkele familiaalvermogens
rechtelijke aspekten van de levensverzekering tussen echtgenoten", R. W., 
1982-83, 1786-1787; Dubuisson, B., ,L'assurance-vie dans le droit des 
liberalites et des successions", R.G.A.R., 1986, nr. 11107, p. 6 en de 
verwijzingen aldaar; Deli, D., o.c., R. W., 1987-88, 203-204; anders: Brus
sel, 15 november 1983, Limb. Rechtsl., 1984, 131; zie ook infra nr. 4). 

~2. NATUURLIJKE VERBINTENIS.- TOEPASSINGEN. - BETALING VAN EEN VER

JAARDE SCHULD. - Grote verwarring bestaat er in rechtspraak en rechtsleer 
over de juridische grondslag en de draagwijdte van de regel dat de betaling 
van een verjaarde schuld geen onverschuldigd karakter draagt. 

Volgens een eerste opvatting gaat het hier om een vrijwillige ajstand van 
recht: wie een verjaarde schuld betaalt, wordt geacht hiermee uiting te geven 
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aan zijn bedoeling afstand te doen van het recht om zich op de verjaring 
te beroepen. In deze optiek is de wettelijke basis voor de besproken regel 
dus artikel2220 B.W.: 'men kan ... afstand doen van een verkregen verja
ring' (zie Wilms, W., ,De betaling van een verjaarde schuld", T.B.B.R., 
1988, 172 en de verwijzingen; De Page, H. en Dekkers, R., Traite, VII, 
nr. 1246, A, p. 1119-1120). Deze opvatting heeft twee gevolgen die, volgens 
een deel van de rechtsleer en rechtspraak althans, ongewenst zijn. Ten 
eerste, de solvens moet vrijwillig d.w.z. minstens met kennis van zaken, 
betaald hebben. Hij moet m.a.w. niet onwetend zijn geweest van het feit 
dat de schuld verjaard was. Ten tweede, in situaties waarin de verjaring de 
openbare orde raakt- b.v. de verjaringsregeling in het fiscaal recht- kan 
de schuldenaar geen afstand doen van zijn recht zich op de verjaring te 
beroepen. 

In zijn reeds geciteerde studie wijst W. Wilms er op dat de ,afstand van 
recht" -opvatting blijkbaar verworpen werd door het Hof van Cassatie in 
het arrest van 22 september 1986 (A. C., 1986-87, 88). Het ging hier om de 
uitbetaling gedaan door een sociaal verzekeringsorganisme aan een kinesist 
nadat diens vordering was verjaard. Krachtens art. 106, § 1, 2e lid van de 
Z.I.V.-Wet van 9 augustus 1983 mag van deze verjaring ,niet worden 
afgezien". Het Arbeidshof te Bergen had om die reden beslist dat de 
betaling nietig was en de terugvordering wegens onverschuldigde betaling 
derhalve gegrond was. Het Hof van Cassatie verbrak dit arrest echter op 
grond van de overweging dat de verjaring enkel de opeisbaarheid (,invor
derbaarheid") van de vordering treft en niet de verbintenis waarop de 
rechtsvordering steunt, zodat het hier niet om een onverschuldigde betaling 
ging. Uit dat arrest blijkt derhalve dat volgens het Hof van Cassatie ook 
wanneer de wet bepaalt dat geen afstand gedaan kan worden van het recht 
om zich op de verjaring te beroepen, de vrijwillige betaling van de verjaarde 
schuld geen onverschuldigd karakter vertoont. W. Wilms leidt hieruit 
terecht af dat de juridische grondslag van de regel, volgens het Hof, elders 
moet te vinden zijn dan in een vrijwillige rechtsafstand (I.e., p. 174). 

Dit brengt ons bij de tweede opvatting, nl. de theorie van de zgn. ,zwakke 
werking" van de verjaring (Wilms ontleent deze uitdrukking aan de Neder
landse rechtsliteratuur. L.c., p. 161). De verjaring treft, aldus deze leer, niet 
het bestaan van de verbintenis, maar enkel en aileen de opeisbaarheid ervan. 
,De verbintenis zelf blijft dus verder bestaan, zij het dan als 'onthoofde' 
verbintenis: omdat aan de verbintenis geen rechtsvordering meer kleeft, 
moet zij inderdaad a.h.w. als een kip zonder kop verder door het leven" 
(zie Wilms, W., l.c., p. 161). Hieruit vloeit voort dat wie een verjaarde 
schuld betaalt, zich wel degelijk kwijt van een bestaande schuld en deze 
betaling dus niet als onverschuldigd vermag terug te vorderen. In het arrest 
van 25 september 1970 (A. C., 1971, 78 met concl. Eerste Advocaat Generaal 
Mahaux) koos het Hof van Cassatie duidelijk voor deze oplossing. ,Over
wegende, anderzijds, dat de verjaring ... het bestaan van de schuld niet treft, 
maar enkel de opeisbaarheid ervan ... Overwegende dat hieruit volgt dat de 
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vrijwillige betaling, zelfs bij onwetendheid, van een verjaarde schuld geen 
recht op terugbetaling doet ontstaan ... " (I. c., p. 85). 

De erkenning van deze tweede theorie is niet aileen van rechtstheoretisch 
belang, maar heeft ook praktische betekenis. Inderdaad, volgens deze leer 
is de betaling van de verjaarde schuld ook geldig, indien de solvens op het 
ogenblik van die betaling niet wist dat de schuld verjaard was. Zodra 
vaststaat dat de betaling aan een schuld beantwoordt - en een verjaarde 
schuld is nag steeds een schuld volgens deze opvatting - kan die betaling 
immers niet als onverschuldigd worden teruggevorderd. Of die betaling dus 
aldan niet met kennis van zaken t.a. v. de ingetreden verjaring gedaan werd, 
is m.a. w. irrelevant. Het Hof van Cassatie deelde deze mening in 1970 waar 
het stelt dat ,de vrijwillige betaling, zelfs bij onwetendheid, van een 
verjaarde schuld geen recht op terugbetaling doet ontstaan" (Cass., 25 
september 1970, A.C., 1971, 85). En dit geldt volgens velen niet aileen bij 
dwaling, maar ook t.a.v. de andere wilsgebreken, m.n. bedrog en geweld 
(zie Catala, N., La nature juridique du paiement, Paris, 1961, p. 255 en 
258-262; Linsmeau, J., noot onder Cass., 25 september 1970, R.C.J.B., 
1972, p. 14-15; zie ook Wilms, W., I.e., p. 169-170; anders: Van Omme
slaghe, P., Examen, R.C.J.B., 1988, p. 46). 

Het is wellicht omwille van dit laatste dat het Hof van Cassatie in een nogal 
ophefmakend arrest van 24 september 1981 de theorie van de zwakke 
werking van de verjaring heeft Iaten varen en beroep heeft gedaan_op d~ 
theorie van de natuurlijke verbintenis (A. C., 1982, 149; R. W., 1982-83, 
1051, met noot). De feiten kunnen als volgt samengevat worden. Een dame 
had ten onrechte een achterstallig overlevingspensioen ontvangen. Toen de 
Rijkskas voor Rust- en Overlevingspensioen dit ontdekte en het desbetref
fende bedrag terugvorderde, weigerde de dame aanvankelijk daarop in te 
gaan en tekende zij beroep aan tegen de beslissing van de Rijkskas. De 
Rijksdienst zond haar vervolgens verschillende dreigbrieven waarin - ten 
onrechte - nadrukkelijk gewezen werd op de niet schorsende werking van 
het beroep. Onder de indruk van deze brieven, stortte de dame de verschul
digde geldsom op rekening van de Rijksdienst. Achteraf had zij daar spijt 
van en vorderde zij dit bedrag terug op grand van de overweging dat de 
schuldvordering. van de Rijksdienst op het ogenblik van de betaling reeds 
verjaard was. Het Arbeidshof te Brussel willigde deze eis in en het Hof van 
Cassatie verwierp het cassatieberoep daartegen. De redenering van het Hof 
van Cassatie luidt als volgt. De verbintenis ten opzichte waarvan het 
vorderingsrecht van de schuldeiser verjaard is, is een natuurlijke verbinte
nis. Blijkens artikel1235, lid 2, B. W. kan geen terugvordering plaatshebben 
ten opzichte van natuurlijke verbintenissen die men vrijwillig uitvoert, doch 
wei wanneer men ze niet vrijwillig nakomt. Aangezien de dame die bedragen 
onder dwang en dus niet vrijwillig had gestort, was er een recht op terugvor
dering ontstaan. 

P. Van Ommeslaghe, die deze beslissing zeer ongelukkig noemt, meent dat 
hetzelfde resultaat bereikt kon worden op grond van de theorie van de 
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zwakke werking van de verjaring. De betaling is immers een eenzijdige 
rechtshandeling die wegens een wilsgebrek relatief nietig kan verklaard 
worden (/.c., p. 46). Dit is niet zo zeker. Of de betaling het rechtskarakter 
van een eenzijdige rechtshandeling bezit is immers een zeer omstreden 
vraagstuk (zie vooral Catala, N., La nature juridique du paiement, Paris, 
1961) en dientengevolge wordt sterk betwist of de theorie van de wilsgebre
ken hierop toepasselijk is (zie hierboven, zelfde nr.; zie ook Wilms, W., I.e., 
p. 169-170 en de verwijzingen). Trouwens, indien men de betaling als 
rechtshandeling aanziet, dan kan deze ook wegens dwaling vernietigd 
worden. Dat betekent dat de solvens van de verjaarde schuld vaak het 
betaalde zal kunnen terugvorderen, wanneer hij niet wist dat de schuld reeds 
was verjaard. En daarmee verdwijnt in belangrijke mate de bestaansreden 
van de met zoveel moeite uitgewerkte theorie van de zwakke werking van 
de verjaring. In dit verband kan er nog op worden gewezen dat W. Wilms 
de rechtstheoretische grondslag van deze leer terecht in vraag stelt. De 
verjaring raakt niet aileen maar de opeisbaarheid van de rechtsvordering; 
het middel van de verjaring maakt ook elk debat over de grand onmogelijk. 
Inderdaad, na het middel van de verjaring gaat het niet meer op nog te 
gewagen van een schuld, d.i. van een in rechte afdwingbare verbintenis (/.c., 
p. 177). 

Alles bij mekaar is het arrest van het Hof van Cassatie van 24 september 
1981 dus goed te rechtvaardigen. Eventuele moeilijkheden kunnen trouwens 
langs de vertrouwensleer en meer bepaald de theorie van de rechtsverwer
king om worden opgelost (cf. Wilms, W., I.e., p. 181-183; infra, nrs. 194 
e.v.). 

3. NATUURLIJKE VERBINTENIS.- TOEPASSINGEN.- FAMILIERECHT.- Wan
neer er een wettelijke onderhoudsverplichting bestaat, kan er in beginsel 
geen sprake zijn van een natuurlijke onderhoudsverbintenis (Vred. Deurne, 
21 september 1979, R. W., 1981-82, 827). In de mate echter dat vrijwillig 
uitgekeerde onderhoudsgelden de wettelijke onderhoudsplicht te hoven 
gaan of uitgekeerd worden in situaties waarin er geen wettelijke onder
houdsplicht bestaat, kan er wei sprake zijn van de nakoming van een 
natuurlijke verbintenis, m.n. zo daarmee aan een gewetensplicht wordt 
voldaan. Heel wat rechtspraak heeft betrekking op zulke situaties. 

Zo besliste de Beslagrechter te Namen dat, wanneer een uit de echt geschei
den man, ten behoeve van de opvoeding van zijn kind gedurende een zekere 
periode vrijwillig een hager onderhoudsgeld betaalt dan het bedrag waartoe 
hij door de rechter veroordeeld werd, hij het teveel betaalde niet als 
onverschuldigd mag terugvorderen, daar dit voor hem een natuurlijke 
verbintenis is die door de vrijwillige uitvoering omgezet is in een juridische 
verplichting. Artikel1235, lid 2, B.W. bepaalt immers dat geen terugvorde
ring kan plaatshebben ten opzichte van natuurlijke verbintenissen die men 
vrijwillig heeft voldaan (Beslagr. Namen, 2 januari 1984, Rev. Reg. Dr., 
1984, 195). 
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Evenzo oordeelde het Hof van Beroep te Luik dat de verbintenis die vrijelijk 
door een man is aangegaan om een maandelijkse uitkering te betalen aan 
de ,natuurlijke" moeder van een kind , voor het gemeenschappelijk onder
houd van onze dochter en dit zolang ze ten laste van haar moeder zal 
blijven", een natuurlijke verbintenis uitmaakt die deze man uit eigen wil 
heeft omgezet in een civiele verbintenis dewelke vatbaar is voor gedwongen 
uitvoering door de rechter in geval van onderbreking in de betaling van deze 
bijdragen (Luik, 28 juni 1988, Pas., 1989, II, 9). 
Een zoon die bij zijn ouders inwoont, staat gedurende een aantal jaren zijn 
ganse beroepsinkomen aan hen af. Deze inkomsten worden gebruikt voor 
het onderhoud van het ganse gezin, waaronder zes kinderen en een invalide 
vader. Volgens de Burgerlijke Rechtbank te Mechelen kwam de zoon door 
de overhandiging van deze geldsommen aan zijn ouders vrijwillig een 
natuurlijke verbintenis na, zodat hij zich naderhand niet op een onverschul
digde betaling kan beroepen (Rb. Mechelen, 21 februari 1984, Pas., 1984, 
III, 60). 
Betalingen en aankopen die grootouders vrijwillig hebben verricht ten 
behoeve van hun erkende natuurlijke kleinkinderen, zonder dater voor hen 
een wettelijke alimentatieplicht bestond, zijn te beschouwen als de uitvoe
ring van een natuurlijke verbintenis, en kunnen derhalve niet als onverschul
digd teruggevorderd worden (Vred. Deurne, 14 november 1980, R. W., 
1980-81, 2818). 
Zoals-meii weet, oesfaat er geen-wetTelij.Ke ondeilioudsverplicliting-tiissen 
broers en zusters. Bij afwezigheid van een contractuele verbintenis in die 
zin werd het vrijwillig verschaffen van onderhoud door broers aan hun door 
multiple sclerose getroffen zuster dan ook door het Hof van Beroep te 
Brussel bestempeld als de vrijwillige nakoming van een natuurlijke verbinte
nis. Van vermogensverschuiving zonder oorzaak kon dan ook geen sprake 
zijn: de oorzaak van de verrijking van de zuster (en van haar erfgenamen) 
ligt immers in de natuurlijke verbintenis die vrijwillig in een burgerlijke is 
omgezet (Brussel, 15 november 1983, Limb. Rechtsl., 1984, 131). 
Ook tussen concubinerenden bestaat geen wettelijke onderhoudsplicht. 
Contractuele regelingen terzake ontbreken meestal. Kan het ongehuwd 
samenwonen in die omstandigheden een natuurlijke verbintenis tot het 
verschaffen van onderhoud doen ontstaan? Zoals voor contractuele regelin
gen hangt de beantwoording van deze vraag af van het al dan niet geoor
loofd karakter van zo'n verbintenis. Gezien de snel wijzigende zeden en 
gewoonten terzake, lijkt het niet onwaarschijnlijk dat eerlang in heel wat 
situaties zal geoordeeld worden dat het hier inderdaad om een rechtsgeldige 
natuurlijke verbintenis gaat. Zo zal het wellicht weinigen nog echt verwon
deren dat de Burgerlijke Rechtbank te Gent in het vonnis van 9 januari 1984 
tot de slotsom komt dat in een niet overspelige concubinaatsrelatie een 
natuurlijke verbintenis kan bestaan in hoofde van de man om in het 
onderhoud van zijn partner te voorzien, alhoewel het hier om een van de 
eerste rechterlijke beslissingen in die zin gaat (Rb. Gent, 9 januari 1984, 
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R. W., 1984-85, 2961; zie nochtans reeds in 1976 Arbrb. Kortrijk, 23 juni 
1976, R. W., 1980-81, 783). Houdt de vrijwillige omzetting van deze natuur
lijke verbintenis in een burgerlijke ook in dat onderhoud verschuldigd blijft 
na het uiteengaan van de partners? De rechtbank beantwoordt deze vraag 
in beginsel bevestigend, maar wijst dit af zo het verbreken van de relatie 
te wijten is aan de schuld van de uitkeringsgerechtigde. In zijn noot onder 
dit vonnis schreef onze betreurde collega J .M. Pauwels dat het echter niet 
redelijk is aan te nemen dat de natuurlijke verbintenis tot onderhoud van 
de partner blijft voortbestaan tot over de grenzen van het samenwonen (I.e., 
2964). O.i. kan er echter ook na het verbreken van de relatie een gewetens
plicht bestaan om geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of levenslang in het 
onderhoud van de partner te voorzien. De vraag is echter of de man deze 
natuurlijke verbintenis al dan niet in een juridische verbintenis omzet. Uit 
het feit dat hij dat gedaan heeft voor de periode van hun samenwonen, mag 
niet zonder meer geconcludeerd worden dat hij ook de bedoeling had zich 
er toe te verbinden om in het onderhoud van de partner te voorzien na het 
verbreken van hun relatie. Het gaat hier immers o.i. om een verbintenis door 
eenzijdige wilsuiting. 

Vermeldenswaard is tenslotte de - o.i. voor kritiek vatbare- beslissing 
van de Burgerlijke Rechtbank te Mechelen dat door het opgroejen van een 
wettig kind in het gezin gevormd door een van zijn ouders en diens nieuwe 
echtgenoot in hoofde van laatstgenoemde geen natuurlijke verbintenis kan 
ontstaan tot het verstrekken van onderhoud aan dit kind (Rb. Mechelen, 
2 februari 1982, R. W., 1982-83, 97, noot J.P. Pauwels; zie nog i.v.m. het 
opnemen van een ziek kind, Luik, 5 november 1980, J.L., 1981, 85). 

4. NATUURLIJKE VERBINTENIS. - TOEPASSINGEN. - BETALING VAN EEN BUITEN

WETTELIJK OUDERDOMSPENSIOEN. - In de voorgaande rechtspraakoverzich
ten werd melding gemaakt van het groeiend aantal rechterlijke beslissingen 
waarin de toekenning door de werkgever van een extra-legaal ouderdoms
pensioen aan een vroegere werknemer, wegens bewezen diensten, gekwali
ficeerd wordt als de nakoming van een natuurlijke verbintenis (zie T.P.R., 
1975, p. 767 en T.P.R., 1983, p. 502; zie ook Arbh. Brussel, 18 november 
1980, R. W., 1980-81, 2135). 

Het probleem werd opnieuw te berde gebracht in het vonnis van de Recht
bank van Koophandel te Gent van 28 februari 1985 (T.G.R., 1986, 57) en 
in het arrest van het Hof van Beroep te Gent van 13 oktober 1986 (T.G.R., 
1986, 58). Het ging hier om de pensioenregeling tussen een vennootschap 
en een oud-beheerder. Het pensioen- gelijk aan 75o/o van de laatst genoten 
beheerderswedde - werd tot aan het faillissement van de vennootschap 
regelmatig uitbetaald. De curator stopte echter met de uitkeringen. De 
Rechtbank van Koophandel te Gent verwierp de vordering van de oud
beheerder tot verdere uitbetaling van het pensioen op grond van de overwe
ging dat het hier om een nietige lijfrenteovereenkomst onder kosteloze titel 
ging. Het contract was nietig, omdat de door de wet voorgeschreven vormen 
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voor de schenking onder levenden (art. 931 B.W.) niet in acht genomen 
waren en daar het een handelsvennootschap niet toegelaten is schenkingen 
te doen. Het Hof van Beroep te Gent hervormde echter terecht deze 
beslissing. Volgens het Hof ging het hier niet om een schenking, maar om 
de vrijwillige nakoming van een natuurlijke verbintenis wegens de diensten 
die de gewezen beheerder aan de vennootschap had bewezen. Het is wel zo, 
opdat van een natuurlijke verbintenis kan gesproken worden, dat het bedrag 
van het pensioen tot een redelijke waardering van deze erkentelijkheid 
beperkt moet blijven. Ligt het bedrag boger, dan moet dat dus als scbenking 
worden bescbouwd. In casu bleef bet pensioen, volgens bet Hof, binnen de 
perken van een natuurlijke verbintenis. 

DEEL II 

DE VERSCHILLENDE SOORTEN VERBiNTENISSEN 
R. KRUITHOF 

A. lndeling van de verbintenissen volgens bet aantal schuldenaars of 
schuldeisers 

5,-DE GEZAMENLlJKE OF SAMENGEVOEGDE VERBINTENIS.---De verbintenis 
met een rechtssubject aan de actieve zijde (schuldeiser) en een recbtssubject 
aan de passieve kant (schuldenaar) is de meest voorkomende situatie. 
Verbintenissen met een pluraliteit van schuldenaren en/ of schuldeisers 
komen echter ook vaak voor. 

Wanneer meerdere personen schuldeiser of scbuldenaar zijn van dezelfde 
verbintenis, dan hebben we in beginsel met een gezamenlijke of samenge
voegde verbintenis te maken. Dit brengt mee dat de verbintenis gesplitst 
dient te worden in zoveel delen als er schuldenaren en/ of schuldeisers zijn, 
zodat iedere scbuldenaar slechts tot beloop van zijn aandeel kan aangespro
ken worden en iedere schuldeiser de debiteur slecbts kan aanspreken tot 
beloop van het aandeel van die scbuldeiser (voor een toepassing inzake 
lening, zie Rb. Hasselt, 14 maart 1989, T.B.B.R., 1989, 472; zie ook infra, 
nr. 53 (alimentatieplicht na echtscheiding). Hoofdelijke, ondeelbare en in 
solidum verbintenissen zijn derhalve uitzonderingen op de algemene regel. 

Aldus besliste het Hof van Cassatie dat wanneer de leden van een vereniging 
zonder recbtspersoonlijkheid een overeenkomst aangaan met een derde, de 
daaruit voortvloeiende recbten en verplichtingen in beginsel onder die 
vennoten verdeeld moeten worden ( Cass., 10 mei 1979, A. C., 1978-79, 1080 
en R.P.S. 1980, 39 met noot). 

6. HOOFDELIJKHEID. - BRONNEN. -WET. - Er zijn slechts twee bronnen van 
hoofdelijkheid, nl. de overeenkomst en de wet (zie art. 1202 B. W.; voor een 
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toepassing van de regel dat hoofdelijkheid niet vermoed wordt, zie Brussel, 
25 mei 1983, J. T., 1983, 664). Wat de specifieke wetsbepalingen terzake 
betreft, kan hier slechts melding gemaakt worden van enkele wetteksten die 
in de rechtspraak tijdens de afgelopen jaren te berde zijn gebracht. 

Zo is er art. 222 B.W., krachtens hetwelk iedere schuld die door een der 
echtgenoten wordt aangegaan ten behoeve van de huishouding en de opvoe
ding van de kinderen, de andere echtgenoot hoofdelijk verbindt (zie Brussel, 
4 juni 1987, J. T., 1987, 684). Volgens het Vredegerecht te Merksem in een 
vonnis van 4 maart 1981 geldt deze regel niet meer ingeval echtgenoten met 
rechterlijke machtiging of krachtens een door de wet geregelde overeen
komst (onderlinge toestemming) afzonderlijk verblijf houden, vermits er 
dan van een gezamenlijke huishouding, een ,gezinshuishouding" geen 
sprake meer kan zijn (R. W., 1981-82, 1155; anders; Rb. Namen, 23 decem
ber 1985, Rev.Reg.Dr., 1986, 147; Rb. Luik, 5 september 1986, J.L., 1986, 
564). In zijn noot onder dit vonnis onderschrijft wijlen J. Pauwels deze 
visie, behoudens in het geval dat de schuldeiser van die feitelijke scheiding 
niet op de hoogt~ was en zich dus op de vertrouwensleer kan beroepen, 
vermits het huwelijk een vermoeden van samenleven en dus van het bestaan 
van een gezamenlijke huishouding schept (ibid., k. 1160; vroeger reeds in 
die zin Baeteman, G., ,Het primair huwelijksstelsel", T.P.R., 1978, 
p. 122, nr. 127 in fine). Interessant in dit verb and is ook de beslissing van 
diezelfde Vrederechter te Merksem dat de regel vervat in art. 222 B.W. ook 
geldt voor concubinerenden die een feitelijk gezin vormen (5 maart 1981, 
R. W., 1981-82, 49; zie ook Vred. Etterbeek, 24 juni 1986, Rev. Trim. Dr. 
Fam., 1986, 441, noot J. Jeanmart; vgl. echter Vred. Namen, 14 oktober 
1977, Rev.Reg.Dr., 1978, 495, noot E. Cerexhe). In zijn noot onder deze 
beslissing meent J. Pauwels dat deze oplossing enkel gerechtvaardigd is in 
het geval dat de ongehuwd samenwonenden de schijn verwekt hebben een 
echtpaar te zijn. Ook hier gaat het om een toepassing van de vertrouwensleer 
(ibid., k. 52; zie ook noot Pauwels, C., noot onder Vred. Hamme, 21 
november 1989, R. W., 1990-91, 516). 

Zoals men weet, hebben bouwmaatschappijen en andere opdrachtgevers 
vaak beroep gedaan op 'koppelbazen', d.z. personen die illegale gastarbei
ders ter beschikking stellen tegen lage tarieven. Daar deze praktijk tot 
concurrentievervalsing en sociale wantoestanden leidt, wordt zij door de 
overheid bestredep.. Ben van de middelen daartoe is het bij Wet van 8 
augustus 1978 tot economische herorientering in de R.S.Z.-Wet ingevoegde 
art. 30bis waarbij de opdrachtgevers van de koppelbazen deels hoofdelijk 
aansprakelijk worden gesteld voor de sociale bijdragen van de niet geregi
streerde aannemers (lees: koppelbazen). Volgens het Arbeidshof te Bergen 
moet deze bepaling, zoals elke wetsbepaling die hoofdelijkheid in het Ieven 
roept, restrictief worden uitgelegd (Bergen, 17 februari 1984, T. Aann., 
1984, 314, noot R. Hotermans). Het Hofvan Cassatie vernietigde dit arrest 
zonder over de principiele vraag uitspraak te doen (Cass., 25 maart 1985, 
A.C., 1984-85, 1019; zie ook Cass., 6 januari 1986, A.C., 1985-86, 628; 
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D'Halleweyn, S., ,De hoofdelijkheid als sociaalrechtelijk strijdwapen te
gen de 'ongrijpbare' koppelbazen", R. W., 1987- 88, 118 e.v.)(2). 
Artikel 1, tweede lid, van de Wet van 10 januari 1977 houdende regeling 
van de schadeloosstelling voor schade veroorzaakt door het winnen of 
pompen van grondwater, dat, voor het geval dat er verschillende exploitan
ten of opdrachtgevers van openbare of particuliere werken zijn die door hun 
gezamenlijk winnen of pompen van grondwater de grondwaterlaag hebben 
doen dalen, deze personen solidair aansprakelijk stelt voor de door die 
activiteit veroorzaakte schade, doet geen afbreuk aan het vereiste van een 
oorzakelijk verband tussen de activiteit van elke exploitant of opdrachtge
ver en de bovengrondse schade (Cass., 8 december 1983, A.C., 1983-84, 
419; zie ook Schuermans, L., ,Grondwaterbemaling. Enkele juridische 
beschouwingen naar aanleiding van de tiende verjaardag van de Wet van 
1977", T. Aann., 1987, p. 246 e.v.). 
Zie nog in verband met de door artikel 1734, lid 1 B. W. in het Ieven 
geroepen hoofdelijke aansprakelijkheid van de verschillende huurders van 
een door brand geteisterde woning: Bergen, 26 oktober 1983, Pas., 1984, 
II, 25. 
Aile personen die wegens een ze/fde misdrijf zijn veroordeeld, zijn -
krachtens art. 50 Strafwetboek - hoofdelijk tot schadevergoeding gehou
den, ook al gaat het om een onopzettelijk misdrijf en zijn de bestanddelen 
van de fout voor ieder van hen verschillend (Cass., 25 november 1988, A. C., 
f988-89, 3()8-inet corif. coricrAdv:-Geri. Declei£q). In-casu gfng-hefom 
twee personen die wegens overtreding van de artikelen 418 en 420 Strafwet
boek waren veroordeeld, omdat zij door hun samenlopende fouten slagen 
en verwondingen hadden toegebracht aan dezelfde derden. De bestanddelen 
van hun fouten, die elk een gebrek aan voorzichtigheid en voorzorg uit
maakten, waren verschillend. Dit vormt dus geen beletsel voor een hoofde
lijke veroordeling. Vereist is enkel dat het om ,een zelfde misdrijf" gaat, 
d.w.z. een enkel strafbaar feit (in casu: een ongeval met lichamelijk letsel). 

7. HOOFDELIJKHEID.- BRONNEN. -WET (VERVOLG). - Zo in art. 1202, lid 2, 
B.W. verwezen wordt naar de gevallen van hoofdelijkheid krachtens een 
bepaling van de wet, staat thans vast dat deze uitdrukking ruim moet 
worden ge1nterpreteerd. 
Vooreerst slaat deze wettekst niet aileen op het geval waarin de hoofdelijk
heid bij een wet in formele zin is opgelegd, maar ook op het geval waarin 

(2) Ret Rof van Cassatie Jijkt een verregaande betekenis toe te kennen aan het voorrioemde 
art. 30bis. Zo oordeelde het Rof dat de in art. 30bis voorziene hoofdelijkheid niet aileen geldt 
voor de sociale bijdragen die betrekking hebben op de aannemingsovereenkomst, gesloten 
tussen opdrachtgever en niet-geregistreerde aannemer, maar tevens voor de bijdragen die 
verschuldigd zijn krachtens een vroegere werkzaamheid van de aannemer waarvoor geen enkele 
registratieverplichting bestaat (Cass. 22 oktober 1990, A. C., 1990-91, 217, R. W., 1990-91, 
1269). Ret toepassingsgebied van art. 30 bis wordt nog verder uitgebreid door de restrictieve 
interpretatie die het Rof geeft aan de uitzonderingen op dit artikel (Cass. 21 mei 1990, R. W., 
1990- 91, 622). 
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zij bepaald wordt bij een besluit of reglement genomen krachtens een wet 
stricto sensu (zie Cass., 7 mei 1942, Pas., 1942, I, 117). 
Voorts nemen de heersende rechtspraak en rechtsleer aan dat in art. 1202, 
lid 2, B.W. niet aileen verwezen wordt naar wettelijke normen sensu lato, 
maar tevens naar gewoonterechtelijke regels. Op zo'n rechtsgewoonte 
steunt de regel dat handelaars die gehouden zijn tot eenzelfde contractuele 
verbintenis, rechtens hoofdelijk verbonden zijn (zie vorig overzicht, 
T.P.R., 1983, p. 694 en de verwijzingen; adde: Van Ommeslaghe, P., o.c., 
R.C.J.B., 1988, p. 81-84; Kh. Brussel, 17 december 1979, B.R.H., 1980, 
135). In verschillende arresten heeft het Hof van Cassatie beslist dat een 
dergelijke verbintenis niet noodzakelijk hoeft voort te vloeien uit een enkel 
contract tussen de schuldeiser en de schuldenaars-kooplieden, maar dat het 
volstaat dat ,laatstgenoemden zich tot eenzelfde zaak hebben verbonden" 
(Cass., 1 oktober 1981, A.C., 1981-82, 169 enR. W., 1981-82, 169; Cass., 
25 april 1985, A.C., 1984-85, 1140). Dit is b.v. het geval wanneer de 
feitenrechter vaststelt dat er tussen de verschillende schuldenaren , , van bij 
de aanvang een belangen- en bedrijfsgemeenschap heeft bestaan, een een
heid van handeling", zelfs indien verschillende contracten werden afgeslo
ten i.v.m. de verbintenis, in casu inzake het opslaan van tapijten (zie Cass., 
1 oktober 1981, reeds aangehaald). Evenzo besliste dit rechtscollege dat, 
hoewel de verbintenis van de borg in de regel een subsidiair karakter heeft 
- vermits het recht van de schuldeiser slechts tegen de borg kan worden 
uitgeoefend voor zover de schuldenaar niet zelf aan de verbintenis voldoet 
-, de regel dat schuldenaren-kooplieden die gehouden zijn tot eenzelfde 
contractuele verbintenis hoofdelijk verbonden zijn, desalniettemin tot ge
volg heeft dat de borg wiens verbintenis een handelskarakter heeft en die 
gehouden is tot betaling van dezelfde schuld als de hoofdschuldenaar, 
hoofdelijk verbonden is behoudens andersluidend beding (Cass., 25 april 
1985, reeds aangehaald; zie ook Rev. Not. B., 1985, 441, noot A. Meinertz
hagen-Lim pens )(3). 
Tenslotte wordt op deze leer beroep gedaan om de regel uit te leggen dat 
in geval van schade veroorzaakt door een gemeenschappelijke jout, d.i. de 
fout waarbij verschillende personen tot het ontstaan van de schade wetens 
hebben samengewerkt, al deze personen hoofdelijk aansprakelijk zijn. De 
,wet" omvat immers ook de algemene rechtsbeginselen (zie Cass., 15 
februari 1974, A.C., 1974, 661 en de cone!. van Adv. gen. F. Dumon, 
p. 675). Voor een recente toepassing i.v.m. de gemeenschappelijke precon
tractuele fout van een moeder- en dochtermaatschappij, zie Kh. Brussel, 3 
februari 1988, J. T., 1988, 516; voor een andere toepassing, zie Arbrb. 
Brugge, 8 decemb;er 1981, R. W., 1983-84, 107. 
Enige bevreemding wekt het arrest van het Hof van Cassatie van 18 
november 1987 (A.C., 1987-88, 345). Het ging hier om een voorziening in 
verbreking tegen een arrest van het Hof van Beroep te Brussel dat de daders 

(3) Zie eveneens Cass., 25 oktober 1990, A.C., 1990-91, 241. 
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van twee afzonderlijke misdrijven, te dezen diefstal en heling, niet hoofde
lijk, maar in solidum veroordeeld had tot vergoeding van de aldus veroor
zaakte schade. Het Hof van Beroep had hoofdelijkheid op grond van art. 50 
Strafwetboek in casu uitgesloten daar betrokkenen niet wegens eenzelfde 
misdrijf veroordeeld waren maar op grond van onderscheiden misdrijven. 
Het Hof van Cassatie verbrak niettemin de beslissing van het Hof van 
Beroep, daar het arrest de heler had veroordeeld tot de algehele vergoeding 
van de schade, ,zonder daarbij vast te stellen dat ten aanzien van de 
burgerlijke partijen de afzonderlijke misdrijven die zijn gepleegd door eiser 
en de overige beklaagden, voortkomen uit een gemeenschappelijke fout''. 
De uitspraak van het Hof van Cassatie is bevreemdend, daar in geval van 
gemeenschappelijke fout de daders hoofdelijk en niet in solidum gehouden 
zijn (zie Cass., 15 februari 1974, A.C., 1974, 661 en de concl. vanAdv. Gen. 
F. Dumon). Op voorwaarde dat bewezen is dater een oorzakelijk verband 
bestaat tussen elk misdrijf en de uiteindelijk geleden schade, is de in solidum 
veroordeling van dief en heler immers wei degelijk gegrond (zie infra, 
nr. 10). In casu ontbrak echter wellicht dit bewijs. 

8. HOOFDELIJKHEID. - BRONNEN. - CONTRACTEN. - In de algemene ver
koopsvoorwaarden van een handelaar komt volgend beding voor: , ,Elke 
ondertekenaar van een bestel-, afhalings- of plaatsingsbon verbindt zich 
solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt". Wanneer de 
zaakvoerder-van een later failliet verklaarde rechtspersoon (B. V:B;-A:)-een 
bestelbon ondertekend heeft waarop dit beding voorkomt, is hij dan ook 
hoofdelijk gehouden tot afbetaling van de aangegane schuld (Vred. Brussel, 
23 december 1981, T. Vred., 1981, 289). De rechter voegt daar aan toe dat 
dit beding aileen geldt voor degene die de rechtspersoon wettelijk en 
statutair vermag te verbinden, daar aileen deze persoon zich een oordeel kan 
vormen over de eventuele insolvabiliteit van die rechtspersoon (ibid.). 

9. PASSIEVE HOOFDELIJKHEID.- GEVOLGEN. - Er dient een onderscheid te 
worden gemaakt tussen enerzijds de gevolgen t.a.v. de verhouding tussen 
de hoofdelijk verbonden schuldenaars en de schuldeiser- men spreekt hier 
van de verplichting (,obligation a Ia dette") - en anderzijds de gevolgen 
t.a.v. de verhouding tussen de verschillende schuldenaren onderling- men 
spreekt hier van de bijdrage {,contribution a Ia dette"). 

Wat de verplichting of obligatie betreft, is het hoofdgevolg dat iedere 
hoofdelijke debiteur tot de gehele schuld gehouden is. Dat brengt ook mee 
dat een hoofdelijke medeschuldenaar die door de schuldeiser vervolgd 
wordt, aile excepties kan inroepen die uit de aard van de verbintenis 
voortvloeien, met inbegrip van de verjaring (zie art. 1208 B.W.; Arbh. 
Antwerpen, 30 juni 1987, R. W., 1987-88, 1098). Kwijtschelding of ontslag 
bij overeenkomst ten voordele van enkele der hoofdelijke medeschulde
naars bevrijdt ook de overige, tenzij de schuldeiser zich uitdrukkelijk zijn 
rechten tegen deze laatsten heeft voorbehouden, in welk geval hij de schuld 
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van laatstgenoemden niet kan invorderen dan na aftrek van het aandeel van 
degenen aan wie hij kwijtschelding heeft verleend (zie art. 1285 B.W.; cf. 
Kh. Brussel, 9 december 1983, J. T., 1984, 247). 

De solidariteit tussen de veroordeelde partijen maakt de gezamenlijke 
tenuitvoerlegging van de onderscheiden beslissingen waartoe het geschil 
aanleiding geeft, materieel niet onmogelijk zoals bedoeld in art. 31 Ger.W. 
(Cass., 12 maart ~980, R. W., 1980-81, 521). 

De verhouding tussen de hoojdelijke schu/denaren onderling (contributio) 
wordt hoofdzakelijk geregeld in art. 1213 B.W.: ,De verbintenis die hoof
delijk jegens de schuldeiser is aangegaan, is van rechtswege deelbaar tussen 
de schuldenaars, die onder elkaar slechts ieder voor zijn aandeel verbonden 
zijn". Een uitzondering op deze regel is het geval waarin de hoofdelijk 
aangegane schuld slechts een van de hoofdelijke medeschuldenaars aangaat. 
Deze laatste is dan tot voldoening van de gehele schuld gehouden t.o. v. de 
overige medeschuldenaars (art. 1216 B.W.; voor een toepassing zie Luik, 
23 mei 1989, Rev. Liege, 1989, 1023). De borg die zich hoofdelijk verbonden 
heeft met de schuldenaar t.o.v. de schuldeiser, kan derhalve door de 
schuldeiser tot betaling van de gehele schuld worden aangesproken (ver
plichting), maar de hoofdschuldenaar is na betaling door de borg op zijn 
beurt jegens hem tot voldoening van de gehele schuld gehouden. De borg 
treedt te dien einde in de rechten die de schuldeiser had tegen de schuldenaar 
(cf. Cass., 25 april 1966, R. W., 1966-67, 1477; Vred. Gent, 28 februari 
1983, R. W., 1985-86, 691). Art. 2033, eerste lid, B.W. bepaalt dat, wanneer 
verschillende personen zich borg hebben gesteld voor dezelfde schuldenaar 
en voor dezelfde schuld, de borg die de schuld voldaan heeft, verhaal heeft 
op de overige borgen ieder voor zijn aandee/. In die bepaling wordt, zo 
besliste het Hof van Cassatie, geen onderscheid gemaakt tussen een gewone 
borgtocht en een hoofdelijke borgtocht (Cass., 21 februari 1980, A.C., 
1979-80, 748). Indien de borg die betaald heeft conventioneel in de rechten 
van de schuldeiser treedt, brengt een beding van hoofdelijke borgtocht geen 
wijziging mee van de toestand van de andere borgen ten aanzien van hem 
die betaald heeft, met betrekking tot de omvang van het verhaal van 
Iaatstgenoemde. Schendt derhalve artikel 2033 B.W. het arrest dat op 
vordering van de borg die de schuld heeft voldaan, de overige borgen 
hoofdelijk veroordeelt tot betaling van het volledige bedrag dat hij mocht 
vorderen wegens de betaling die hij als borg had gedaan (ibid.). 

10. DE VERBINTENIS IN SOLIDUM.- PLURALITEIT VAN AANSPRAKELIJKEN. -

BESTAAN VAN EEN VERBINTENIS IN SOLIDUM.- De verbintenis in solidum is 
een verbintenis die noch hoofdelijk noch ondeelbaar is en toch een verplich
ting tot betaling in totum in het Ieven roept. De verbintenis in solidum 
impliceert dus een verplichting van iedere schuldenaar tot betaling van het 
geheel van de schuld, terwijl de betaling door een ook de anderen bevrijdt 
ten overstaan van de schuldeiser. W at de gevolgen betreft, verschilt deze 
verbintenis op een belangrijk punt van de hoofdelijke verbintenis: zij is niet 
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onderworpen aan de regels inzake de zgn. secundaire gevolgen van de 
hoofdelijkheid, die o.m. in de artikelen 1205 en 1207 en 1285 B.W. zijn 
opgesomd (zie vorig overzicht, T.P.R., 1983, 695-696 en de verwijzingen 
aldaar). 

De contractuele of buitencontractuele verbintenis tot herstel van de geleden 
schade bij pluraliteit van aansprakelijken voor eenzeljde schadegebeuren 
zal slechts uitzonderlijk het karakter van een hoofdelijke verbintenis bezit
ten. Inderdaad, hoofdelijkheid wordt niet vermoed (zie supra, nrs. 6 en 7). 
Wanneer de schadevergoedingsverplichting bestaat in de gehoudenheid tot 
betaling van een som geld, hebben we hier ook niet met een ondeelbare 
verbintenis te maken. Gaat het dan om een samengevoegde of gezamenlijke 
verbintenis, die gesplitst moet worden in zoveel delen als er schuldenaars 
zijn? Volgens de heersende rechtspraak en rechtsleer is dat niet het geval, 
maar dienen we zo'n verbintenis te kwalificeren als een verbintenis in 
solidum (zie Camelis, L., ,L'obligation in solidum et le recours entre 
coobliges", R.C.J.B., 1986, p. 685 e.v.; Kruithof, R., ,De aard van de 
buitencontractuele verbintenis tot herstel van de geleden schade bij plurali
teit van aansprakelijken", in Liber Amicorum Jan Ronse, Brussel, 1986, 
p. 623 e.v.). Dit betekent dus zowel inzake buitencontractuele als contractu
ele aansprakelijkheid dat wanneer een schade ten gevolge van de onderschei
den fouten van verscheidene daders is ontstaan, elke dader t.o.v. het 
slachtoffer verplicht is de gehele schade te vergoeden. Wat de buitencon
tractuele aansprakelijkneio l5etteft is -ait-ccnistante-rechfspraaK:sinds--ner 
Cassatiearrest van 2 april 1936 (Pas., 1936, I, 209; voor enkele recente 
beslissingen zie b.v. Cass., 17 juni 1982, A.C., 1981-82, 1305 enR.C.J.B., 
1986, 680, noot L. Camelis en Cass., 1 december 1988, R. W., 1989-90, 537 
(aansprakelijkheid van de staat voor een fout van zijn orgaan en de 
persoonlijke aansprakelijkheid van dat orgaan); Cass., 31 oktober 1984, 
A.C., 1984-85, 330; Cass., 3 november 1987, A.C., 1987- 88, 285; Cass., 
10 mei 1989, A.C., 1988-89, 1052 (wanneer een rechter verscheidene ver
dachten ieder we gens heling van een deel van de van een diefstal afkomstige 
voorwerpen veroordeelt en vaststelt dat die samenlopende fouten elk tot de 
volledige schade hebben bijgedragen, verantwoordt hij naar recht zijn 
beslissing wanneer hij alle helers in solidum aansprakelijk stelt); Brussel, 
7 november 1979, R. W., 1980-81, 259 (in solidum aansprakelijkheid van 
twee bewaarders van een gebrekkige zaak op grand van art. 1384, lid 1, 
B.W.); Brussel, 31 mei 1985, Vl. T. Gez., 1987-88, 439 (medische aanspra
kelijkheid); Rb. Bergen, 30 juni 1981, Rev.Reg.Dr., 1983, 26 (aansprake
lijkheid kinderen op grand van artikel 1382 B.W. en van hun vaders op 
grand van artikel1384, lid 2, B.W.). Wat de contractuele aansprakelijkheid 
aangaat, bekrachtigde het Hof van Cassatie deze oplossingen in het arrest 
van 15 februari 1974 (A.C., 1974, 661 met concl. Adv. Gen. F. Duman). 

Deze regel geldt ook wanneer de aansprakelijkheid van de ene partij van 
delictuele of quasi-delictuele aard is en die van de andere partij een contrac
tueel karakter heeft (Cass., 13 december 1984, A.C., 1984-85, 528, Pas., 
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1985, I, 465; Luik, 12 oktober 1983, Pas., 1984, II, 14) of op de wet gestoeld 
is (men denke aan de rechtstreekse vordering van het slachtoffer van een 
verkeersongeval tegen de verzekeraar van de aansprakelijke automobilist). 

Beslist werd oak inzake buitencontractuele aansprakelijkheid dat de schade
vergoedingsplichtigen in solidum gehouden zijn ten overstaan van het 
slachtoffer, wanneer de aansprakelijkheid van de een op een fout of 
vermoede fout berust en die van de ander op een objectieve aansprakelijk
heidsgrond, zoals burenhinder (zie b.v. Luik, 30 januari 1980, J.L., 1980, 
81; Rb. Nijvel, 13 oktober 1981, R.G.A.R., 1982, nr. 10535, noot M. 
Mahieu) of nag, wanneer de schadevergoedingsplicht van hen allen op een 
objectieve aansprakelijkheidsgrond steunt (Brussel, 2 april1984, R.N.B., 
1981, 364; CorneHs, L., o.c., p. 687, noot 9). 

Evenzo, wanneer de diverse fouten de miskenning vormen van verbintenis
sen die uit verschillende contracten voortspruiten (Cass., 15 februari 1974, 
A.C., 1974, 661 met concl. Adv. Gen. F. Duman). Heel wat toepassingen 
hiervan worden gemaakt bij schadegevallen die te wijten zijn aan de 
samenlopende contractuele fouten van aannemers van bouwwerken, archi
tecten, ingenieurs e.d.m. (zie b.v. Brussel, 21 september 1979, J.T., 1981, 
28; Brussel, 27 mei 1981, J.T., 1982, 514; Luik, 26 april1984, J.L., 1984, 
358; zie ook Brussel, 4 juni 1987, R.G.A.R., 1989, nr. 11462; Luik, 22 
februari 1988, Res Jura Imm., 1989, 28; Bergen, 7 mei 1985, R.G.A.R., 
1986, nr. 11082; Rb. Doornik, 8 juni 1983, T. Aann., 1984, 186; cf. Rb. 
Nijvel, 29 april 1981, R.G.A.R., 1983, nr. 10636 en Brussel, 18 januari 
1984, T. Aann., 1984, 301). Vooral de architecten zijn niet gelukkig met 
deze regeling, daar de schadelast bij faillissement van de aannemer daar
door vaak volledig op hen komt te liggen (zie de kritische studies van 
Vergauwe, J.P., ,De aansprakelijkheid 'in solidum': van verantwoorde
lijkheid naar herstelrecht", T. Aann., 1984, 107 e.v. en Baert, G., ,De 
tienjarige aansprakelijkheid van de architect en de aannemers bij samen
Ioop: elk zijn rol, elk zijn deel", T. A ann., 1987, p. 233 e.v.; voor een meer 
genuanceerde bemidering van het probleem, zie De Smedt, ,L'architecte 
face ala responsabilite in solidum", T. Aann., 1984, p. 97 e.v.). Voor een 
toepassing inzake medische aansprakelijkheid: Bergen, 13 december 1983, 
R.G.A.R., 1985, nr. 20.930 en Rev.Reg.Dr., 1984, 175, noot X. Dyon; en 
inzake schade veroorzaakt door de samenlopende fouten van een notaris 
en eenjiscaal raadgever: Brussel, 3 februari 1982, Rev.Not.B., 1984, 40 en 
J.T., 1983, 324. 

V olgens de Recht bank van Eerste Aanleg te Nijvel in het vonnis van 19 
november 1985 kunnen architect en aannemer slechts in solidum veroor
deeld worden, wanneer het onmogelijk blijkt het aandeel van ieders fout 
in de veroorzaakte schade te bepalen (T. Aann., 1987, 213; zie ook Gent, 
17 mei 1985, aangehaald door Baert, G., o.c., T. Aann., 1987, p. 238, 
nr. 23). Deze uitspraken zijn strijdig met het arrest van het Hof van Cassatie 
van 15 februari 1974 (A.C., 1974, 661, concl. Adv. Gen. F. Duman) en 
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moeten gezien worden in het raam van de campagne tegen de in solidum 
aansprakelijkheid van architecten en aannemers (zie hierboven, zelfde nr.). 

11. VERBINTENIS IN SOLIDUM.- PLURALITEIT VAN AANSPRAKELIJKEN.- JURI

DISCHE GRONDSLAG VAN DE VERBINTENIS IN SOLIDUM. - Over de juridische 
grondslag van de verbintenis in solidum bij pluraliteit van aansprakelijken 
wordt in de rechtspraak vaak niet gerept, terwijl er in de rechtsleer veel 
verschil van mening over bestaat (zie o.m. Cornelis, L., o.c., R.C.J.B., 
1986, p. 687 e.v. en de verwijzingen; Kruithof, R., o.c., inLiber Amicorum 
JanRonse, p. 631 e.v.; Id., nootonderCass., 15 september 1983,R.C.J.B., 
1985, p. 608 e.v.; Verberne, K., noot onder Cass. 2 februari 1979, T. Aann., 
1981, p. 219 e.v.). 

Veelal steunt .men bij ons de regel op de equivalentietheorie: van zodra de 
door een persoon begane fout of het feit waarvoor deze moet instaan, een 
conditio sine qua non van de schade is, dient de persoon aan wie die fout 
of dat feit toe te rekenen is, de gehele aldus veroorzaakte schade te 
vergoeden. Men legt de verbintenis in tatum dus uit door te zeggen dat 
iedere fout of ieder feit waarvoor men moet instaan de ganse schade heeft 
veroorzaakt, vermits zonder die fout of dat feit de schade zich niet zou 
hebben voorgedaan, zoals ze zich in concreto voordeed (in die zin b.v. het 
arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 15 juni 1977, zoals 
weergegeven in het Cassatiearrest van 2 februari 1979, A.C., 1978-79, 
p. 627; zie ook-Brussel;-26 mei 19"75; R.G.A.&; 1975, nr. 9531); 

De zwakke punten in deze redenering werden in de rechtsliteratuur herhaal
delijk belicht. Zo wijst men er terecht op dat men evengoed het omgekeerde 
kan beweren, namelijk dat geen der daders aansprakelijk is, daar geen van 
hen de schade zou veroorzaakt hebben zonder de tussenkomst van de andere 
personen. Trouwens, de toepassing van de heersende opvatting zou logi
scherwijze tot het besluit moeten Ieiden dat het slachtoffer van iedere 
aansprakelijke persoon integrale schadeloosstelling mag vorderen, daar 
iedere aansprakelijke de ganse schade heeft veroorzaakt. Dit impliceert dat 
het slachtoffer meerdere keren integraal vergoed zou moeten worden! De 
traditionele leer is dus inconsequent door het recht van het slachtoffer te 
beperken tot een eenmalige schadevergoeding. Ten slotte slagen de aanhan
gers van de klassieke opvatting er niet in om de juridische grondslag aan 
te wijzen van het door hen toch ook erkende regresrecht van de solvens -
d.i. de aansprakelijke persoon die het slachtoffer heeft schadeloos gesteld 
- tegen de personen die medeaansprakelijk zijn voor het schadegeval. 
Immers, de solvens heeft enkel zijn eigen schuld betaald. 
Bestaat er dan geen rechtvaardiging voor de stelling dat we hier met een 
verbintenis in solidum te doen hebben? Toch wei. J. Dabin, P. Raynaud, 
R. Dekkers en M. Van Quickenborne hebben er immers terecht op gewezen 
dat de grondslag van de in solidum verbintenis in het geval van pluraliteit 
van aansprakelijken gevonden moet worden in de wenselijkheid deze bij
zondere waarborg aan het slachtojjer toe te kennen (Dabin, J., noot onder 
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Cass., 15 mei 1961, R.C.J.B., 1962, 184-185; Raynaud, P., L,obligation in 
solidum. Cours de droit civi/1970-71, Paris, p. 60-69; Dekkers, R., Hand
boek, II, nr. 288, C; Van Quickenbome, M., Het regres van de in solidum 
veroordeelde schuldenaar, Antwerpen, 1975, nr. 5, p. 12-13; zie oak Kruit
hof, R., I.e., p. 634; De Smedt, ,L'architecte face ala responsabilite in 
solidum", T. A ann., 1984, p. 99). 

Die waarborg heeft een dub bel karakter. In de eerste plaats wordt het 
insolventierisico in belangrijke mate verkleind: daar iedere schuldenaar 
gehouden is tot betaling van de gause schuld, zal de insolvabiliteit van een 
van de debiteuren niet gedekt moeten worden door het slachtoffer, maar 
door de andere schuldenaren. Daamaast biedt deze regeling het slachtoffer 
een belangrijk processueel voordeel, vermits hij niet aile aansprakelijke 
personen moet vervolgen; hij kan de gehele schuld immers opeisen van een 
aansprakelij ke. 

Deze opvatting is niet onverenigbaar met de door ons Hof van Cassatie 
gehuldigde equivalentietheorie. Ongetwijfeld, elke fout, hoe ver zij oak 
verwijderd mage zijn in de ketting van de oorzaken van de schade, dient 
als oorzaak van die schade te worden weerhouden, wanneer zonder die fout 
de schade zich niet zou hebben voorgedaan zoals zij zich in concreto heeft 
voorgedaan. Maar daarmee houdt de rol van de equivalentieleer op: zij 
spreekt zich niet uit over de vraag of iedere aansprakelijke gehouden is tot 
vergoeding van de gehele schade of van een deel daarvan en evenmin over 
de vraag hoe de uiteindelijke schadelast tussen de verschillende aansprake
lijke personen verdeeld moet worden. 

12. DE VERBINTENIS IN SOLIDUM. - PLURALITEIT VAN AANSPRAKELIJKEN. -

GEVOLGEN TUSSEN DE SCHULDENAREN ONDERLING. - De in solidum gehou
den aansprakelijke die het slachtoffer geheel heeft schadeloosgesteld (sol
vens), beschikt, volgens een nagenoeg eenstemmige rechtspraak en rechts
leer, over een regresrecht tegen zijn medeschuldenaars (zie nochtans Gent, 
16 september 1988, T.B.B.R., 1990, 47, noot R. Kruithof). Over de juridi
sche grondslag van dit verhaalsrecht bestaan echter grate meningsverschil
len (zie hierover a.m. Van Quickenbome, M., o.c., p. 93 e.v.; Dalcq, R.O., 
Traite de Ia responsabilite civile, II, nrs. 2655 e.v.; Camelis, L., o.c., 
R.C.J.B., 1986, p. 690 e.v.; Kruithof, R., o.c., in Liber Amicorum Jan 
Ronse, p. 636). 

In een arrest van 17 juni 1982 besliste het Hof van Cassatie inzake buiten
contractuele aansprakelijkheid dat de solvens zijn regresrecht vermag te 
steunen zowel op de artikelen 1382 e.v. B.W. als op de regels van de 
wettelijke subrogatie (A.C., 1981-82, 1305). 

De redenering die ten grondslag ligt aan de theorie welke het regresrecht van 
de solvens steunt op de artikelen 1382 e.v. B.W., werd duidelijk geformu
leerd door L. Camelis. De integrale schadeloosstelling van het slachtoffer 
door de solvens - zo schrijft deze auteur - berokkent aan de solvens een 
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eigen, onderscheiden schade in de mate dat diens fout of het feit waarvoor 
hij moet instaan niet de enige oorzaak was van de schade van het slachtoffer 
zoals die zich in concreto heeft voorgedaan. Immers, zonder de fouten of 
omstandigheden die de medeaansprakelijkheid van de andere schuldenaars 
in het leven riepen, zou de schade van het slachtoffer zich niet gerealiseerd 
hebben of zich niet op dezelfde wijze hebben voorgedaan. Daar moet uit 
afgeleid worden dat er eveneens een oorzakelijk verband bestaat tussen 
iedere fout of het optreden van iedere in solidum gehouden medeschulde
naar en de vergoeding aan het slachtoffer van diens gehele schade door een 
onder hen (de solvens), daar zonder elk dezer fouten of feiten de betaling 
niet zou hebben plaatsgehad, of, in ieder geval, niet dezelfde zou zijn 
geweest. De solvens is dus gerechtigd om de artikelen 1382 e.v. B.W. in te 
roepen, daar hij zijn recht laat gelden op vergoeding van de schade die hij 
persoonlijk lijdt door de fouten van anderen of door de aan die anderen 
toe te rekenen feiten (R.C.J.B., 1986, p. 694-695). 
J. Dabin heeft erop gewezen dat deze redenering ,gekunsteld" is (o.c., 
R. C.J.B., 1962, p. 184). Stellen dat de medeaansprakelijken fouten hebben 
begaan jegens de solvens door deze te verplichten de ganse schade te 
vergoeden, of liever m.a.w. de solvens bestempelen als een slachtoffer van 
de fouten van de medeaansprakelijken, is nogal ver gezocht. 
Door degenen die de equivalentietheorie aanzien als de juridische grondslag 
van de in solidum verbintenis tot herstel van de geleden schade bij pluraliteit 
vah-aanspnilfelijK:en~Kan o.i-:-attikel1382 B:W.-hiet ingeroepenworaen. ter
rechtvaardiging van de regresvordering van de solvens tegen de medeaan
sprakelijke personen. Inderdaad, indien men aanneemt dat iedere aanspra
kelijke gehouden is tot vergoeding van de ganse schade, omdat hij de gehele 
schade veroorzaakt heeft, moet men ook erkennen dat de solvens zijn eigen 
schuld heeft betaald door het slachtoffer integraal schadeloos te stellen en 
dus geen enkele schade lijdt door die betaling. Dit onoverkomelijk obstakel 
tegen het grondvesten van de regresvordering van de solvens op artikel1382 
B.W. bestaat echter niet voor degenen die de verbintenis in solidum van de 
verschillende aansprakelijke personen niet steunen op de equivalentietheo
rie, maar uitsluitend op het verlenen van een bijzondere bescherming of 
waarborg aan het slachtoffer (zie supra, nr. 11). 
Uit het voorgaande volgt dus dat het baseren van de regresvordering van 
de solvens tegen de medeaansprakelijken op artikel 1382 e.v. B.W. mis
schien niet de meest elegante oplossing is, maar dat daartegen ook geen 
onoverkomelijke bezwaren bestaan. 

Opgemerkt dient evenwel dat aan deze leer een niet onbelangrijke beperking 
kleeft. Zij kan immers slechts toegepast worden inzake buitencontractuele 
aansprakelijkheid. We hebben echter gezien dat gevallen van pluraliteit van 
aansprakelijken ook vaak voorkomen op contractueel vlak of dat de 
aansprakelijkheid van een of meer van de in solidum gehouden schulde
naars steunt op regels van contractuele aansprakelijkheid en die van een of 
meer andere op bepalingen inzake extra-contractuele aansprakelijkheid (zie 
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supra, nr. 10). Behalve in bet geval dat de contractuele fout van de mede
schuldenaar ook een fout is in de zin van de art. 1382 e.v. B.W., beschikt 
de so Ivens niet over een regresvordering op grond van de art. 1382 e. v. B. W. 
tegen de contractuele mede-aansprakelijke. Voor deze situaties dient de 
juridische grondslag van de regresvordering van de solvens dan ook elders 
te worden gezocht (cf. Gent, 16 september 1988, T.B.B.R., 1990, 47, noot 
R. Kruithof). 

13. DE VERBINTENIS IN SOLIDUM. - PLURALITEIT VAN AANSPRAKELIJKEN. -

GEVOLGEN TUSSEN DE SCHULDENAREN ONDERLING (VERVOLG). - Kan bet 
regresrecht van de solvens tegen de medeaansprakelijken gesteund worden 
op de regels inzake wettelijke subrogatie? Zoals men weet, bepaalt artikel 
1251, 3° B.W. dat indeplaatsstelling van rechtswege geschiedt ten voordele 
van hem die, met anderen of voor anderen tot betaling van een schuld 
gehouden zijnde, er belang bij had deze te voldoen. Het Hof van Cassatie 
heeft herhaaldelijk erkend - en dat gebeurde nogmaals in het hierboven 
reeds aangebaalde arrest van 17 juni 1982 (A.C., 1981-82, 1305; zie ook 
Cass., 10 juli 1952, A. C., 1952, 650; Cass., 1 december 1988, R. W., 1988, 
537; Luik, 26 april 1984, J.L., 1984, 358; zie ook de bezwaren aangehaald 
door Cornelis, L., o.c., p. 691, voetnoot 26) -, dat bij pluraliteit van 
aansprakelijke personen, degene onder hen die het slachtoffer integraal 
heeft schadeloosgesteld, zijn verhaal op de medeaansprakelijken op deze 
wetsbepaling verm'ag te steunen. 

Sommige auteurs verwerpen echter deze theorie. ,Une telle conception
zo schrijft L. Cornelis, - est en contradiction avec le lien de causalite, 
existant entre la faute ou les faits, imputables au solvens, et le dommage 
de la victime. Le lien de causalite implique, en effet, que ce dommage -
en sa totalite- ne se serait pas produit (ou ne se serait pas produit de la 
meme fa9on) en !'absence de cette faute ou de ces faits. 11 en resulte 
necessairement que le solvens paye, pour le tout, sa propre dette, ce qui 
devrait exclure la subrogation" (o.c., R. C.J.B., 1986, p. 693). Deze redene
ring is juist indien men -zoals door veel rechtbanken en auteurs wordt 
verdedigd - bet in solidum karakter van de schadevergoedingsverplichting 
bij pluraliteit van aansprakelijken steunt op de equivalentietbeorie. Volgens 
deze theorie heeft iedere aansprakelijke immers door zijn fout of door bet 
feit waarvoor hij moet instaan niet slechts een gedeelte van de schade 
veroorzaakt, maar de ganse schade. Om bet met de woorden van F. Chabas 
te zeggen, ,les dettes plurales (des coresponsables) ... ne sont pas des dettes 
plurales partielles, mais des dettes plurales de reparation totale. Le solvens 
n'est tenu ni pour d'autres ni avec d'autres: il est tenu tout seul" (L 'influen
ce de Ia pluralite de causes sur le droit a reparation, Paris, 1967, nr. 86). 

Hierboven werd deze opvatting echter reeds afgewezen. Zijn er meerdere 
daders, dan is ieder van hen slechts voor een deel oorzaak van de schade, 
daar die schade juist bet gevolg is van het samengaan, de ,conjunctie" van 
de verschillende oorzaken. De grondslag van de verbintenis in solidum van 
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de mede-aansprakelijke personen is niet gelegen in het oorzakelijkheidsver-
, eiste, maar enkel in de idee dat het slachtoffer deze bijzondere bescherming 

behoeft (supra nr. 11). 

Daar vloeit uit voort dat indien een der mededaders de gehele schade heeft 
vergoed, schade die hij niet aileen heeft veroorzaakt, hij meer heeft betaald 
dan zijn deel. Derhalve is de stelling gegrond dat de in solidum gehouden 
medeaansprakelijke ,met anderen tot betaling van een schuld gehouden 
is", daar hij met de andere daders dezelfde schuld moet voldoen, en dat 
hij ook ,voor anderen gehouden is", daar hij aan het slachtoffer ook het 
part van de mededaders in de schuld moet betalen, zodat de toepassings
voorwaarden van artikel 1251, 3° B.W. vervuld zijn (zie in deze zin 
Raynaud, P., o.c., p. 127-128 en 176; Kruithof, R., o.c., p. 641-642; noot 
R. Kruithof onder Gent, 16 september 1988, T.B.B.R., 1990, p. 55 e.v.). 

Een van de voordelen van deze oplossing is dat zij evenzeer geldt inzake 
contractuele als extra-contractuele aansprakelijkheid. 

14. DE VERBINTENIS IN SOLIDUM. - GEVOLGEN TUSSEN DE SCHULDENAREN ON

DERLING. - TOEPASSING. - De rechter die beslist dat de samenlopende 
fouten van drie partijen- in casu een architekt, een hoofdaannemer en een 
onderaannemer- hebben bijgedragen tot de volledige schade en hen jegens 
de benadeelde - in casu de opdrachtgever - in solidum veroordeelt, kan 
bij de beoordeling van de ernst van de respectieve fouten van de personen 
die deze schade hebben veroorzaakt, niet beslissen dat, in hun onderlinge 
verhouding, twee van hen geen enkel deel van de Schade moeten dragen 
zonder vast te stellen, als hij zijn beslissing op de tussen de drie partijen 
gesloten overeenkomsten doet steunen, dat die overeenkomsten de derde 
verplichten om de andere twee te vrijwaren voor de schade die aan de 
benadeelde is toegebracht door hun fouten buiten overeenkomst (Cass., 10 
mei 1984, A.C., 1983-84, 1177); zie ook het bestreden arrest van Bergen, 
15 maart 1983, T.B.H., 1984, 283, noot P. Rigaux). 

15. ONDEELBARE VERBINTENIS.- Een verbintenis is ondeelbaar, wanneer ze 
nooit anders dan geheel kan worden uitgevoerd (Dekkers, R., Handboek, 
II, nr. 453). De verbintenis kan ondeelbaar zijn van nature of bij contract. 
Wanneer bij de verbintenis slechts een schuldeiser en een schuldenaar 
betrokken zijn, vertoont het deelbaar of ondeelbaar karakter van de schuld 
geen enkel belang. In dit geval kan de schuldeiser immers toch niet verplicht 
worden een gedeelte van de schuld in on tv angst te nemen (art. 1244, lid 1, 
B.W.). Problemen kunnen zich dus slechts voordoen, wanneer een plurali
teit van schuldeisers of schuldenaars bij de ondeelbare verbintenis betrok
ken is. Vandaar ook dat de ondeelbare verbintenis onder deze hoofding 
wordt behandeld. 

Wanneer de ondeelbaarheid van een verbintenis stoelt op de aard van haar 
voorwerp, verdwijnt ze samen met dat voorwerp. Wanneer b.v. een verbin-
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tenis om iets te doen - die uiteraard ondeelbaar is - bij wanuitvoering 
vervangen wordt door de verplichting schadevergoeding te betalen, is deze 
laatste verbintenis deelbaar (Cass., 1 juli 1880, Pas., 1880, I, 259; Brussel, 
2 februari 1962, Pas., 1963, II, 53; De Page, H., Traite, III, n° 295, p. 300). 
De Burgerlijke Recht bank te Kortrijk maakte in het vonnis van 17 juni 1980 
een interessante toepassing van deze regel (T. Not., 1980, 361). Een man 
had aan zijn verloofde een verlovingsring gegeven. Korte tijd later kwam 
het meisje bij een ongeval om het leven. De man gaf aan de moeder van 
zijn overleden verloofde toelating om de ring gedurende de rest van haar 
leven te blijven dragen. Na het overlijden van de schoonmoeder weigerden 
haar twee erfgenamen de ring aan de man terug te geven. De rechtbank 
oordeelde vooreerst, op grand van art. 1088 B.W., dat de schenking van 
een verlovingsring vervalt indien er geen huwelijk op volgt, en dus dat de 
erfgenamen de ring moesten teruggeven aan de man. Voorts stelde de 
rechtbank vast dat de verbintenis tot teruggave van de ring van nature 
ondeelbaar is, vermits het voorwerp ervan, de levering van een zaak, 
materieel niet vatbaar is voor verdeling (zie art. 1217 B.W.). ,De ondeel
baarheid die het gevolg is van de natuurlijke ondeelbaarheid van het 
voorwerp - zo voegde de rechtbank daar aan toe- blijft echter niet verder 
bestaan wanneer dit voorwerp zelf vergaan is of verdwenen. Wanneer een 
verbintenis die van nature ondeelbaar is, wegens niet-uitvoering van die 
verbintenis in natura (terzake: niet-teruggave van de ring zelf) wordt vervan
gen door een verbintenis tot betaling van een geldsom (schadevergoeding) 
dan wordt deze laatste verbintenis deelbaar''. En de rechtbank besluit 
terecht dat wanneer het bewijs wordt geleverd dat beide schuldenaren door 
hun fout de verdwijning van de ring veroorzaakten, zij al naar gelang van 
de omstandigheden hoofdelijk of in solidum gehouden zijn tot betaling van 
deze geldsom. 
Het Hof van Beroep te Brussel besliste in verband met de inbewaargeving 
van waardepapieren door de naakte eigenaar en de vruchtgebruiker aan een 
bank, dat de teruggaveverplichting van de bewaarnemer een ondeelbare 
verbintenis is. Het Hof leidde hieruit af- zij het zonder precieze aandui
ding van de wettelijke grondslag - dat teruggave aan een der schuldeisers 
slechts mogelijk is met toestemming van de andere en dat teruggave zonder 
die toestemming beschouwd moet worden als een ongeldige gedeeltelijke 
betaling (J. T., 1980, 640). Deze beslissing kan wellicht in twijfel worden 
getrokken in bet licht van de regel dat bij een ondeelbare verbintenis met 
meerdere schuldeisers, iedere schuldeiser nakoming van de ganse verbinte
nis mag eisen (De Page, H., Traite, III, nr. 307). 
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B. Indeling van de verbintenissen volgens de modaliteiten 

I. De verbintenis met tijdsbepaling 

16. ALGEMEEN. - De verbintenis met tijdsbepaling is de verbintenis waar
van de uitvoering of de uitdoving afhankelijk is van een toekomstige doch 
zekere gebeurtenis. Men maakt meestal een onderscheid tussen twee soorten 
tijdsbepalingen, nl. de gewone tijdsbepaling en de genadetermijn. De gewo
ne tijdsbepaling is diegene die spruit uit de wil van de partijen of uit een 
wetsbeschikking (zie o.m. art. 455 B.W. met betrekking tot de verplichting 
van de voogd om gei:nde gelden binnen een zekere termijn te beleggen en 
art. 1865 B.W. nopens de beeindiging van een burgerlijke vennootschap). 
De genadetermijn is diegene die toegestaan wordt door de rechter (zie 
art. 1244 lid 2 B.W.). Men spreekt hier ook wei van een respijttermijn of 
van het door de rechter verleende uitstel van betaling. 

17. VERBINTENIS MET GEWONE TIJDSBEPALING.- Ben persoon koopt van een 
begrafenisondernemer een sarcofaag en wat daarbij hoort tegen een bepaal
de prijs. De koper betaalt bij de contractsluiting een voorschot van 
54.375 BF. Het saldo moet onmiddellijk na zijn overlijden betaald worden 
door notaris X. De levering van de sarcofaag dient eveneens op dat tijdstip 
t_e geschieden. De kQnerheeft na ~njge tij!l spjj1"aru:ijn_aankoop _en vordert_ 
het voorschot terug. De Burgerlijke Rechtbank te Gent oordeelt echter dat 
het contract geldig is, zodat, gelet op art. 1186 B.W. het vooruit betaalde 
bedrag niet kan worden teruggevorderd (Rb. Gent, 9 oktober 1984, T.G.R., 
1986, 8). Deze uitspraak is voor kritiek vatbaar, daar de verbintenis om het 
voorschot te betalen - in tegenstelling tot de verbintenis tot betaling van 
het saldo- geen verbintenis met tijdsbepaling was. Het blijft niettemin een 
geldige betaling die niet teruggevorderd kan worden. 

18. GENADETERMIJN. - DRAAGWIJDTE VAN ART. 1244, LID 2 B.W. -In het 
vorige overzicht werd de aandacht gevestigd op het arrest van het Hof van 
Cassatie van 13 september 1977 waarin de draagwijdte van art. 1244, lid 
2, B.W. uitdrukkelijk beperkt wordt tot de verbintenissen uit overeenkomst 
(A.C., 1978, 45; vorig overzicht, T.P.R., 1983, p. 701; voor toepassingen 
zie: Antwerpen, 25 maart 1983, R. W., 1985-86, 686; Vred. St. Joost-ten
Node, 10 november 1987, T.B.B.R., 1989, 229, noot B. Hubeau). In zijn 
noot onder dit arrest heeft de gewezen Procureur-Generaal bij het Hof van 
Cassatie F. Dumon getracht de draagwijdte van deze uitspraak te beperken 
door art. 1244, lid 2, B.W. te herleiden tot een toepassing van een algemeen 
rechtsbeginsel dat stoelt op een menslievendheidsgevoelen voor ongelukkige 
schuldenaars (A.C., 1978, p. 46; zie ook De Page, H., Traite, I, nr. 147; 
noot B. Hubeau, o.c., 235-236). Jammer genoeg heeft ons hoogste gerechts
hof geen gelegenheid gekregen tijdens de afgelopen jaren om de visie van 
F. Dumon te bekrachtigen, zodat rechtsonzekerheid daarover blijft be-
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staan. P. Van Ommeslaghe wijst er trouwens terecht op dat de afbakening 
van het toepassingsgebied van art. 1244, lid 2, B.W. geen louter tbeoreti
sche kwestie is, daar de vraag rijst of en zo ja in welke mate de regels i.v.m. 
toepassingsvoorwaarden en omvang van genadetermijnen inzake contractu
ele verbintenissen ook zouden moeten gelden voor niet contractuele juridi
sche verplichtingen (o.c., R.C.J.B, 1988, p. 67-68). 

Hoe dan ook, de beperking van de respijttermijnregeling tot verbintenissen 
uit overeenkomst leidt tot een ongewenste ongelijke behandeling van con
tractuele schuldenaars en andere debiteuren. 

In bet licht van het voorgaande dient de uitspraak van het Hof van Beroep 
te Antwerpen dan ook te worden betreurd waarin voor een verbintenis uit 
onrechtmatige daad bet gevraagde ,gemak van betaling" werd geweigerd, 
,daar artikel1244 B.W. van het Burgerlijk Wetboek uitsluitend de verbin
tenissen uit overeenkomsten betreft en, als afwijking van het gemene recht, 
van strikte toepassing is" (25 maart 1983, R. W., 1985-86, 688; zie ook 
Jeugdrb. Brussel, 24 maart 1988, Pas., 1988, III, 88). 

Geldt art. 1244, lid 2, B. W. enkel voor de betaling van geldsommen of ook 
voor andere verbintenissen? Het is duidelijk dat het woord ,betaling" hier 
in ruime zin gelezen moet worden en op de nakoming slaat van aile soorten 
van (contractuele?) verbintenissen (De Page, H., Traite, I, nr. 145, B). 
Uitstel kan derhalve verleend worden op deze grond aan een huurder die 
verplicht is het gehuurde goed te verlaten (Vred. Berchem- Antwerpen, 24 
december 1985, T. Vred., 1988, 262). 

19. GENADETERMIJN. - DRAAGWIJDTE (VERVOLG). - Artikel 1244, lid 2, 
B.W. vormt een belangrijke uitzondering op het beginsel overeenkomst
wet, zoals dat is neergelegd in artikel1134, lid 1, B.W.: bier wordt immers 
een tijdsbepaling aan de schuldeiser opgedrongen of wordt deze verplicht 
zich met gedeeltelijke betalingen tevreden te stellen. 

Art. 1244, lid 2, B. W. geeft de rechter niet de bevoegdheid de schuldenaar 
van de verplichting tot betaling te ontslaan. Dit blijkt uit een interessant 
arrest van het H6f van Cassatie van 19 juni 1986 (A. C., 1985-86, 1438 en 
R. W., 1987-88, 1'503, noot A. Van Oevelen). In deze zaak had het Hof van 
Beroep te Brussel de schuldenares veroordeeld om aan de schuldeiser een 
bedrag van 587.208 frank te betalen, verhoogd met de bij overeenkomst 
bedongen interest ten belope van 250 frank per dag vertraging. Op grond 
van de moeilijke financiele toestand van de schuldenares en rekening 
houdend met haar zware kinderlast, had het Hofvan Beroep te Brussel haar 
ecbter tevens gemachtigd om haar schuld met maandelijkse stortingen van 
5.000 frank af te lossen. Daar de rente op de schuld reeds gemiddeld 
7.500 frank per maand bedroeg, betekende dit dat de schuldenares in 
werkelijkheid de schuld helemaal niet moest aflossen en dat zij ook gedeelte
lijk vrijgesteld werd van de verplichting om interest te betalen. Terecht 
verbrak het Hof van Cassatie dan ook deze beslissing: ,Overwegende dat 
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het arrest aldus verweerster geen uitstel verleent voor de betaling van haar 
schuld, maar haar de mogelijkheid biedt haar schuld nooit af te betalen en 
haar verbintenissen jegens eiseres te beperken tot de betaling van een 
gedeelte van de interesten. Dat die beslissing artikel1244 van het Burgerlijk 
Wetboek schendt..." (ibid.)(4). 

Uiteraard werd hier door de feitenrechter ook inbreuk gepleegd op artikel 
1134, lid 1, B.W. (zie in dezelfde zin ook Brussel, 2 februari 1987, R. W., 
1986-87, 2310; Bergen, 6 juni 1988, Rev. Liege, 1988, 1392; Rb. Brussel, 
17 februari 1987, T.B.B.R., 1988, 139). 
Ret komt regelmatig voor dat personen aan familieleden of anderen een 
geldlening toestaan zonder te preciseren wanneer het uitgeleende kapitaal 
terugbetaald moet worden, zonder aanduiding nopens de wijze van terugbe
taling - in een keer of in ,schijven" - of nog zonder vermelding van het 
verschuldigde interestpercentage. Betekent dit dat de uitlener dan geen recht 
op terugbetaling of op rente kan laten gelden? Ret antwoord op deze vragen 
luidt uiteraard ontkennend. Terecht verbrak het Rof van Cassatie dan ook 
een arrest van het Rof van Beroep te Brussel van 25 november 1989 waarin 
o.m. afgeleid werd uit het feit dat niet overeengekomen was dat de geleende 
geldsom op een bepaalde tijd terugbetaalbaar was, dat geen volledige of 
gedeeltelijke terugbetaling van de geleende som gevorderd kon worden. 
Door deze beslissing had het Rof van beroep immers de verbindende kracht 
v_an de over(!enk()J11St IIlis]cenci. l.lit ai"tikel_J900_1!.\V. blij_~t _V~fts_dat 
wanneer een geldlening wordt toegekend en voor de teruggave geen tijd is 
bepaald, de rechter, in geval teruggave wordt gevorderd, naar gelang van 
de omstandigheden moet oordelen of aan de lener uitstel van betaling moet 
worden toegestaan (Cass., 20 april1.989, A.C., 1988-89, 964; zie ook Cass. 
fr., 29 juni 1982, D.S., Panorama de la jurispr. de la Cour de cassation, 
1983, p. 9 note A. Piedelievre; Simon, L, De Gavre, J. en Foriers, P. A., 
o.c., R.C.J.B., 1986, 365-366). 

20. GENADETERMIJN.- VOORWAARDEN.- De rechter kan slechts uitstel van 
betaling geven aan de schuldenaar ,die ongelukkig en te goeder trouw" is. 
Beantwoordt niet aan die eis de debiteur die zich door overdreven geldlenin
gen op onverantwoorde wijze in geldmoeilijkheden heeft gewerkt (Vred. 
Fosses-la-Ville, J.L., 1982, 275). Is evenmin ,ongelukkig en te goeder 
trouw'' de schuldenaar die zijn electriciteitsrekeningen niet betaalt, alhoe
wel hij niet zonder inkomsten is en geen stappen onderneemt bij zijn 
schuldeiser om een afbetalingsregeling tot stand te brengen (Bergen, 18 
oktober 1988, J. T., 1989, p. 5). 
Niets verhindert de recher een genadetermijn toe te kennen aan de schulde
naar van een verbintenis met tijdsbepaling die krachtens een contractsbe
ding het voordeel van deze tijdsbepaling verloren heeft (Luik, 30 juni 1988, 
Rev. Liege, 1989, 20). 

(4) Zie eveneens impliciet Cass. 25 oktober 1990, A.C., 1990-91, 235. 
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21. GENADETERMIJN.- GEVOLGEN. -De toekenning van een respijttermijn 
betekent geenszins dat de schuldenaar geen fout zou treffen en hij dus niet 
aansprakelijk zou zijn voor de niet-nakoming van zijn verbintenis. Uitstel 
van betaling belet dus niet een veroordeling tot bet betalen van schadever
goeding noch de toepassing van een rechtsgeldig boetebeding (zie Cass., 21 
februari 1964, R.C.J.B., 1966, 411, noot I. Moreau-Margreve; Kh. Luik, 
3 juni 1982, J.L., 1983, 71, noot J.-F. Jeunehomme). Hieruit volgt logi
scherwijze ook dat de schuldeiser ondanks de aan de schuldenaar toegeken
de genadetermijn zich tegenover deze laatste op de exceptio non adimpleti 
contractus of bet retentierecht mag beroepen (in deze zin Moreau-Margreve, 
I, o.c., p. 455 e.v. en de verwijzingen aldaar; contra: Vred. Nijvel, 12 
januari 1983, J. T., 1985, 530). 

De door de rechter toegekende genadetermijn vormt geen beletsel voor 
bewarende maatregelen, noch voor schuldvergelijking (Vred. Namen, 17 
december 1981, Rev. Reg. Dr., 1982, 125; art. 1292 B.W.; De Page, H., 
Traite, I, nr. 148). 

22. GENADETERMIJN.- UITZONDERINGEN.- Aannemend dat de rechter
op grond van een algemeen rechtsbeginsel- de algemene bevoegdheid bezit 
om in bepaalde omstandigheden uitstel van betaling aan de schuldenaar toe 
te kennen (zie supra nr. 18), dient toch te worden erkend dat op deze 
algemene regel een reeks uitzonderingen bestaan. In heel wat wetten zijn 
immers uitdrukkelijke bepalingen in die zin aan te wijzen (zie o.m. de 
art. 1333 e.v. Ger.W.; voor toepassingen van die wetteksten zie Cass., 13 
juni 1985, Rev. Not. B., 1986, 116, noot J.-L. Ledoux; Bergen, 25 septem
ber 1985;A.C., 1984-85, 148 en Rev. Not. B., 1986, 399). In anderemateries 

· heerstsinds geruime tijd onzekerheid en daarin is tijdens de afgelopen jaren 
meestal geen verandering gekomen. 

Zo blijft de controverse bestaan of de rechter de bevoegdheid bezit om 
respijttermijnen toe te kennen aan de schuldenaar van sociale zekerheidsbij
dragen (zie vorig overzicht, T.P.R., 1983, p. 701-702 en de verwijzingen; 
zie ook Van Ommeslaghe, P., o.c., 1988, p. 68-69). Zo zijn er in de 
afgelopen periode twee uitspraken aan te stippen waarin deze vraag in 
beginsel bevestigend wordt beantwoord (Arbrb. Dinant, 1 juni 1982, Rev. 
Reg. Dr., 1982, 339, noot B. Haubert; Arbrb. Charleroi, 9 juni 1983, Rev. 
Reg. Dr., 1983, 379, noot B. Haubert). Erkent men in deze een algemeen 
rechtsbeginsel, dan dient deze rechtspraak te worden goedgekeurd. 

Dezelfde onzekerheid heerst over de beantwoording van de vraag of de 
rechter genadetermijnen voor belastingsschulden vermag toe te kennen. De 
Burgerlijke Rechtbank te Namen beantwoordde de vraag in bet vonnis van 
15 januari 1988 in bevestigende zin (J. T., 1988, 208). 

Ook blijven rechtspraak en rechtsleer verdeeld over de vraag of uitstel van 
betaling van bet door de werkgever verschuldigde loon kan worden toege
staan. Sommigen menen dat de vraag ontkennend moet worden beant-
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woord, daar de niet tijdige betaling van bet loon strafrecbtelijk gesanctio
neerd wordt (zie o.m. Arbrb. Antwerpen, 15 november 1976, J. T. T., 1977, 
317 enR. W., 1977-78, 1902, noot L. Lamine; Arbrb. Antwerpen, 3 maart 
1981, J.T.T., 1982, 97, noot B. Maingain). Wanneer men er ecbter van 
uitgaat dat de bevoegdbeid van de recbter om uitstel van betaling te verlenen 
op een algemeen recbtsbeginsel steunt of dat artikel 1244, lid 2, B.W. een 
algemene draagwijdte bezit en dus niet enkel geldt voor contractuele verbin
tenissen, dan vervalt dit bezwaar volgens sommigen (cf. Arbrb. Gent, 28 
februari 1983, R.W., 1982-83,2633 en J.T.T., 1983, 322; Maingain, B., 
noot onder Arbrb. Antwerpen, 3 maart 1982, J.T.T., 1982, 98 e.v. en de 
aldaar aangebaalde bronnen (zie en vgl. voorts Vred. Etterbeek, 12 oktober 
1982, T. Vred., 1982, 262; Vred. Griveguee, 27 oktober 1982, T. Vred., 
1983, 85; Vred. St.-Jans-Molenbeek, 23 december 1982, T. Vred., 1983, 
p. 144; Vred. Brussel, 6 januari 1983, T. Vred., 1983, 300). Bij bet nemen 
van zijn beslissing zal de recbter ecbter rekening moeten bouden met de 
,toestand der partijen" en meer in bet bijzonder met de omstandigbeid dat 
bet loon in de regel bestemd is om in de levensbeboeften van de werknemer 
en zijn gezinsleden te voorzien. De Arbeidsrecbtbank te Gent leidde daaruit 
af dat uitstel van betaling niet mogelijk is voor bet gedeelte van bet loon 
dat ingevolge art. 1409 Ger.W. niet vatbaar is voor beslag of overdracbt 
(Arbrb. Gent, 28 februari 1983, R. W., 1982-83,2633 enJ.T.T., 1983, 322). 

Om dezelfde reden - voldoen aan de levensbeboeften van de scbuldeiser 
- neemt men veelal aan dat de recbter geen genadetermijnen kan toekennen 
inzake scbulden die voortvloeien uit een wettelijke onderhoudsplicht. De 
scbuldenaar wordt daar trouwens slecbts toe veroordeeld voorzover bij over 
de nodige financiele middelen bescbikt (De Page, H., Traite, l, n° 561, 6°, 
p. 707; Rb. Doornik, 28 juni 1984, J. T., 1985, 152, noot G.d.L.). Vermel
denswaard is in dit verband de uitspraak van de Burgerlijke Recbtbank te 
Brussel van 19 mei 1982. Het ging bier niet om een wettelijke onderbouds
plicbt, maar om een contractueel overeengekomen uitkeringsplicbt naar 
aanleiding van een ecbtscbeiding door onderlinge toestemming. De recbt
bank kwam tot de slotsom dat in principe niets zicb ertegen verzet dat bier 
artikel1244, lid 2, B.W. zou worden toegepast (Rb. Brussel, 19 mei 1982, 
R. W., 1982-83, 467). 

Alhoewel artikel64 van de Eenvormige Wet inzake verkoop van Iichamelij
ke roerende goederen (LUVI) uitdrukkelijk bepaalt dat de koper van de 
recbter geen uitstel van betaling kan ontvangen, spreekt bet als bet ware 
vanzelf dat niets de rechter verbiedt het voor hem uitgedrukte akkoord van 
partijen te bekrachtigen waarbij de verkoper aan de koper betalingsfacilitei
ten toestaat (Antwerpen, 25 september 1985, R. W., 1986- 87, 591). 
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II. De verbintenis onder voorwaarde 

23. OPSCHORTENDE VOORWAARDE.- AFBAKENING VAN DEZE RECHTSFIGUUR. 

- In het vorige overzicht werd ingegaan op de vraag of het contractueel 
vastgelegde ius variandi van de werkgever al dan niet te beschouwen is als 
een verbintenis onder potestatieve opschortende voorw~arde aan de zijde 
van de werkgever (T.P.R., 1~83, 700). Het Hof van Cassatie heeft er in dit 
verband terecht op gewezen dat zo'n beding betrekking heeft op het 
voorwerp van de verbintenis en niet op een (toekomstige onzekere) gebeur
tenis waarvan de uitvoering of het voortbestaan van de verbintenis afhanke
lijk is. M.a.w. het gaat hier niet om een voorwaardelijke verbintenis, maar 
om een beding dat de inhoud van de overeenkomst bepaalt (Cass. 15 januari 
1979, A.C., 1978-79, 544; zie ook Cass., 9 februari 1933, Pas., 1933, I, 103, 
concl. Proc. Gen. P. Leclercq; Van Ommeslaghe, P., o.c., R.C.J.B., 1975, 
p. 654 en 1988, p. 72; De Page, H., Traite, I, nr. 154; Arbh. Antwerpen 
18 december 1980, R. W., 1980-81, 2405; zie nog over het ius variandi: 
Smits, M., ,Impliciete verbreking van arbeidsovereenkomst en ius varian
di", R. W., 1986-87, 1041 e.v.). 

Evenzo gaat het niet op om een conventioneel bepaalde essentiele leverings
termijn als een opschortende voorwaarde te kwalificeren (Kh. Brussel, 21 
september 1976, B.R.H., 1976, 520; anders: Antwerpen, 28 april 1982, 
R. W., 1984-85, 213 en T. Aann., 1983, 253), en kan het betalen van de prijs 
nooit als een opschortende voorwaarde van een koopovereenkomst worden 
beschouwd, daar de koper tot die betaling verplicht is krachtens de verkoop 
zelf (Rb. Antwerpen, 7 januari 1982, R. W., 1984-85, 678). Met andere 
woorden, de le~eringstermijn en de prijs zijn hier essentiele bestanddelen 
van de overeenkomst. 

Schept een verbintenis met tijdsbepaling en geen voorwaardelijke verbinte
nis, het contractsbeding in een bindend verkoopscompromis krachtens 
hetwelk de kopers de volle eigendom van het verkochte goed zullen verkrij
gen op het ogenblik dat de autentieke verkoopsakte ondertekend wordt. Het 
gaat hier immers niet om een toekomstige onzekere gebeurtenis. Krachtens 
de verkoopovereenkomst zijn de partijen gehouden tot het opstellen en 
ondertekenen van de notariele akte (Rb. Brugge, 22 maart 1989, R.G.E.N., 
1989, nr. 23743; zie ook Rb. Antwerpen, 1 april1966, Rev. Not. B., 1967, 
330). Ten onrechte werd dan ook beslist dat de aankoop van een apparte
ment gesloten werd onder de opschortende voorwaarden van ,afwerking 
en verlijding van de akte" tegen een bepaalde datum (zie Rb. Brugge, 2 
oktober 1985, R.G.E.N., 1986, p. 380, noot A.C.). Zoals gezegd, kan de 
opschortende voorwaarde immers niet bestaan in de nakoming door de 
partijen van een verbintenis waartoe zij krachtens de overeenkomst gehou
den zijn (zie ook Herbots, J. en Pauwels, C., o.c., T.P.R., 1989, p. 1059). 

De door art. 910 B.W. vereiste bestuurlijke machtiging voor beschikkingen 
onder levenden of bij testament ten voordele van 0. C.M. W. 's, instellingen 
van openbaar nut e.d.m. is blijkbaar geen schorsende voorwaarde, noch 
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voor de bekwaamheid tot ontvangen, noch voor het recht op het legaat. Het 
gaat hier, volgens het Hof van Cassatie, om een bestuurlijke maatregel 
waarvan het lot of het bestaan van de vrijgevigheid afhankelijk wordt 
gesteld (Cass., 26 oktober 1987, A. C., 1986-88, 234; zie ook concl. Hayoit 
De Termicourt voor Cass., 9 mei 1946, Pas., 1946, I, 182). De vraag kan 
worden gesteld of hetzelfde geldt in geval het niet een bestuurlijke machti
ging betreft, maar een goedkeuring door de bevoegde overheid. Klaarblijke
lijk dient deze vraag ontkennend te worden beantwoord. Inderdaad, daar 
waar een machtiging een rechtshandeling is waarbij de toezichthoudende 
overheid verklaart dat een voorgenomen beslissing of rechtshandeling wet
tig is en het algemeen belang niet schaadt, gaat het bij een goedkeuring om 
een rechtshandeling waarbij de toezichthoudende overheid verklaart dat het 
besluit van een onder voogdij staande overheid uitwerking mag hebben 
omdat het noch de wet miskent, noch het algemeen belang schaadt (zie 
Mast, A., Alen, A. en Dujardin, J., Overzicht van het Belgisch administra
tiefrecht, 1989, nrs. 88-89; zie ook volgend nr. en de verwijzingen aldaar). 
Het aan de goedkeuring onderworpen besluit bestaat dus, maar is niet 
vatbaar voor uitvoering zolang het niet is goedgekeurd. Het zal derhalve 
slechts uitwerking hebben onder de opschortende voorwaarde dat goedkeu
ring wordt verleend (ibid.). Op de vraag of het in artikel 910 B.W. nu in 
werkelijkheid gaat om een ,machtiging" dan wel om een ,goedkeuring", 
kan hier niet worden ingegaan (zie Coene, M. en Dujardin, J., Commentaar 
bij art. 910 B.W., in Coene, M., Pintens, W. en Vastersavendts, A., 
Erfenissen, schenkingen en testamenten. Commentaar met overzicht van 
rechtspraak en rechtsleer, losbladig). 

Beslist werd nog dat de overeenkomst m. b.t. de aankoop van een onroerend 
goed met· een vastgoedmakelaar, die onderworpen is aan de goedkeuring 
van de verkoper, geen overeenkomst is aangegaan onder een potestatieve 
voorwaarde, maar moet worden beschouwd als een contractbelofte of als 
een aanbod vanwege de potentii:!le koper (Rb. Antwerpen, 13 oktober 1986, 
R. W., 1986-87, 2241). 

24. OPSCHORTENDE VOORWAARDE. - GEVOLGEN PENDENTE CONDITIONE. -

Een verbintenis onder opschortende voorwaarde aangegaan is die welke 
afhangt van een toekomstige, onzekere gebeurtenis (zie art. 1181, lid 1, 
B.W.; voor een toepassing i.v.m. een bouwvergunning zie Rb. Nijvel, 12 
maart 1980, T. Aann., 1982, 36). 

Een controverse bestaat sinds lange tijd over de vraag of door een schorsen
de voorwaarde het ontstaan van de verbintenis wordt opgeschort dan wel 
enkel de uitvoering daarvan. Volgens de traditionele rechtsleer en recht
spraak bestaat er pendente conditione nog geen verbintenis, maar enkel een 
hoop, een verwachting. Anderen gaan wat verder en spreken van een ,recht 
in wording" of van een ,eventueel recht". Tenslotte zijn er degenen die 
beweren dat bij een voorwaardelijke verbintenis enkel de uitvoering is 
opgeschort, zodat de verbintenis zelf volwaardig bestaat (zie Herbots, J., 
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,Contrat sous condition suspensive: consequences de la faute commise par 
une partie 'pendente conditione'", R.C.J.B., 1983, p. 204 e.v.; Dieux, X., 
,Effets de la tutelle d'approbation sur les contrats conclus avec une autorite 
publique subordonnee", Adm. Pub/., 1984, p. 145 e.v.; Gerard, Ph., ,Vers 
une definition nouvelle de !'obligation sous condition suspensive?", 
R.C.J.B., 1990, p. 108 e.v.). 
Dit probleem kwam aan de orde in een zaak waarover het Hof van Cassatie 
uitspraak deed in het arrest van 5 juni 1981 (A.C., 1980-81, 1157). Het 
betrof hier een aannemer die van de gemeente Beverlo een opdracht had 
gekregen onder de opschortende voorwaarde dat de toezichthoudende 
overheid, i.e. de Bestendige Deputatie, hieraan haar goedkeuring zou 
hechten. Zander de beslissing van de Bestendige Deputatie af te wachten, 
besloot het Gemeentebestuur van Beverlo echter, na een beperkte heraanbe
steding waarvan die aannemer zelfs niet op de hoogte werd gebracht, de 
opdracht aan een andere onderneming toe te vertrouwen. Naderhand wei
gerde de Bestendige Deputatie haar goedkeuring te hechten aan de eerste 
toewijzing. De benadeelde eerste aannemer vervolgde de gemeente Beverlo 
wegens contractbreuk, maar deze verweerde zich met het argument dat 
gezien het definitief niet in vervulling gaan van de opschortende voorwaarde 
(dejiciente conditione), er nooit een verbintenis was ontstaan en de aanne
mer zich dan ook niet kon beroepen op de schending van zijn recht. 
In eerste aanleg besliste de Burgerlijke Rechtbank te Hasselt dat, hoewel 
wegens de opschortende voorwaarde van goedkeuring, waaronder de aan
besteding plaats had, moeilijk gewag kon worden gemaakt van een ,over
eenkomst", de vordering gegrond was, vermits de gemeente Beverlo ,heeft 
gehandeld in tegenstrijd met de door haar zelf geschapen verwachtingen in 
hoofde van de partij wiens aanbod zij reeds sedert 31.12. 1974 had aan
vaard" (Rb. Hasselt, 3 april 1978, Limb. Rechtsl., 1981, 117). 
In beroep deed het Hof van Beroep te Antwerpen deze beslissing teniet en 
wees de eis van de aannemer af. Het Hof stelde weliswaar vast dat tussen 
partijen een overeenkomst was tot stand gekomen onder opschortende 
voorwaarde van goedkeuring door de toezichthoudende overheid, maar dat 
het niet in vervulling gaan van die voorwaarde meebracht dat de overeen
komst als niet bestaande moest aanzien worden en de aannemer derhalve 
geen rechtsgevolg kon afleiden uit het bestaan van de overeenkomst tijdens 
de wachtperiode (Antwerpen, 19 december 1979, Limb. Rechtsl., 1981, 
112). 
In zijn interessante conclusie v66r het Cassatiearrest legt de toenmalige 
Advocaat-Generaal H. Lenaerts terecht de nadruk op het onderscheid dat 
gemaakt moet worden tussen overeenkomst en verbintenis: , want ook al 
zou deze laatste (d.i. de verbintenis) hangende de voorwaarde niet bestaan ... 
de overeenkomst die partijen hebben aangegaan om zich althans voorwaar
delijk te verbinden, bestaat in elk geval" (R. W., 1981-82, 246). E. Dirix 
drukt deze gedachte nog kernachtiger uit: ,Is de verbintenis voorwaarde
lijk, dan is de overeenkomst die haar tot stand brengt ,onvoorwaardelijk". 
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Deze overeenkomst bestaat en bindt de partijen ... Hangende de voorwaarde 
rusten op de partijen reeds bepaalde verplichtingen die als gemene noemer 
hebben: het beginsel van de goede trouw in de uitvoering van de overeen
komst" (R. W., 1984-85, 2238). Deze gedachtengang, die Lenaerts aan De 
Page ontleent (Traite, I, nr. 153bis), heeft belangrijke praktische gevolgen. 
Zelfs wanneer de opschortende voorwaarde waaronder de verbintenis is 
aangegaan, niet in vervulling gaat, kan de niet-nakoming van de uit de 
onvoorwaardelijke overeenkomst voortvloeiende verbintenissen - in casu 
zou dat b.v. kunnen zijn het uitschrijven van een nieuwe aanbesteding 
alvorens de goedkeuring van de oorspronkelijke aannemingsovereenkomst 
door de Bestendige Deputatie was geweigerd- immers tot aansprakelijk
heid leiden. 

Blijft de tweede vraag, nl. of de opschortende voorwaarde waaronder een 
verbintenis is aangegaan, het ontstaan van die verbintenis opschort tot het 
in vervulling gaan van die voorwaarde dan wei enkel haar uitvoering 
schorst. Lenaerts meent dit laatste: ,Het ontbreken van de voorwaarde 
heeft naar mijn gevoelen alleen tot gevolg dat de voorwaardelijk aangegane 
verbintenis nooit uitvoering krijgt" (ibid., 248). De Page maakt op dit punt 
een onderscheid. Enerzijds schrijft hij voor de periode pendente conditione: 
, ,En allant au fond des chases, on ne peut meme pas dire que ce sont les 
obligations nees du contrat qui 'n'existent pas'. Ces obligations existent; ce 
n'est gue leur executi~n qui est su~pend!!_e"jo.c., !,_nr.l5'Jbis,_ J!. ~2.(i)_. 
Anderzijds stelt hij voor het geval dat de opschortende voorwaarde niet in 
vervulling gaat: ,Les effets de Ia defaillance de la condition sont extreme
ment simples. S'il s'agit d'une condition suspensive, !'obligation ne prend 
pas naissance" (ibid., nr. 169, p. 253). 

Het Hof van Cassatie heeft klaarblijkelijk Lenaerts' visie geheel overgeno
men. ,Overwegende- aldus het Hof- dat, wanneer bij overeenkomst 
een verbintenis onder opschortende voorwaarde wordt aangegaan, de over
eenkomst hangende de voorwaarde niettemin bestaat, ook a1 is de uitvoe
ring van de verbintenis geschorst; dat deze overeenkomst derhalve rechten 
en verplichtingen voor de partijen doet ontstaan en de partij die haar 
verplichtingen niet nakomt, schadeplichtig kan zijn. Dat, wanneer de voor
waarde ontbreekt, de overeenkomst weliswaar ophoudt te bestaan en de 
voorwaardelijk aangegane verbintenis nooit uitvoering krijgt; dat zulks 
evenwel niet belet dat het niet-nakomen van verplichtingen hangende de 
voorwaarde tot schadevergoeding aanleiding kan geven, wanneer het niet
nakomen oorzaak van de schade blijft, hoewel de overeenkomst intussen 
teniet is gegaan" (Cass., 5 juni 1981, A. C., 1980-81, 1157, R. W., 1981-82, 
245, R.C.J.B., 1983, 199 met noot J. Herbots; Adm. Pub!., 1984, 145, noot 
X. Dieux; in dezelfde zin o.m. Antwerpen, 28 april 1986, Pas., 1986, II, 
123). Als ik het goed zie, beslist het Hof hier vooreerst dat wanneer bij 
overeenkomst een verbintenis onder opschortende voorwaarde werd aange
gaan, de overeenkomst bestaat hangende de voorwaarde. Derhalve kan deze 
overeenkomst rechten en plichten doen ontstaan voor de partijen, en kan 
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de partij die haar verplichtingen- hangende de voorwaarde - niet nakomt 
schadeplichtig zijn (in dezelfde zin Cass., 15 mei 1986, A.C., 1985-86, 1248 
en R.C.J.B., 1990, 106, noot Ph. Gerard). Dit geldt ook, aldus het Hof, 
wanneer later de overeenkomst wegens niet-vervulling van de voorwaarde 
teniet is gegaan. Dit is de bekrachtiging van het antwoord van Lenaerts op 
de eerste vraag. In de tweede plaats beslist het Hof van Cassatie, als ik het 
goed zie, dat de opschortende voorwaarde waaronder een verbintenis is 
aangegaan, niet het ontstaan maar enkel de uitvoering van die verbintenis 
opschort tot het iii vervulling gaan van die voorwaarde. Inderdaad, het Hof 
beslist dat pendente conditione ,de uitvoering van de verbintenis is ge
schorst" en dejiciente conditione ,de voorwaardelijk aangegane verbinte
nis nooit uitvoering krijgt" (in dezelfde zin: Van Ommeslaghe, P., o.c., 
R.C.J.B., 1988, p. 71; anders: Cass., 9 februari 1933, Pas., 1933, I, 103, 
concl. Proc. Gen. Leclercq). 

25. OPSCHORTENDE VOORWAARDE.- GEVOLGEN PENDENTE CONDITIONE (VER

VOLG). - De gegrondheid van de eerste regel - d.i. het ,onvoorwaarde
lijk'' karakter ~an de overeenkomst die een voorwaardelijke verbintenis in 
het leven roept - zal wellicht niemand in twijfel trekken. 

Moeilijker ligt het tweede probleem, d.i. de vraag of de opschortende 
voorwaarde waaronder een verbintenis is aangegaan het ontstaan of enkel 
de uitvoering van die verbintenis opschort. In zijn noot onder het arrest 
wijst J. Herbots er op dat pendente conditione er nog geen verbintenis kan 
bestaan, daar in geval van nakoming v66r de verwezenlijking van de 
opschortende voorwaarde de solvens het betaalde als onverschuldigd mag 
terugvorderen (o.c., p. 210; in dezelfde zin De Page, H., Traite, I, nr. 159, 
p. 238, noot Ph. Gerard, onder Cass., 15 mei 1986, R.C.J.B., 1980, p. 108 
e.v.). Het Hof van Cassatie heeft deze laatste regel trouwens in het arrest 
van 7 oktober 1982 bevestigd (A.C., 1981-82, p. 215; zie ook volgend nr.). 
Er zijn nog andere bepalingen die in dezelfde richting wijzen, zoals artikel 
2257 B.W. dat bepaalt dat de verjaring niet loopt ten aanzien van een 
schuldvordering die van een voorwaarde afhangt, zolang die voorwaarde 
niet vervuld is, en artikel 1182, lid 1, B.W. krachtens hetwelk bij een 
verbintenis aangegaan onder een opschortende voorwaarde het risico van 
de zaak die het voorwerp van de overeenkomst uitmaakt, voor rekening 
blijft van de schuldenaar die zich slechts verbonden heeft deze zaak te 
leveren ingeval de voorwaarde vervuld wordt (zie ook art. 1040 B.W.). Ook 
de regel dat de schuldeiser pendente conditione niet tot dwanguitvoering 
vermag over te gaan en dat hij ook niet beschikt over de zijdelingse en 
Pauliaanse vorderingen, kunnen in die zin uitgelegd worden. Ook tijdens 
de hier besproken periode is rechtspraak in deze zin te vinden (zie o.m. 
Brussel, 13 mei 1987, J.T., 1987, 613, i.h.b. 614). 

Daar staat echter tegenover dat de schuldeiser pendente conditione reeds 
over heel wat bevoegdheden beschikt die duidelijk wijzen in de richting van 
het bestaan van een recht, zij het een onvolledig of zo men wil een 
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embryonaal recht. Zo mag de schuldeiser bewarende maatregelen treffen 
(artikel 1180 B.W.), kan hij in geval van betwisting het bestaan van zijn 
recht door de rechter laten vaststellen, is hij gerechtigd zijn recht onder 
levenden over te dragen (b.v. cessie) ,of in pand te geven, en gaat dit recht 
ook bij zijn overlijden over op zijn erfgenamen. 

Uit het voorgaande volgt dat voor beide zienswijzen iets te zeggen valt. Ret 
gezichtspunt waaruit men het probleem benadert is verschillend, maar het 
uiteindelijke resultaat is nagenoeg hetzelfde. Ret gaat dus grotendeels om 
een discussie over de vraag of het glas half vol dan wel half leeg is. 

Volledigheidshalve dient hier nog melding te worden gemaakt van de 
beslissing van het Rof van Beroep te Brussel waarnaar het Rof van Cassatie 
de zaak verwees na verbreking van het arrest van het Rof van Beroep te 
Antwerpen. Het Rof van Beroep te Brussel komt in zijn arrest van 12 
november 1985 tot de slotsom dat de eerste aannemingsovereenkomst
waarin de voorwaardelijke verbintenis van de gemeente Beverlo vervat lag 
- ongeldig was, daar het contract aangegaan was door de Gemeenteraad 
i.p.v. door het College van burgemeester en schepenen. Van contractuele 
aansprakelijkheid kon dus geen sprake zijn. Wel oordeelde het Rof dat de 
gemeente een buitencontractuele fout had begaan door de aannemer aan wie 
de opdracht aanvankelijk was toevertrouwd, niet de kans te bieden bij de 
heraanbesteding mee te dingen (Brussel, 12 november 1985, Limb. Rechtsl., 
1986, 36). - ---- ---

26. OPSCHORTENDE VOORWAARDE.- GEVOLGEN PENDENTE CONDITIONE (VER

VOLG). - Een verbintenis onder opschortende voorwaarde aangegaan, is 
niet uitvoerbaar en ook niet eisbaar v66r de voorwaarde in vervulling is 
gegaan zie (Cass., 15 september 1983, A.C., 1983-84, 41; Cass., 18 novem-

. ber 1988, R. W., 1989-90, 324; zie ook infra, nr. 265 in fine en supra, nrs. 
23 e.v.). 

Dit brengt mede dat de uitvoering van een onder opschortende voorwaarde 
aangegane verbintenis beschouwd moet worden als een onverschuldigde 
betaling, waarvan de teruggave overeenkomstig de artikelen 1235, 1376 en 
1377 B.W. gevorderd mag worden, zo de betaling gedaan is voordat de 
voorwaarde is vervuld en deze ook inmiddels niet gerealiseerd is (zie Cass., 
7 oktober 1982, A.C., 1981-82, 215). Ret ging hier om de overdracht van 
een handelshuur en handelszaak door de huurder van een handelspand 
onder de opschortende voorwaarde dat de verhuurder daarmee akkoord zou 
gaan. De overeengekomen prijs was reeds betaald op het ogenblik dat de 
verhuurder meedeelde dat hij zich verzette tegen de overdracht van de 
handelshuur. De regel geldt a fortiori deficiente conditione. 

Dit brengt eveneens met zich dat geen schuldvergelijking kan plaatsgrijpen 
tussen twee geldschulden waarvan de ene vaststaand en opeisbaar is, maar 
de andere onderworpen is aan een opschortende voorwaarde die nog niet 
in vervulling is gegaan. Immers, deze laatste schuld is nog niet opeisbaar 

212 



(Cass., 15 september 1983, A.C., 1983-84, 41 en Pas., 1984, I, 42 met concl. 
Adv. Gen. Liekendael; De Page, H., Traite, III, nr. 637). 

27. OPSCHORTBNDE VOORWAARDE. - GEVOLGEN PENDENTE CONDITIONE. -

(VERVOLG). - Bij een openbare verkoop van een woning wordt op de eerste 
zitdag, op 3 september 1980, het pand voorlopig toegewezen aan dhr. L. 
voor een prijs van 515.000 frank. Overeenkomstig artikel 1588 Ger. W. 
besluit de notaris echter een tweede zitdag te houden, m.n. op 29 september 
1980. De nacht voordien wordt het huis echter door een brand zwaar 
beschadigd. Begrijpelijkerwijze blijft een hoger bod uit en het goed wordt 
definitief toegewezen aan Dhr. L. Naderhand rijst een bewisting over de 
vraag aan wie het recht op de door de brandverzekeraar verschuldigde 
schadevergoeding toekomt. 

Het Hof van Beroep te Antwerpen besliste op 4 apri11984 dat de voorlopige 
toewijzing geen verkoop had totstandgebracht onder de opschortende voor
waarde dat tijdens de tweede zitdag geen koper bereid gevonden werd het 
goed tegen een hogere prijs aan te kopen. Het Hof steunde deze beslissing 
op het argument dat zolang de tweede zitdag niet plaats had gehad de 
koopprijs niet vaststond. Hieruit leidde het Hof van Beroep dan af dat de 
koop in casu pas op de tweede zitdag werd afgesloten en de eigendomsover
dracht dus pas op 29 september - d.i. een dag na de brand - had 
plaatsgevonden, zodat de brandverzekeraar gehouden was de verschuldigde 
geldsom aan de verkoper uit te keren (Antwerpen, 4 april 1984, R. W., 
1985-86, 1082, noot E. Dirix; cf Rb. Charleroi, 9 juni 1976, Rec. Gen. 
Enreg. Not., 1978, 383). 

In zijn noot onder dit arrest wijst E. Dirix er op dat de redenering van het 
Hof niet overtuigt, daar de verkoopprijs op de eerste zitdag wei degelijk 
vaststond, nl. 515.000 frank. Wat op 3 september 1980 nog onzeker bleef, 
was enkel het feit of de opschortende voorwaarde, bestaande in de afwezig
heid van een hoger bod op de tweede zitdag, al dan niet in vervulling zou 
gaan. Daar die voorwaarde verwezenlijkt werd op 29 september en de 
vervulde voorwaarde overeenkomstig artikell179 B.W. terugwerkt tot op 
de dag waarop de verbintenis is aangegaan (retroactieve werking van de 
vervulde voorwaarde), dringt het besluit zich op dat de koop op 4 september 
1980 plaats vond en de koper vanaf die datum geacht moet worden eigenaar 
te zijn geworden van het pand (o.c., R. W., 1985-86, 1085; zie ook Van 
Ommeslaghe, P., o.c., R.C.J.B., 1988, p. 73). Moet hieruit dan worden 
afgeleid dat de brandverzekeraar de verschuldigde geldsom aan de koper 
i.p.v. aan de verkoper had moeten uitbetalen? E. Dirix beantwoordt die 
vraag ontkennend, daar op het beginsel van de retroactiviteit van de 
vervulde voorwaarde een aantal uitzonderingen bestaan. Een ervan betreft 
het risico. Artikel 1182 B.W. bepaalt immers dat wanneer de verbintenis 
is aangegaan onder een opschortende voorwaarde, het risico van de zaak 
die het voorwerp van de overeenkomst uitmaakt, voor de schuldenaar blijft 
(ibid.). 
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De ongetwijfeld interessante redenering van E. Dirix staat of valt echter met 
de juistheid van zijn uitgangspunt, nl. dat de ver koper er zich toe verbonden 
had het goed te verkopen aan de hoogstbiedende van de eerste zitdag bij 
afwezigheid van een hager bod op de tweede zitdag. Dat nu bleek in casu 
niet het geval te zijn. Inderdaad, het Hof van Beroep te Antwerpen had 
vastgesteld dat aileen de aspirant-koper een verbintenis had aangegaan: 
verplichting tot aankoop van het goed tegen zijn (hoogste) bod tijdens de 
eerste zitdag, zo er tijdens de tweede zitdag geen hager bod zou komen. De 
verkoper had echter geen enkele verbintenis in soortgelijke zin op zich 
genomen. Hij had enkel tot een tweede zitdag besloten wegens ,de mogelij
ke ontoereikendheid van het op de eerste zitdag gedane hoogste bod". 
Terecht verwierp het Hofvan Cassatie dan ook de voorziening in verbreking 
tegen het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen (Cass., 2 mei 1986, 
A.C., 1985-86, 1179 en de aldaar in voetnoot 1 aangehaalde bronnen). 

28. OPSCHORTENDE VOORWAARDE. - GEVOLGEN EVENIENTE CONDITIONE. -

Art. 1179 B.W. bepaalt dat de vervulde voorwaarde terugwerkt tot op de 
dag waarop de verbintenis is aangegaan. Deze regel is normaal te noemen 
indien men - zoals ons Hof van Cassatie - blijkbaar van oordeel is dat 
een schorsende voorwaarde enkel de uitvoering van de verbintenis opschort 
(zie supra, nr. 20; Dieux, X., o.c., Adm. Pub!., 1984, p. 250 e.v.; voor 
toepassingen, zie Antwerpen, 29 oktober 1983, R. W., 1986-87, 1273; Gent, 
2rjarmari 1987; T. Agr. R~, 1987, 35; Kli. Mai:cne-eii-Famenne;Ui 
november 1981, Rev. Reg. Dr., 1982, 33). 

Terecht oordeelde het Hof van Cassatie dat wanneer een aanbod afhanke
lijk wordt gesteld van een opschortende voorwaarde, de vervulling van die 
voorwaarde tot gevolg heeft dat het voorwaardelijk aanbod met terugwer
kende kracht een definitieve verbintenis wordt. De realisatie van de voor
waarde brengt echter niet mee dat de door het aanbod beoogde overeen
komst, in casu een koopcontract, tot stand komt (Cass., 16 maart 1989, 
A.C., 1988-89, 823). 
Beslist werd nog i.v.m. een bestelling geplaatst onder een opschortende 
voorwaarde, dat de vervulling van die voorwaarde meebrengt dat de koop 
in rechte bestaat op de datum van die bestelling, en niet pas ontstaat op het 
tijdstip van de verwezenlijking van de voorwaarde (Arbrb. Brussel, 3 
oktober 1988, R. W., 1988-89, 963). 

29. OPSCHORTENDE VOORWAARDE.- GEVOLGEN EVENIENTE CONDITIONE.

TOEPASSING VAN ARTIKEL 1178 B.W.- Met de vervulling van de voorwaarde 
wordt gelijkgesteld de omstandigheid dat de schuldenaar de vervulling ervan 
verhinderd heeft (artikel 1178 B.W.). Vereist is niet dat de schuldenl;lar 
bedrieglijk gehandeld heeft, maar zijn schuld moet terzake wei vaststaan 
(De Page, H., Traite, I, nr. 163, 4°; Cass., 5 mei 1955, A.C., 1955, 739; 
zie ook Herbots, J., o.c., R.C.J.B., 1983, p. 213). Dit laatste is b.v. het 
geval wanneer tussen partijen een contract werd gesloten tot overname van 
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een handelszaak onder de opschortende voorwaarde dat de overnemer een 
lening van 850.000 frank zou bekomen, en deze laatste door het achterwege 
laten van elke inspanning om de lening te verkrijgen de vervulling van die 
voorwaarde verhinderd heeft (zie en vgl. Cass. fr., 25 april1978, J.C.P., 
1979, II, n° 19056, noot Galle; Gent, 28 juni 1984, T.B.H., 1985, 209; Kh. 
Kortrijk, 26 november 1987, T.B.H., 1988, 911; Rb. Brussel, 22 januari 
1988, Res Jura Imm., 1988, 225; Gent, 3 apri11980, Res Jur. Imm., 1981, 
277; Kh. Brussel, 4 februari 1987, Rev. Not. B., 1987, 414; Rerbots, J., 
ibid., p. 213)(5). De regel geldt echter niet wanneer de voorwaarde oak 
zonder de fout van de debiteur niet in vervulling zou zijn gegaan (Arbrb. 
Brussel, 18 december 1989, Rspr. Arb. Brussel, 1990, 84; De Page, H., 
Traite, I, nr. 163, p. 242). 
Een andere toepassing van artikel1178 B.W. vinden we in het arrest van 
het Hof van Cassatie van 8 september 1989 (R. W., 1989-90, 1220). Ret ging 
hier om het beding in een commissieovereenkomst krachtens hetwelk de 
verkoper van een winkel het commissieloon aan de tussenpersoon verschul
digd zou zijn wanneer de akte van de verkoop van de winkel verleden zou 
zijn en de koopprijs betaald. Daar de koper zijn verbintenissen niet na
kwam, vorderde de verkoper echter de ontbinding van de koop, waarvan 
de verkoopsakte nooit verleden was voor de notaris en de prijs oak nooit 
betaald werd. De commissionair meende echter dat hij krachtens artikel 
1178 B.W. tach recht had op het commissieloon. Ret Rof van Beroep te 
Gent wees zijn eis echter af, daar de niet-vervulling van de bovengenoemde 
voorwaarden geenszins te wijten was aan een fout van de verkoper. Ret Rof 
van Cassatie verwierp het cassatieberoep, daar het Rof van Beroep te Gent 
een juiste toepassing had gemaakt van artikel 1178 B. W. (over de vraag of 
het verlijden van de koopakte en het betalen van de prijs wei als opschorten
de voorwaarden te bestempelen zijn, zie supra, nr. 23). 
De sanctie van artikel 1178 B. W. staat gelijk met de gedwongen uitvoering 
in natura van de verbintenis (Dieux, X., o.c., Adm. Pub!., 1984, p. 153). 
Uit een arrest v~m het Rof van Cassatie van 15 mei 1986 blijkt echter dat 
de schuldeiser in zo'n situatie oak de ontbinding van de wederkerige 
overeenkomst met schadevergoeding overeenkomstig artikel1184 B. W. kan 
bekomen, daar de schuldenaar zijn contractuele verplichtingen niet is 
nagekomen (Cass., 15 mei 1986, A.C., 1985-86, 1248; cf, Gent, 28 juni 
1984, T.B.H., 1985, 209). Oak hier blijkt het door het Rof van Cassatie 
gemaakte onderscheid tussen de overeenkomst die de voorwaardelijke 
verbintenis schept en de voorwaardelijke verbintenis zelf, dus bijzonder 
nuttig te zijn (supra, nrs. 24 e.v.). 
In verband met artikel 1178 B.W. heeft er zich een arbeidsrechtelijke 
controverse ontsponnen over het recht van de arbeider of bediende op een 
eindejaarspremie, wanneer de arbeidsovereenkomst in de loop van het jaar 

(5) Zie eveneens Luik, 20 januari 1990, Rev. Reg. Dr., 1990, 335; Rb. Charleroi, 8 januari 
1991, Rev. Reg. Dr., 1991, 272. 
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eenzijdig opgezegd werd door de werkgever. In heel wat arbeidsovereen
komsten is de toekenning van de eindejaarspremie immers afhankelijk 
gesteld van de voorwaarde dat de werknemer in dienst is op het ogenblik 
van de uitkering van die premie, d.i. in december van dat jaar. De betrokken 
werkgevers menen veelal dat ontslagen werknemers waarvan de opzeggings
termijn verstrijkt v66r december van dat jaar of die in plaats van een 
opzeggingstermijn een opzeggingsvergoeding hebben ontvangen en daar
door in december niet meer met de werkgever verbonden zijn door een 
arbeidsovereenkomst, geen recht kunnen laten gelden op een gehele of pro 
rata temporis uitkering van die eindejaarspremie. De werknemers daarente
gen zijn van oordeel dat de vervulling van de voorwaarde - het in dienst 
zijn op het ogenblik van de uitkering van de premie- hier verhinderd wordt 
door de schuldenaar, d.i. de werkgever, en dat dus de voorwaarde moet 
geacht worden vervuld te zijn, zodat zij recht hebben op de gehele premie 
of op een uitkering daarvan pro rata van de gedurende dat jaar gewerkte 
periode. M.a.w. de werknemers beroepen zich op art. 1178 B.W. De 
rechtspraak heeft zeer uiteenlopend gereageerd: zie en vgl. a.m. Arbh. 
Antwerpen, 22maart 1982, Soc. Kron., 1984, 220; Arbh. Antwerpen, 7 juni 
1983, Limb. Rechtsl., 1983, 112; Arbh. Antwerpen, 2 oktober 1986, R. W., 
1987-88, 541; Arbrb. Hasselt, 28 april 1986, Limb. Rechtsl., 1986, 175; 
Arbrb. Antwerpen, 4 februari 1986, J.T.T., 1987, 81; Boes, R., ,De 
werking van enkele aspekten van de loonbescherming op de arbeidsrechte
lijke verhouding tussen werkgever en werknemer", in Aktueleproblemen 
van het arbeidsrecht, Antwerpen, 1984, p. 366 e.v.; Id., noot onder Cass., 
9 september 1985, R. W., 1985-86, 2695-2696; Clesse, J., ,Examen de 
jurisprudence (1982 a 1986) Contrat de travail", R.C.J.B., 1988, p. 268, 
n° 33; Truyens, E., ,Kan de verbreking van een arbeidsovereenkomst de 
toekenningsvoorwaarden van een eindejaarspremie belnvloeden?", T.S.R., 
1986, p. 513 e.v.). Bij de beantwoording van de vraag dient men ervan uit 
te gaan dat overeenkomstig artikel 1178 B. W. de voorwaarde slechts geacht 
wordt vervuld te zijn, wanneer de schuldenaar die zich onder die voorwaar
de verbonden heeft, zelf de vervulling ervan door zijn aldan niet opzettelij
ke jout verhinderd heeft (zie Cass., 5 mei 1955, Pas., 1955, I, 967). 
Geschiedt de opzegging van de arbeidsovereenkomst overeenkomstig de 
wettelijke en contractuele voorschriften, dan kan er, behoudens rechtsmis
bruik (zie voor een toepassing Boes, R., o.c., R. W., 1985-86, 2696), van 
een fout geen sprake zijn. Eerbiedigt de werkgever de geldende opzeggings
termijn, dan begaat hij in de regel dus geen fout en is toepassing van artikel 
1178 B.W. uitgesloten. Blijft de vraag of de uitkering door de werkgever 
van een opzeggingsvergoeding overeenkomstig artikel 39 Arbeidsovereen
komstenwet al dan niet een fout in zijn hoofde impliceert. Daarover lopen 
de meningen sterk uiteen (zie de reeds aangehaalde bronnen; adde: Taquet 
en Wantiez, Conge, preavis, indemnite, Brussel, 1975, p. 205 e.v.; Arbh. 
Antwerpen, 2 mei 1989, Limb. Rechtsl., 1989, 110). Ben poging deze vraag 
hier te beantwoorden, zou ons te ver leiden. 
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30. OPSCHORTENDE VOORWAARDE. - GEVOLGEN DEFICIENTE CONDITIONE. -

Ook hier dient weer het onderscheid te worden gemaakt tussen de overeen
komst die de voorwaardelijke verbintenis schept en de voorwaardelijke 
verbintenis zelf. 
Wat de overeenkomst zelf aangaat, blijkt duidelijk uit het reeds aangehaal
de arrest van het Hof van Cassatie van 5 juni 1981 dat deze weliswaar teniet 
gaat wanneer blijkt dat de opschortende voorwaarde niet in vervulling gaat, 
maar dat dit niet met terugwerkende kracht geschiedt. Het Hof verklaart 
immers uitdrukkelijk ,dat wanneer de voorwaarde ontbreekt, de overeen
komst weliswaar ophoudt te bestaan en de voorwaardelijk aangegane 
verbintenis nooit uitvoering krijgt, dat zulks evenwel niet belet dat het niet 
nakomen van verplichtingen hangende de voorwaarde tot schadevergoeding 
aanleiding kan geven, wanneer het niet nakomen oorzaak van de schade 
blijft, hoewel de overeenkomst intussen teniet is gegaan" (cursivering 
toegevoegd; A.C., 1980-81, 1159). De niet-vervulling van de voorwaarde 
brengt dus slechls het tenietgaan van de overeenkomst voor de toekomst 
teweeg. 
Wat de voorwaardelijke verbintenis zelf betreft, geldt klaarblijkelijk het
zelfde, daar het Hof stelt dat bij niet vervulling van de voorwaarde ,de 
voorwaardelijk aangegane verbintenis nooit uitvoering krijgt"; het beslist 
dus niet dat in dat geval de verbintenis met terugwerkende kracht tenietgaat. 
Deze laatste opvatting wijkt af van de heersende mening terzake (zie de 
bronnen aangehaald door Dieux, X., aangehaalde noot, Adm. Pub/., 1984, 
p. 148 e.v.), maar in een goed gedocumenteerde en geargumenteerde studie 
wijst Dieux er op dat er geen dringende redenen bestaan om de regel 
uitgedrukt in art. 1179 B. W. en krachtens dewelke de vervulde voorwaarde 
terugwerkt tot op de dag waarop de verbintenis is aangegaan, door te 
trekken naar het geval dat die voorwaarde niet in vervulling gaat (ibid., 
p. 149 e.v.; in dezelfde zin: Van Ommeslaghe, P., o.c., R.C.J.B., 1988, 
p. 75; anders: Rb. Namen, 18 februari 1986, Rev. Reg. Dr., 1986, 246). 
Melding dient hier nog te worden gemaakt van een vonnis van de Burgerlijke 
Rechtbank te Antwerpen van 13 november 1987 (De Verz., 1988, 196, noot 
M. Standaert). Een verzekeringsagent had zijn verzekeringsportefeuille 
overgedragen onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de 
verzekeraar. De • verzekeraar verklaarde zich echter niet akkoord en de 
verzekeringsageiit droeg enige tijd later zijn portefeuille aan iemand anders 
over. De eerste overnemer vervolgde de overdrager we gens contractbreuk 
en de verzekeraar op grand van artikel1382 B. W. Daar noch de contractuele 
fout van de overdrager noch de extra-contractuele fout van de verzekeraar 
bewezen werden, wees de rechtbank deze vorderingen terecht af. 

31. OPSCHORTENDE VOORWAARDE. - POTESTATIEVE VOORWAARDE. - De 
zuiver potestatieve voorwaarde waaronder een verbintenis is aangegaan en 
die deze nietig maakt, is de opschortende voorwaarde waarvan de vervulling 
uitsluitend afhangt van de wil van degene die zich verbindt (zie de artikelen 
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1170, 1171 en 1174 B.W.; Cass., 13 oktober 1983, A.C., 1983-84, 163; 
Cass., 25 november 1988, A.C., 1988-89, 373). 
De vraag of men zich bevindt voor een zuivere potestatieve voorwaarde van 
de zijde van de schuldenaar is een feitenkwestie (Cass., 17 juni 1970, A. C., 
1970, 981). Derhalve kan een rechtbank geldig beslissen dat het beding in 
een huurovereenkomst krachtens hetwelk de huurder niet gehouden is tot 
betaling van de huurprijs indien de onderhuurder in gebreke blijft of indien 
er geen onderhuurder is, nietig is omwille van het feit dat de vervulling van 
de voorwaarde uitsluitend afhangt van de wil van de schuldenaar, in casu 
dus de huurder (Cass., 13 oktober 1983, A. C., 1983-84, 163; zie nag i.v.m. 
een huurcontract Cass., 25 november 1988, A.C., 1988-89, 373; Vred. 
Jodoigne, 24 januari 1986, T. Vred., 1987, 20). 
De persoon die een bestelbon ondertekent tot aankoop van een fotokopieer
machine ,onder voorbehoud tot januari 1976", gaat een verbintenis aan 
onder een Iauter potestatieve voorwaarde, daar de verwezenlijking van die 
voorwaarde uitsluitend afhangt van zijn wil (Kh. Brussel, 26 maart 1979, 
R.W., 1980-81, 935). 
Evenzo werd beslist dat wanneer een verbintenis tot bouwen is aangegaan 
onder de voorwaarde dat de opdrachtgever een bouwgrond koopt, deze 
voorwaarde Iauter potestatief is aan de zijde van de opdrachtgever, d.i. in 
casu degene die zich verbindt (Rb. Antwerpen, 26 maart 1981, R. W., 
1981-82, 1837, noot F. Delwiche en Rec. Gen. Enr. Not., 1982, nr. 22753; 
zieook-itrfta,nt-:-T87r--------- -- -----------------

Volgens het Arbeidshof te Gent is de arbeidsovereenkomst waarbij de 
werknemer wordt aangeworven voor een arbeidsduur van 0 tot 40 uren 
voorzover en in de mate waarin hij door de werkgever minstens een dag op 
voorhand wordt opgeroepen, Iauter potestatief aan de kant van de schulde
naar in casu de werkgever, en derhalve (relatief) nietig (Arbh. Gent, 19 mei 
1989, R. W., 1989-90, 472). 
Artikel 944 B.W. bepaalt dat een schenking onder de levenden die gedaan 
is onder voorwaarden waarvan de uitvoering van de enkele wil van de 
schenker afhangt, nietig is. Deze bepaling verbiedt niet aileen de zuiver 
potestatieve voorwaarde, maar oak de gewone potestatieve voorwaarde, 
d.i. de voorwaarde waarvan de vervulling deels afhangt van de wil van de 
schenker en deels van de omstandigheden of de wil van een onbepaalde 
derde (zie De Page, H., Traite, VIII, nrs. 314 e.v.). Beslist werd dat geen 
potestatieve voorwaarde in de zin van artikel 944 B.W. is, de door de 
schenker aan de begiftigde opgelegde voorwaarde om dezelfde diensten te 
blijven verstrekken en om maandelijks een staat van zijn ontvangsten en 
van zijn uitgaven over te maken (zie Cass., 26 januari 1984, R. W., 1984-85, 
2325 en A. C., 1983-84, 620). 
Zie i.v.m. een beding in een verzekeringscontract dat tot doel heeft de 
verzekeraar het uitsluitend initiatief voor te behouden in het voeren van een 
proces n.a.v. een schadegeval dat gedekt wordt door de polis, Rb. Ouden
aarde, 5 januari 1984, R. W., 1984-85, 1098. 
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32. ONTBINDENDE VOORWAARDE EN UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING.

ONDERSCHEID. - Zie infra, nr. 290. 

33. ONTBINDENDE VOORWAARDE. - POTESTATIEVE VOORWAARDE. - Zoals 
gezegd (supra, nr. 31) is alleen de verbintenis onder een louter potestatieve 
opschortende voorwaarde van de zijde van de schuldenaar, overeenkomstig 
artikel1174 B.W., nietig. Is daarom voor kritiek vatbaar de beslissing van 
de Arbeidsrechtbank te Doornik van 9 januari 1981 dat de ontbindende 
voorwaarde - die bestaat in het niet slagen van de werknemer in een 
examen of test waarvan de organisatie en de uitslag uitsluitend afhangen 
van de werkgever- te beschouwen is als een louter potestatieve ontbinden
de voorwaarde en dat het desbetreffend beding derhalve nietig is (9 januari 
1981, J. T. T., 1981, 138; zie ook Arbh. Bergen, 27 mei 1981, J. T. T., 1982, 
83; vgl. Van Eeckhoutte, W. e.a., o.c., T.P.R., 1989, p. 652-653). Het gaat 
hier immers om een ontbindende voorwaarde en de arbeidsovereenkomst 
heeft dus volle uitwerking tot op het ogenblik van het vervullen van de 
voorwaarde. De zuiver potestatieve ontbindende voorwaarde komt hier in 
feite dus neer op een opzeggingsrecht van de werkgever (zie De Page, H., 
Traite, I, nr. 155bis, p. 232; zie ook nog infra, nr. 305. 

DEEL III 

DE BRONNEN VAN VERBINTENISSEN 

HOOFDSTUK I 

DE VERBINTENIS DOOR EENZIJDIGE WILSUITING 
R. KRUITHOF 

34. CONTROVERSE OVER HET BESTAAN VAN DEZE BRON VAN VERBINTENISSEN. 

- In het vorige rechtspraakoverzicht werd er op gewezen dat ons Hof vail 
Cassatie in twee arresten van 9 mei 1980 de eenzijdige wilsuiting in duidelij
ke bewoordingen als bron van verbintenissen heeft erkend (A.C., 1979-80, 
1132 en 1139; T.P.R., 1983, p. 505). 

In een arrest van 3 september 1981 heeft het Hof van Cassatie deze 
zienswijze nog eens bevestigd (T. Aann., 1982, 131, noot L. Cornelis). Zoals 
in een der arresten van 9 mei 1980 ging het om Ministeriele Omzendbrieven 
inzake aan aannemers toe te kennen vergoedingen wegens de prijsstijging 
van olieprodukten. De feitenrechter had in casu vastgesteld dat deze circu
laires eenzijdige verbintenissen inhielden van de zijde van de Minister van 
Openbare Werken ten overstaan van de betrokken aannemers. Het Hof van 
Cassatie verwierp op dit punt het Cassatieberoep. 

Verschillende vooraanstaande auteurs hebben gepoogd de draagwijdte van 
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deze beslissingen in te perken door te stellen dat het Hof van Cassatie 
eenzijdige verbintenissen in het arrest slechts erkent in verband met bestaan
de ,juridische instellingen", zoals het aanbod (in die zin Van Ryn, J., 
,L'engagement par declaration unilaterale de volonte", J. T., 1984, p. 129 
et suiv.; Cornelis, L., I.e., p. 139; vgl. Procureur-Generaal F. Duman, 
conclusie voor Cass., 28 april 1978, A.C., 1978, 1019). Wanneer het de 
bedoeling zou zijn van deze auteurs om de eenzijdige wilsuiting niet als 
auto nome bran van verbintenissen te erkennen en de theorie van de eenzijdi
ge verbintenis te herleiden tot een rechtstheoretische verklaring van sommi
ge verbintenissen die reeds krachtens wettelijke bepalingen of op basis van 
gewoonterechtelijke regels bestaan, dan zou hiermee een o.i. gewenste 
rechtsontwikkeling ten onrechte de pas worden afgesneden. In de bovenge
noemde cassatiearresten wordt bovendien uitdrukkelijk erkend dat de ver
bindende kracht van een aanbod , ,haar grands lag'' - en dus niet enkel haar 
, verklaring" - vindt in een door een eenzijdige wilsuiting aangegane 
verbintenis (in deze zin: Van Ommeslaghe, P., ,L'engagement par volonte 
unilaterale en droit beige", J. T., 1982, 144 e.v.; Id., ,Examen de jurispru
dence (1974-1982). Les Obligations", R.C.J.B., 1988, p. 47 e.v.; zie oak 
Van Oevelen, A. en Dirix, E., ,Kroniek van het verbintenissenrecht (1981-
1984)", R. W., 1985-86, k. 4). De toepassing per analogiam op deze eenzij
dige rechtshandelingen van de geldigheidsvereisten der contracten verleent 
de rechter trouwens voldoende middelen om eventuele ongewenste situaties 
het hoofd te bieden (cf. Van Oevelen, A. en Dirix, E., ibid., k.4; voor een 
toepassing i.v.m. een onvoldoende bepaald of bepaalbaar voorwerp, zie 
Brussel, 8 maart 1983, J.T., 483, 467, i.h.b. 468; zie oak infra, nr. 395 en 
401). Wijzen we er tenslotte nag op dat een doorbraak van de eenzijdige 
verbintenis blijkbaar oak in Frankrijk op handen is (zie Mestre, J., in Rev. 
trim. dr. civ., 1985, p. 377 en 730). 

35. TOEPASSINGEN.- De vermelding op een provisioned kwijtschrift waar
bij de verzekeraar van de derde aansprakelijke zich verbindt tot de betaling 
van een provisie die in mindering moet gebracht worden op , ,het geheel van 
de geleden schade", dient te worden begrepen als een verbintenis door 
eenzijdige wilsuiting van de verzekeraar om het slachtoffer volledig schade
loos te stellen. Derhalve kan deze verzekeraar zich achteraf niet beroepen 
op een fout van het slachtoffer - m.n. het niet dragen van de veiligheids
gordel- om zijn aansprakelijkheid tot een deel van de schade te verminde
ren (Brussel, 18 april1985, R.G.A.R., 1987, nr. 11309; zie inzake verzeke
ringen oak Antwerpen, 25 november 1987, De Verz., 1989, p. 102). 

Al naargelang van de omstandigheden kan kwijtschelding van een schuld 
door een overeenkomst of een eenzijdige rechtshandeling plaatsgrijpen. In 
dit laatste geval is de term verbintenis door eenzijdige wilsuiting minder 
gelukkig, daar de schuldeiser afstand doet van een recht en dus geen 
verbintenis aangaat (zie over dit alles Van Ommeslaghe, P., ,Rechtsverwer
king en afstand van recht", T.P.R., 1980, p. 10 e.v.; Van Ommeslaghe, P., 
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o.c., R.C.J.B., 1988, p. 50-51 en 140-141; vorig overzicht, T.P.R., 1983, 
p. 716-717; zie en vergelijk ook Bergen, 21 juni 1983, Pas., 1983, II, 125; 
Carr. Bergen, 6 maart 1984, R.G.A.R., 1985, nr. 10983; Kh. Nijvel, 30 
oktober 1975, De Verz., 1977,533 enR.G.A.R., 1977, nr. 9737). De stelling 
dat kwijtschelding enkel door een overeenkomst kan geschieden, kent echter 
nog heel wat aanhangers (zie b.v. Bergen 14 september 1983, Rev. Not. B., 
196, 260 en de verwijzingen; noot onder Bergen 21 juni 1983, Pas., 1983, 
II, 125). 

De ,garantie op eerste verzoek", een praktijk die zich de jongste jaren in 
het internationaal handelsverkeer heeft ontwikkeld, komt veelal voor in een 
drie-partijen-verhouding en gaat uit van een derde, een bank meestal, die 
de nakoming van een hoofdcontract waarborgt (zie Dirix, E., Obligatoire 
verhoudingen tussen contractanten en derden, Antwerpen, 1984, p. 167 e.v. 
en de aldaar in voetnoot 143 aangehaalde bronnen). Steeds vaker wordt de 
juridische grondslag van de verbintenis van de garantieverlener jegens de 
begunstigde gezocht in de verbintenis door eenzijdige wilsuiting (zie Van 
Ommeslaghe, P., o.c., R.C.J.B., 1988, p. 49-50 en de verwijzingen; zie ook 
Herbots, J., , ,Ben Antwerpse borg brief is geen borgtocht'', R. W., 1983-84, 
1183 e.v. en i.h.b. 1186-1187; Brussel, 15 oktober 1987, Bank Fin., 1988, 
29, noot D. Devos). Hetzelfde geldt mutatis mutandis bij gebruik van 
kredietkaarten (zie b.v. Rb. Luik, 23 april 1985, Jur. Liege, 1985, 359 en 
T.B.H., 1986, 540). Evenzo werd beslist dat de vermelding op de rugzijde 
van de check van het nummer van de bankkaart de uitdrukking is van de 
verbintenis waardoor de bank zich eenzijdig verplicht tot betaling van de 
check die behoorlijk is uitgereikt (Kh. Charleroi, 3 april1985, T.B.H., 1986, 
237 en J. T., 1985, 428 en de verwijzingen). 

Of in voorkomend geval de bindende kracht van een patronaatsverklaring 
- d.i. een nieuwe vorm van persoonlijke zekerheid die voorkomt in 
concernverhoudingen en waarbij door de moedermaatschappij (emittent) 
aan de medecontractant (b.v. een bank) (begunstigde) van haar filiaal de 
geruststelling wordt gegeven dat het filiaal de opgenomen verbintenissen zal 
honoreren - gestoeld dient te worden op een contract of op een verbintenis 
door eenzijdige wilsuiting in hoofde van de moedermaatschappij, wordt 
betwist (zie en vergelijk Van Ommeslaghe, P., o.c., J. T., 1982, p. 149; 
Bellis, M. e. a., Les lettresdepatronage, Namen en Parijs, 1984, p. 166 e.v.; 
Dirix, E., in R. W., 1985-86, k. 1117; de vraag wordt niet beantwoord in 
Kh. Dinant, 26 mei 1987, J. T., 1988, 392, noot M.-F. Antoine en Y. Poullet 
en Rev. Reg. Dr., 1988, 52). 

Zie nog in verband met een kapitaalsverhoging: Kh. Namen, 28 februari 
1985, Rev.Reg.Dr., 1985, 274 en m.b.t. bankoverschrijvingsorders: Wery, 
P., ,La nature jufidique du virement bancaire de fonds", J. T., 1988, 
p. 387, nr. 11. 

Het woord ,verkoopbelofte" kan in drie betekenissen gebruikt worden. 
Vooreerst kan het gaan om een aanbod tot verkopen. Dan hebben we te 
doen met een verbintenis door eenzijdige wilsuiting. Ben verkoopbelofte 

221 

_:__. J _r 



kan echter ook contractueel worden vastgelegd. AI naargelang het dan een 
eenzijdige of wederkerige belofte van verkoop respectievelijk koop betreft, 
dient deze overeenkomst als een eenzijdig of wederkerig contract bestem
peld te worden (zie Brussel, 25 juni 1980, R. W., 1982- 83, 360; Dekkers, 
R., Handboek, II, nr. 860). 

HOOFDSTUK II 

DE VERTROUWENSLEER 
R. KRUITHOF 

36. HET GEWEKT VERTROUWEN ALS AUTO NOME BRON VAN VERBINTENISSEN. -

Het heeft er aile schijn van dat het Hof van Cassatie in het arrest van 20 
juni 1988 voor het eerst de vertrouwensleer losgekoppeld heeft van de 
beginselen van de buitencontractuele aansprakelijkheid - meer bepaald de 
artikelen 1382 en 1383 B.W. -en het gewekte vertrouwen als autonome 
bron van verbintenissen heeft willen erkennen (Cass., 20 juni 1988, A. C., 
1987-88, 1365 (samenvatting); R. W., 1989-90, 1425, noot A. Van Oevelen; 
T.R. V., 1989, 540, met noot P. Callens enS. Stijns; R.C.J.B., 1991,45 met 
noot R. Kruithof; zie voorts Foriers, P .A., ,L'apparence, source auto nome 
d'obligations, ou application du principe generale de }'execution de bonne 
foi:-A-propos de-l'anerde-Ia-eourde-cassation-du 20juin-l988''-;-J:-T:;-l989; 
541 e.v.; voor een kritische bespreking, zie Cornelis, L., Beginselen van de 
Belgische buitencontractuele aansprakelijkheid, Antwerpen, 1989, p. 132 
e. v.; voor een algemene benadering van de problematiek raadplege men De 
Harven, P ., ,Etude sur la notion de l'apparence en droit prive", Rev. Dr. 
B., 1938, p. 91 e.v.; Boonen, H., ,Derechtsschijn", R. W., 1950-51, k. 289 
e.v.; Van Gerven, W., Algemeen dee!, Antwerpen, 1969, nrs. 78 e.v.; ID., 
De bewindsbevoegheid, Brussel, 1962, p. 223 e.v.; Vincent, L., ,La theorie 
de 1' apparence'', Travaux et conferences de Ia Faculte de droit de l'Universi
te fibre de Bruxelles, 1957, p. 156 e.v.; Bricout, N.J., De theorie der 
schijnbaarheid inzake nietige rechtshandelingen, Brugge, 1966, 321 p.; Van 
Ommeslaghe, P., ,L'apparence comme source autonome d'obligations et 
le droit beige", R.D.I.D.C., 1983, p. 144 e.v.; Verougstraete, I., ,Wilen 
vertrouwen bij het totstandkomen van overeenkomsten", T.P.R., 1990, 
bijzonder nummer, p. 181 e.v.; Storme, M.E., De invloed van de goede 
trouw op de kontraktuele schuldvorderingen, E. Story-Scientia, Brussel, 
1990). 

De feiten in deze zaak kunnen als volgt worden samengevat. Om een einde 
te maken aan de staking en de bedrijfsbezetting in een Luiks bedrijf 
dagvaardt deze onderneming in kort geding o.m. de heer J. De Greef in 
diens hoedanigheid van mandataris ad litem van de leden van de vakorgani
satie F.G.T.B. die, zoals men weet, in principe geen rechtspersoonlijkheid 
bezit. Het is pas voor het Hof van Beroep te Luik dat de vraag opgeworpen 
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wordt of J. De Greef wellasthebber van de leden van die vakbond was. Om 
de vordering tegen De Greef in deze hoedanigheid ontvankelijk te verklaren, 
doet het Hof een beroep op de schijnlastgeving. Het Hof vermeldt een 
aantal feitelijke omstandigheden op grand waarvan de betrokken onderne
ming zich tegenover de F.G.T.B. moch beroepen op een schijnlastgeving 
van de leden van de vakorganisatie aan gewestelijk secretaris De Greef. In 
het cassatieberoep tegen deze uitspraak voeren de eisers aan dat bet Luikse 
Hof van Beroep het wettelijk foutbegrip heeft miskend, daar het Hof niet 
heeft vastgesteld dat de betrokken leden van de F.G.T.B. op foutieve wijze 
een schijn van lastgeving hebben doen ontstaan voor hun vertegenwoordi
ging in rechte door De Greef. Het Hof van Cassatie verwerpt dit middel 
omdat het bestreden arrest het begrip fout niet hanteert om te beslissen dat 
De Greef een schijnbare lastgeving had om de bij dit geding betrokken I eden 
van het F.G.T.B. in rechte te vertegenwoordigen. En het Hof voegt daar 
aan toe: ,Overwegende dat de lastgever verbonden kan zijn op grand van 
schijnbare lastgeving, niet aileen wanneer hij die schijn op een foutieve wijze 
heeft gewekt, maar ook bij ontstentenis van enige fout die hem ten laste 
kan worden gelegd, als het geloof van de derde in de omvang van de 
machten van de lasthebber terecht is". 

Hiermee breekt bet Hof met zijn vroegere rechtspraak waarin de schijn- of 
vertrouwensleer uitdrukkelijk gekoppeld werd aan de beginselen van de 
buitencontractuele aansprakelijkheid. Volgens deze, nu dus verlaten, op
vatting is de werkelijke rechtstitularis slechts verbonden, indien hij door zijn 
fout, opzettelijk of door nalatigheid, de schijntoestand in het Ieven heeft 
geroepen of heeft Iaten roepen (zie Cass., 13 januari 1972, A.C., 1972, 473; 
Cass., 30 mei 1979, A.C., 1978-79, 1145. Voor enkele recente toepassingen 
in de rechtspraak zie Brussel, 17 februari 1982, Res Jur. Imm., 1982, 141; 
Antwerpen, 19 januari 1984, T.B.H., 1984, 618; Antwerpen, 13 juni 1984, 
R. W., 1985-86, 116; Luik, 7 februari 1985, J.L., 1985, 244; Bergen, 12 
november 1986, Pas., 1987, II, 16; Rb. Luik, 18 januari 1983, De Verz., 
1984, 655; vgl. Gent, 17 april 1986, R. W., 1986-87, 2233; Kh. Gent, 28 
oktober 1987, T.B.H., 1989, 553). Opgemerkt dient evenwel dat het Hof 
van Cassatie, in navolging van L. Vincent (o.c., p. 163), de klassieke leer 
reeds had versoepeld door de eis dat de ware rechtstitularis de schijntoe
stand door zijn fout moet hebben geschapen of Iaten scheppen, te vervangen 
door de stelregel dat de werkelijke rechtstitularis reeds een fout begaat door 
het enkele feit dat hij door zijn - al dan niet foutief gedrag de schijntoe
stand in het Ieven heeft geroepen of Iaten roepen (zie m.n. Cass., 30 mei 
1979, A.C., 1978-79, 1145). 

De door het Hof van Cassatie nu bekrachtigde leer werd in de jongste jaren 
reeds door heel wat lagere hoven en rechtbanken aanvaard en toegepast 
(Antwerpen, 21 maart 1984, R. W., 1984-85, 1653; Arbh. Antwerpen, 20 
januari 1986, R. W., 1986-87, 1277; Brussel, 14 december 1988, Rev. Liege, 
1989, 261; Kh. Brussel, 24 juni 1985, J.T., 1986, (236), 237; Kh. Liege, 23 
januari 1986, T.B.H., 1987, 385; Kh. Brussel, 19 maart 1986, T.B.H., 1987, 
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385; Rb. Brussel, 5 augustus 1986, Rev. Reg. Dr., 1988, 20 met noot P. 
Jadoul; Vred. Liege, 15 januari 1982, R.G.A.R., 1984, nr. 10833 (met kri
tische noot van J.P. Legrand en F. Ernault); Vred. Herentals, 9 februari 1982, 
R. W., 1984-85, 899 (hervormd door Rb. Turnhout, 10 maart 1983, R. W., 
1984-85, 896; Vred. Grace-Hollogne, 20 mei 1986, De Verz., 1986, 643). 

37. JURIDISCHE GRONDSLAG VERRUIMDE VERTROUWENSLEER. - lndien men 
het foutvereiste laat varen, rijst echter onmiddellijk de vraag wat de 
juridische grondslag van die verruimde vertrouwensleer dan wei is. Het is 
opmerkelijk dat het Hof van Cassatie daarover in het besproken arrest 
helemaal niet rept. Het is trouwens niet de eerste keer dat het Hof van 
Cassatie een nieuwe bron van verbintenissen in het Ieven roept zonder zich 
over de juridische grondslag ervan uit te spreken. Inderdaad, in 1980 
erkende het Hof uitdrukkelijk de theorie van de verbintenis door eenzijdige 
wilsuiting zonder de juridische basis van deze nieuwe bron van verbintenis
sen aan te duiden (Cass., 9 mei 1980, A.C., 1979-80, 1132 en 1139). 

In de rechtsleer zijn reeds veel pogingen ondernomen om zo'n nieuwe 
juridische grondslag te vinden. De meeste auteurs doen een beroep op een 
of ander algemeen rechtsbeginsel, zoals de rechtszekerheid, de billijkheid, 
de goede trouw, het algemeen belang, de eisen van de praktijk, het gewettigd 
vertrouwen, het geschapen risico of zelfs de ,Natur der Sache" (zie voor 
e_ef! l11laJys~_ y_a11_ c!_eze ()IJV_ajti_ngeJL ~r_ujt]l_Qf, _ _.lL_g_.~._,_R. Cd.B. ,_1921,_59, 
nrs. 10 e.v. en de verwijzingen aldaar). Opgemerkt dient evenwel dat geen 
der bovengenoemde beginselen tot op heden door het Hof van Cassatie als 
algemeen rechtsbeginsel werd erkend. In 1980 heeft het Hof het gewekt 
vertrouwen zelfs in vrij duidelijke bewoordingen als algemeen rechtsbegin
sel van de hand gewezen (Cass., 26 maart 1980, A.C., 1979-80, nr. 473). 
Het is natuurlijk niet uitgesloten dat het Hof eerlang onder invloed van een 
gedeelte van de rechtsleer de goede trouw wei als algemeen rechtsbeginsel 
aanvaardt (voor een pleidooi in die zin zie o.m. Van Ommeslaghe, P., 
,L'execution de bonne foi, principe general de droit", T.B.B.R., 1987, 
p. 101 e.v.; Storme, M.E., o.c.) en dit beginsel als grondslag van de 
vertrouwensleer erkent (zie in die zin Foriers, P., o.c.,. 545 e.v.; Van 
Oevelen, A., o.c., p. 429), zij het dat anderen ervoor waarschuwen dat dit 
niet aileen zal leiden tot absorptie van de aquiliaanse fout als nieuwe 
zorgvuldigheidsnorm, door de goede trouw, maar mogelijks ook tot rechts
onzekerheid en rechtswillekeur (zie Cornelis, L., ,Rechtsverwerking: een 
toepassing van de goede trouw", T.P.R., 1990, bijzonder nummer, p. 274 
e.v.; Kruithof, R., o.c., R.C.J.B., 1991, 62, nr. 12). Ook de risicoaanspra
kelijkheid als juridische grondslag van de vertrouwensleer schept moeilijk
heden, daar ons aansprakelijkheidsrecht in beginsel op het foutbegrip steunt 
en derhalve de bijzondere wettelijke grondslag van deze objectieve aanspra
kelijkheidsregeling dient te worden aangeduid. Die is tot op heden blijkbaar 
niet gevonden. Blijft het Romeinsrechtelijk adagium Error communis facit 
ius, dat in Frankrijk als basis van de verruimde vertrouwensleer is erkend 
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(zie Kruithof, R., o.c., R.C.J.B., 1991, 65, nr. 14 en de verwijzingen; vgl. 
David-Constant, S., ,Error communis facit ius: adage subversif?", in 
Liber Amicorum Frederic Dumon, Antwerpen, 1983, p. 107 e.v.). Veel 
auteurs en ook bet Hofvan Cassatie staan echter zeer wantrouwig tegenover 
deze rechtspraak (zelfde verwijzingen). 

38. TOEPASSINGSVOORWAARDEN VAN DE VERRUIMDE VERTROUWENSLEER.

Ook de vraag onder welke voorwaarden de verruimde vertrouwensleer 
toegepast dient te worden, heeft tot heel wat meningsverschillen geleid. 
Over twee van de vier voorwaarden heerst nagenoeg eenstemmigheid, maar 
t.a.v. de twee overige is daar geen sprake van. 

Op de eerste plaats moet er een schijntoestand bestaan. Daaronder verstaat 
men dat de uiterlijke, voor anderen zichtbare toestand niet aan de werkelij
ke toestand beantwoordt. Bij een schijnmandaat b.v. is dit een schijnbare 
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de lasthebber, die in werkelijkheid 
geen of een beperktere vertegenwoordigingsbevoegdheid bezit (zie Van 
Gerven, W., o.c., p. 227; Van Oevelen, A., o.c., p. 1429). M.a.w., er moet 
een discrepantie zijn tussen ogenschijnlijke rechtstoestand en de werkelijke 
rechtstoestand (zie Verougstraete, I., o.c., p. 209). Over deze toepassings
vereiste is iedereen het eens (voor een toepassing zie Gent, 5 april 1984, 
R. W., 1984-85, 2137). 

De tweede voorwaarde houdt in dat de schijntoestand toe te rekenen moet 
zijn of mede toe te rekenen moet zijn aan bet gedrag van de werke/ijke 
rechtstitularis. ,Hiermee wordt bedoeld - zo schrijft A. Van Oevelen 
terecht -, dat degene die de gevolgen van de schijn dient te ondergaan door 
zijn gedraging, zowel een doen als een nalaten, een bepaalde schijn in het 
leven moet hebben geroepen of laten roepen, zonder dat deze houding 
noodzakelijk als foutief moet kunnen worden aangemerkt" (o.c., p. 1429-
1430). Deze eis wordt door een belangrijk deel van de rechtspraak en 
rechtsleer gesteld (zie o.m. Van Gerven, W., o.c., p. 225 en 227; Foriers, 
P.A., o.c., nr. 17; Verougstraete, I., o.c., p. 210, nr. 31; Van Quickenbor
ne, M., ,De nota,ris als lasthebber der partijen bij de terugbetaling van een 
lening", R. W., 1984-85, 2100-2101; Liefsoens, L., o.c., T.B.H., 1989, 
p. 899, nr. 13; Brussel, 8 september 1982, R. W., 1984-85, 2281; Gent, 17 
april 1986, R. W., 1986-87, 2234; Brussel, 30 mei 1988, De Verz., 1989, 
p. 183; Brussel, 5 oktober 1988, T.B.H., 1988, 887; Brussel, 14 december 
1988, Rev. Liege, 1989, 261; Rb. Antwerpen, 10 januari 1986, R. W., 
1986-87, 406; Kh. Brussel, 18 maart 1986, T.B.H., 1987, 456; Rb. Brussel, 
5 augustus 1986, Rev. Reg. Dr., 1988, 20, noot Jadoul, P.; Vred; Grace
Hollogne, 20 mei 1986, De Verz., 1986, 643; zie ook Kh. Kortrijk, 19 
januari 1988, T.R. V., 1989; Anders: Van Ommeslaghe, P., o.c., 
R.D.I.D.C., 1983, p. 135-138; Id., o.c., T.P.R., 1980, p. 789, nr. 34; 
Stijns, S. en Callens, P., o.c., T.R. V., 1989, p. 135-138 en de verwijzingen 
aldaar naar de Franse rechtsleer en rechtspraak). Deze stelling wordt door 
een billijkheidsoverweging gerechtvaardigd. Het is immers onbillijk de 
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bescherming van het vertrouwen ten koste te Iaten gaan van een persoon 
die aan het ontstaan van die schijntoestand part noch deel heeft. Anders 
beslissen zou m.a.w. neerkomen op een onverantwoorde opoffering van de 
belangen van de persoon tegen wie de schijn wordt ingeroepen, aan de 
belangen van de derde te goeder trouw (zie Van Gerven, W., ibid.). Opge
merkt dient evenwel dat over deze voorwaarde in het reeds besproken arrest 
van het Hof van Cassatie van 20 juni 1988 niet wordt gerept. S. Stijns en 
P. Callens hebben hieruit afgeleid dat deze voorwaarde niet Ianger gesteld 
mag worden. ,Wei is vereist- zo schrijven zij- dat objectieve, feitelijke 
omstandigheden voorhanden zijn, die verwijzen naar de schijnvertegen
woordigde. Zander dergelijke omstandigheden is het immers niet denkbaar 
dat er schijn ... zou opgewekt worden, noch dat de derde er redelijkerwijze 
zou mogen op vertrouwen dat deze schijn met de werkelijkheid zou overeen
stemmen" (o.c., T.R. V., 1989, p. 75; cf, Verougstraete, I., o.c., p. 210). 
Twee bemerkingen hierbij. Vooreerst, verschillende auteurs hebben terecht 
opgemerkt dat de toerekeningsvereiste in de voor het Hof van Cassatie 
aanhangige zaak zonder twijfel vervuld was en dat door eisers in cassatie 
ook niet betwist werd dat de schijnbare vertegenwoordigingsbevoegdheid 
van De Greef in dit geval aan de (leden van de) vakbond F.G.T.B. was toe 
te rekenen (zie Foriers, P.A., o.c., p. 546; Van Oevelen, A., o.c., p. 1430; 
Kruithof, R., o.c., nr. 18). Aan het arrest mag op dit punt dus geen 
principiele betekenis worden gehecht. Ten tweede, de door Stijns en Callens 
vereiste ,,objectieve,feitelijkeomstandigheden dieverwijzen-naar de schijn
vertegenwoordigde" (o.c., p. 75) vormen een weinig duidelijk criterium. 

De derde voorwaarde voor de toepassing van de vertrouwensleer is de goede 
trouw van de persoon die zich op de schijnbare rechtstoestand beroept. Van 
Gerven omschrijft deze eis als volgt: ,Te goeder trouw is de derde, die niet 
wist en niet hoefde te weten, dat de schijnbare toestand niet beantwoordde 
aan de werkelijke toestand. Wist de derde, of moest hij weten, dat schijn 
en werkelijkheid onderling verschilden, dan is er immers geen reden om het 
belang van de derde te stellen boven dat van de schijnverwekker. Aileen 
rechtmatig vertrouwen (croyance legitime) wordt door de vertrouwensleer 
beschermd" .. (o.c., p. 229). In het reeds veelvuldig aangehaalde arrest van 
het Hof van Cassatie van 20 juni 1988 wordt uitdrukkelijk naar deze 
toepassingsvoorwaarde verwezen: , , ... als het geloof van de derde in de 
omvang van de machten van de lasthebber terecht is" (R. W., 1987-88, 1426; 
zie ook Brussel, 14 december 1988, Rev. Liege, 1989, 261; Kh. Kortrijk, 19 
januari 1988, T.R. V., 1989, 66, noot S. Stijns en P. Callens; Van Oevelen, 
A., o.c., p. 1430; Kruithof, R., o.c., nrs. 20 e.v.). De goede trouw omvat 
bier zowel de objectieve als de subjectieve goede trouw. De objectieve goede 
trouw betekent hier o.m. dat nagegaan moet worden of de partij die op de 
schijntoestand vertrouwde, niet tekort is geschoten in zijn redelijke onder
zoeksplicht terzake (zie Van Gerven, W., o.c, p. 229; Van Oevelen, A., 
o.c., p. 1430; Stijns, S. en Callens, P ., o.c., T.R. V., 1989, 76; Brussel, 8 
september 1982, R. W., 1984-85, 2281; Kh. Brussel, 10 november 1987, 
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J. T., 1988, 391; Vred. Grace-Hollogne; 20 mei 1986, De Verz., 1986, 
p. 643; Kh. Luik, 10 juni 1988, Rev. Liege, 1989, 621). 

Tenslotte wordt door sommigen de eis gesteld dat de fidens schade moet 
lijden, indien de gevolgen van de schijnbare toestand worden geweerd (zie 
Foriers, P.A., o.c., p. 543; Van Oevelen, A., o.c., p. 1430, in fine; cj. 
Verougstraete, 1., o.c.; p. 210). Indien men de vertrouwensleer steunt op 
de fout-aansprakelijkheid of de risico-aansprakelijkheid, dan is het stellen 
van deze voorwaarde natuurlijk logisch en verantwoord. Wanneer men de 
vertrouwensleer echter als autonome bron van verbintenissen erkent, dan 
is dat echter niet het geval. 

39. RECHTSGEVOLGEN. -;- Wanneer men de theorie van de rechtsschijn 
koppelt aan de regels van de buitencontractuele aansprakelijkheid, betekent 
dit dat het slachtoffer van de schijntoestand recht heeft op schadeloosstel
ling, wanneer hij niet alleen de fout bewijst van de schijnverwekker, maar 
ook aantoont dat hij schade lijdt en er een oorzakelijk verband voorhanden 
is tussen die fout en die schade. De meeste auteurs en rechtbanken leiden 
hieruit af dat het ~lachtoffer dan de schijn voor werkelijkheid mag aanne
men en derhalve tot de geldigheid van de schijnrechtstoestand of schijn
rechtshandeling mag besluiten (zie over de problemen die daarbij kunnen 
rijzen Kruithof, R., o.c., nrs. 22 e.v.). Tot hetzelfde besluit leidt de 
verruimde vertrouwensleer, zij het op basis van een andere juridische 
grondslag. Inderdaad, dan erkent men de vertrouwensleer als een autonome 
bron van verbintenissen. Zoals F. Derrida en J. Mestre schrijven, ,l'effet 
essentiel de l'apparence est done la validation d'un acte irregulier: l'appa
rence permet de sauver un acte de nullite. En ce sens elle joue un role 
createur: l'apparence du droit ou de l'etat produit les memes effets que le 
droit ou 1' etat lui-meme'' (Encyclopedie Dalloz, Droit civil, tw. Apparence, 
nr. 116). 

Het slachtoffer mag de schijn voor werkelijkheid aannemen, maar hij is 
daar niet toe verplicht (cjr. art. 1321 B. W .). Ben toepassing hiervan vinden 
we in een arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 17 februari 1982 
(Res Jur. Imm., 1982, 141). Het ging om een handelshuurovereenkomst die 
een tussenpersoon als lasthebber van de eigenaar van het pand met het 
echtpaar had gesloten. Het vertrouwen van het echtpaar Gin de vertegen
woordigingsbevoegdheid van de tussenpersoon was ongetwijfeld rechtma
tig, alhoewellater bleek dat de eigenaar het mandaat had ingetrokken v66r 
het huurcontract werd ondertekend. Kort na de ondertekening van het 
huurcontract droegen de vroegere huurders van het pand hun handelszaak 
over aan de nieuwe huurders. Toen de ware toedracht aan het Iicht kwam, 
besloot het echtpaar G. om geen beroep te doen op de vertrouwensleer. Naar 
hun oordeel was er geen geldig huurcontract gesloten en verviel daardoor 
de overdracht van de handelszaak. Het Hof van Beroep te Brussel gaf het 
echtpaar gelijk. Indien de derde, in casu het echtpaar, het recht heeft de 
schijnrechtshandeling als werkelijke rechtshandeling te doen erkennen, ,Ce 
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n'est pour lui qu'une faculte et qu'illui est loisible de se considerer, au 
contraire, comme delie des obligations qu'il avait souscrites" (ibid., p. 145). 
En het Hof leidt vervolgens uit de ongeldigheid van de huurovereenkomst 
af dat de cessie van de handelszaak ,doit etre dite non-avenue" (ibid). 

HOOFDSTUK III 

HET CONTRACT 

AFDELING 1 

HET BEGRIP CONTRACT 
R. KRUITHOF 

40. JURIDISCH ONVERBINDENDE AFSPRAKEN. - In een baanbrekend pread
vies vdor de Jaarvergadering 1986 van de Vlaamse Juristenvereniging 
getiteld ,Gentlemen's agreements en andere afspraken met onzekere rechts
gevolgen" verdedigt E. Dirix de stelling dat er in onze maatschappij een 
ganse reeks afspraken voorkomen die ons rechtssysteem niet valoriseert, 
daar zij in het door Carbonnier beschreven domein van het ,non-droit" 
liggen. Daartoe behoren, volgens de auteur, o.m. louter sociale en ,mon
daine" afspraken, familiale afspraken die sterk affektief gekleurd zijn, 
vergoedingsregelingen en afspraken omtrent boedelverdeling bij samenle
vingsvormen buiteri het huwelijk, in uitiicht gestelde beloriingen-voor 
huishoudelijke hulp of vriendendiensten, afspraken op het gebied van de 
geloofsbeleving- zoals de toetreding tot een kloosterorde - afspraken op 
het terrein van sport en spel, etc. (R. W., 1985-86, 2119 e.v.). Zo de auteur 
hiermee bedoelt dat afspraken de rechtsorde niet aanbelangen, zelfs al 
hadden de betrokken partijen de bedoeling juridische verplichten aan te 
gaan, zelfs al beschikken zij over de vereiste rechts- en handelingsbekwaam
heid en zelfs indien voorwerp en oorzaak van deze overeenkomsten rechts
geldig zijn, dan is deze opvatting voor kritiek vatbaar. Overeenkomsten die 
de geldigheidsvereisten bezitten die de wet oplegt, worden door ons recht 
immers steeds gevaloriseerd. De vraag is echter - zoals E. Dirix impliciet 
erkent - of de betrokken partijen wel de bedoeling hebben - of het 
vertrouwen daartoe bij elkaar wekken- dat deze afspraken rechtsgevolgen 
tussen hen teweegbrengen. Deze gedachte heeft het Hof van Cassatie 
verwoord in het arrest van 2 december 1875: ,Pour qu'il y ait contrat, il 
faut que les parties aient donne leur consentement, avec }'intention de 
s'obliger civilement entre elles, animo contrahendae obligationis" (Pas., 
1876, I, 37 met concl. Proc. Gen. Faider). Mutatis mutandis geldt hetzelfde 
natuurlijk voor eenzijdige verbintenissen en meer bepaald voor natuurlijke 
verbintenissen (zie supra, nrs. 1 e.v.). 
Kan men dan misschien stellen dat bij bovengenoemde afspraken uit de 
sociale en familiale sfeer aangenomen mag worden dat de partijen in de regel 
geen juridische gevolgen beogen, dit in tegenstelling tot afspraken in de 
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economische sfeer? Terecht wordt in een arrest van het Hof van Beroep te 
Brussel gesteld dat deze bedoeling ook in de commerciele sfeer niet mag 
worden vermoed: ,qu'un contrat n'existe que si les parties ont donne leur 
consentement avec !'intention de s'obliger; que personne n'est presume 
s'obliger, la liberte etant de droit commun; que le doute doit s'interpreter 
en faveur du debiteur" (Brussel, 14 juni 1984, T.B.H., 1985, 472; anders 
blijkbaar Dirix, E., o.c., k. 2132-2133). 

In de rechtsleer bestaat verdeeldheid over het antwoord op de vraag of en 
zo ja, in welke mate het algemeen verbintenissenrecht toepasselijk is op 
gentlemen's agreements, m.a.w. op juridisch onverbindende afspraken. B. 
Wessels beweert dat behoudens het feit dat iedere vordering tot nakoming 
hier uitgesloten is, op deze overeenkomsten het verbintenissenrecht zonder 
meer van toepassing is. Een gentlemen,s agreement moet z.i. dan ook 
worden beschouwd als een werkelijke overeenkomst die aileen rechtens niet 
afdwingbare verbintenissen in het leven roept (Wessels, B., Gentlemen,s 
agreements, Arnhem, 1982, p. 85 e.v.; zie ook Van Gerven, W., Algemeen 
dee/, nr. 130, p. 413-414). E. Dirix kan hier niet mee instemmen, daar een 
geldigheidsvereiste, nl. de toestemming voor het ontstaan van een in rechte 
verbindend contract, hier ontbreekt, m.a.w. zonder eenjuridisch werkzame 
wil komt de overeenkomst helemaal niet tot stand (o.c., k. 2132). 
Dit belet echter niet dat ook E. Dirix erkent dat aan de feitelijke situatie 
geschapen door de juridisch oliverbindende afspraak een eigen juridische 
dimensie dient te worden toegekend (ibid.). Hiermee wil o.m. gezegd zijn 
dat de rechtsorde niet kan toelaten dat b.v. dwingende rechtsregels ter 
bescherming van de economische zwakke medecontractant omzeild worden 
door middel van gentlemen ,s agreements of dat kartelwetgeving toepasse
lijk kan verklaard worden op juridisch onverbindende afspraken of zelfs 
op onderling afgestemde gedragingen (zie art. 85 E.E.G.-Verdrag). 

Een vonnis van 31 maart 1989 van de Burgerlijke rechtbank te Dendermon
de dient in dit verb and ter sprake te worden gebracht (T. Not., 1990, 100 
en 91, noot H. De Decker). Het ging om een ,interimovereenkomst" i.v.m. 
de overdracht van een notariskantoor. Na het overlijden van notaris X, 
sloot diens weduwe een overeenkomst met H waarin laatstgenoemde zich 
ertoe verbond ,het interim te verzekeren, principieel voor een termijn van 
zes jaar; op zijn woord van eer ontslag in te dienen zodra P (de oudste zoon 
van de overleden notaris X) in de voorwaarden zou verkeren om tot notaris 
te worden benoemd; de studie in stand te houden en de vooruitgang ervan 
te benaarstigen". Toen P het diploma van licentiaat in het notariaat 
behaalde en dus in de voorwaarden verkeerde om tot notaris te worden 
benoemd, weigerde de inmiddels in opvolging van X tot notaris benoemde 
H ontslag in te dienen. De Rechtbank oordeelde dat de organisatie van een 
interim en de belofte tot ontslag vanwege H ten voordele van P een private 
regeling was over de overdracht van een openbaar ambt en derhalve strijdig 
was met de openbare orde. Met het feit dat de ontslagbelofte op een 
gentlemen,s agreement berustte, hield de Rechtbank geen rekening. Op de 
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afdwingbaarheid van de afspraak kon dit immers toch geen invloed uitoefe
nen. In zijn noot onder deze uitspraak verdedigt H. De Decker het stand
punt dat de vrijwillig aangegane juridische verbintenis tot het indienen van 
ontslag als notaris, indien zekere, voorafbepaalde en objectiefvast te steilen 
voorwaarden zich realiseren, rechtsgeldig is (o.c., p. 95-96; vgl. Brussel, 29 
september 1954, Rev. Prat. Not., 1954, 92; zie ook Van Hee, Z., ,Conside
rations generales sur la validite des operations dites 'ventes de charges 
notariales' ", Verslagen S. W., 1950, p. 183-186; Dirix, E., o.c., R. W., 
1985-86, 2122). 
Men neemt veelal aan dat hetgeen de partijen in het raam van een juridisch 
onverbindende afspraak hebben gepresteerd, achteraf niet als onverschul
digd kan worden teruggevorderd (cf. art. 1235 B.W.; Dirix, E., o.c., 
k. 2136 en de verwijzingen). Een toepassing hiervan is te vinden in een 
vonnis van de Vrederechter te Brugge van 17 oktober 1975 (R. W., 1978-79, 
1861). Na het afbreken van zijn verloving stuurde een jongeman aan zijn 
gewezen verloofde een factuur voor ailerhande leveringen en prestaties 
verricht in het verleden. Deze vordering werd echter in volgende bewoordin
gen afgewezen: ,Op het ogenblik van de uitvoering der leveringen en 
prestaties had de eiser niet de bedoeling deze aan te rekenen, zodat er 
dienaangaande geen overeenkomst tussen partijen kan zijn. Biser kan 
achteraf niet eenzijdig daarop terugkomen". 
Niets verhindert dat de niet-naleving van een rechtsgeldig gentlemen's 
iigreement in -b-epaalae omsfandigheden e-en: foul opleveft in ae zin ·van 
artikel1382 B.W.- men denke aan de verbreking van een verloving (zie 
voor een interessante toepassing Rb. Brussel, 25 december 1987, Rev. Liege, 
1988, 280;- zie ook Dirix, E., o.c., k. 2125-2126)- of dat de niet-nako
ming van een op zijn woord van eer aangegane belofte inbreuk vormt op 
een deontologische verplichting (cf. Cass., 29 januari 1981, A. C., 1980-81, 
605; in casu wekt het Hof echter de indruk dat het om een juridisch 
verbindende afspraak ging). 

41. RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPENBARE DIENSTEN EN GEBRUIKERS. - CON

TRACT OF REGLEMENT?- Wij leven in een ,gemengde" economie, d.w.z. 
dat niet aileen particuliere ondernemers maar ook de overheid- in de ruime 
betekenis van het woord - heel wat goederen en diensten op de markt 
aanbiedt. Denken we maar even aan de post, de telegraaf, de telefoon, de 
spoorwegen, de gas-, water- en electriciteitsdistributie en dergelijke meer. 
De overheid treedt trouwens niet aileen aan de aanbodzijde op, maar ook 
aan de vraagkant. De aanbestedingen voor openbare werken zijn daar een 
typisch voorbeeld van. 
De vraag hoe deze rechtsverhoudingen tussen de overheid en de burgers 
gekwalificeerd moeten worden, komt regelmatig aan de orde in de recht
spraak, maar werd tot op heden in het Vlaamse landsgedeelte nog niet aan 
een grondig onderzoek onderworpen. De studie die B. Peeters onlangs 
onder de titel ,De verhouding tussen openbare diensten en hun gebruikers: 
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een contractuele of een reglementaire relatie?" over deze problematiek in 
bet Rechtskundig Weekblad publiceerde (1990-91, 137-148), komt dan ook 
op tijd (zie tevens Vansweevelt, T., noot onder Rb. Brugge, 10 november 
1986, R. W., 1987-88, 293 evenals de hierna geciteerde noten van P. De 
Vroede en A. VanDer Bracht. I.v.m. contracten met de overheid in bet 
algemeen raadplege men Van Gerven, W., Hoe blauw is het bloed van de 
Prins?, Antwerpen, 1984, p. 61 e.v.; Van Gerven, W., en Wijckaert, M., 
,Overeenkomsten met de overheid", T.P.R., 1987, p. 1709 e.v.; Bosmans, 
M., , ,De verhouding tussen bet prive-contractenrecht en het publiek recht'', 
R. W., 1985-86, 2101 e.v.; Storme, M.E., ,Overeenkomsten met de over
heid", R. W., 1987-88, 754). In het Franstalige landsgedeelte verschenen 
reeds eerder enkele interessante studies over dit onderwerp (zie o.m. Orian
ne, P., La loi et le contrat dans les concessions de service public, Brussel, 
1961, p. 248 e.v.; Deom, D., Le statut juridique des entreprises publiques, 
Brussel, 1990; zie ook Louveau, M., tw. Energie e/ectrique et gaz, in 
R.P.D.B., Complement, IV, nrs. 442 e.v. en de vele verwijzingen; Jadot, 
B., ,La resiliation du bail des logements sociaux", J. T., 1983, p. 709 et 
suiv.; Haubert, B., ,Les rapports entre l'usager et le service public de 
distribution d'electricite et de gaz", Rev. Int. Et. Jur., 1986, p. 27 e.v.). 

Zoals Peeters in zijn artikel onderstreept, kunnen bier grosso modo twee 
standpunten onderscheiden worden. V olgens een eerste mening dient de 
verhouding tussen overheidsinstanties en gebruikers van openbare diensten 
als contractueel te worden aangemerkt; de aanhangers van de tweede 
mening bestempelen die verhouding echter als reglementair. De gewone 
rechtsmachten verkiezen meestal de. eerste oplossing, de administratieve 
rechtscolleges doorgaans de tweede (ibid., p. 137-138 en de verwijzingen). 

Tijdens de bier aan de orde zijnde periode werd de contractsopvatting o.m. 
in volgende rechterlijke uitspraken aanvaard en/of toegepast: Brussel, 29 
februari 1984, J.T., 1985, 529; Bergen, 29 mei 1985, R.G.A.R., 1986, 
nr. 11.078; Antwerpen, 20 januari 1987, R. W., 1986-87, 2722 met noot E. 
Dirix; Bergen, 27 februari 1987, J.T., 1988, 29; Brussel, 25 februari 1988, 
Rev. Reg. Dr., 1988, 208 en J. T., 1988, 28; Bergen, 21 april 1988, J. T., 
1989, 45; Rb. Luik, 8 september 1987, Rev. Liege, 1987, 1542 en de 
verwijzingen; Vred. Nijvel, 12 januari 1983, B.F.E., 16 B, 1984, 25; Vred. 
Sint-Niklaas, 12 maart 1986, T. Vred., 1986, 248; Kort ged. Nijvel, 17 
december 1982, J.T., 1985, 526; cf. R.v.St., Buffin de Chosal, nr. 13.232, 
21 november 1968 (hierin wordt de relatie tussen een gemeente en een 
abonnee op het waterleidingsnet omschreven als beheerst door ,fundamen
teel contractuele bepalingen"); Vred. Lier, 17 februari 1981, R. W., 1981-
82, 1907; cf. De Page, H., Traite, I, n° 505, p. 627). De toepassing van de 
exceptio non adimpleti contractus op de rechtsverhouding tussen nutsbe
drijven en gebruikers kan ook vaak als een impliciete erkenning van de 
contractsopvatting beschouwd worden (zie bv. Rb. Charleroi, 30 januari 
1984, Rev. Reg; Dr., 1984, 333, noot B. Haubert). Toch moet opgemerkt 
worden dat veel aanhangers van de reglementaire verhouding ook beroep 
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doen op algemene beginselen van het verbintenissenrecht, waaronder deze 
exceptie: zie infra, zelfde nr.). Kwalificeren de rechtsverhouding echter als 
reglementair: R.v.St., Buttgen, nr. 310, 31 maart 1950, R.J.D.A., 1950, 145, 
noot J. Lespes; R.v.St., Widdershoven, nr. 11.262, 28 mei 1965; R.v.St., 
P.v.b.a. Ferronneries Alexandre, nr. 18.308, 9 juni 1977, Adm. Pub!. (T.), 
1977-78, 76 met advies eerste auditeur T. Bourguin; Delgrange, X., noot onder 
Brussel, 25 februari 1988, Rev. Reg. Dr., 1988, p. 212; Brussel, 12 september 
1989, D.C.C.R., 1989-90,251, noot P. De Vroede en Rev. Liege, 1989, 1306; 
Haubert, B., o.c., p. 50; Orianne, P., o.c., nr. 269e.v.; DeCannartD'Hama
le, ,Les contrats R.T.T. ou les rapports juridiques entre la Regie des telegrap
hes et telephones et les usagers", J.T., 1983, p. 110. 
De vraag kwam ook aan de or de in het arrest van het Hof van Cassatie van 
23 oktober 1987. Het ging hier om een betwisting tussen een electriciteitsdi
stributiemaatschappij en een elektricien die door een buitenmatige span
ningsverhoging ernstige schade had geleden. De beroepsrechter had eerst 
vastgesteld dat de rechtsverhouding tussen partijen niet van contractuele, 
maar van reglementaire aard was, maar had daarna op grand van art. 1602 
B. W. het door de electriciteitsverdelingsmaatschappij gestipuleerde exone
ratiebeding in het nadeel van laatstgenoemde gei:nterpreteerd. Voor het Hof 
van Cassatie voerde de electriciteitsmaatschappij aan dat de overwegingen 
van de beroepsrechter ter zake ,tegenstrijdig, minstens dubbelzinnig of 
onnauwkeurig waren'' en het vonnis derhalve in strijd met art. 97 Grondwet 
nfet regelmafig gemotiveerd was-.Ha Hof van Cassalie verwierp echfer-lfe1 
middel, daar het gericht was tegen ,consideransen die voor de wettelijke 
verantwoording van de beslissing niet noodzakelijk zijn, derhalve niet tot 
cassatie kunnen leiden en deswege niet ontvankelijk zijn" (T. G.R., 1988, 
8, noot A. Vander Bracht). In een noot onder dit arrest beweert A. Van 
Der Bracht dat het Hof van Cassatie aldus , ,de redengeving van het vonnis 
bijtreedt, dat de rechtsbetrekkingen tussen verdeler en gebruiker van con
tractuele aard zijn" (o.c., p. 13). Zo expliciet is de uitspraak van het Hof 
echter niet(6). 

(6) In 1990 werd opnieuw een gelijkaardige kwestie aan het Hof van Cassatie voorgelegd. 
Ditmaal betrof het de watervoorziening. Het gemeentereglement van de stad Verviers stelt de 
aansluiting op de watervoorziening afhankelijk van een geschreven aanvraag en van de 
ondertekening van de overeenkomst, die in aansluiting op die aanvraag wordt opgemaakt. In 
casu had de eiser in cassatie dergelijke overeenkomst nooit ondertekend, doch de vrederechter 
oordeelde dat hij niettemin door het algemeen reglement gebonden was. Door de gebruiker 
toch te veroordelen tot betaling van het waterverbruik, terwijl uit geen enkel stuk zijn wil om 
tot de overeenkomst toe te treden blijkt, heeft de vrederechter volgens het Hof van Cassatie 
het gemeentereglement geschonden. 
Waar de vrederechter opteerde voor een reglementair karakter van de verhouding gebruiker 
- openbare dienst, heeft het Hof van Cassatie de kans zich hierover uit te spreken niet 
waargenomen. Het Hof ging enkel na of de vrederechter het gemeentereglement had gerespec
teerd. Nu dit laatste zelf voorzag in het sluiten van een contract tussen de gemeente en de 
verbruiker, wat in voorliggend geval niet gebeurd was, kon het Hof zich ertoe beperken tot 
een inbreuk op het gemeentereglement te besluiten zonder zich over de vraag naar de aard van 
de verhoudhig openbare dienst- gebruiker te moeten buigen. (Cass. 25 oktober 1990, A.C., 
1990-91, 239). 
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42. RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPENBARE DIENSTEN EN GEBRUIKERS. - CON

TRACT OF REGLEMENT (VERVOLG). - Bijzondere vermelding verdient hier het 
arrest van de Raad van State inzake De Leener en Bailon (R.v.St., 27 
september 1988, De Leener en Bailon, nr. 30.876, Consumentenrecht, 1989, 
62, noot P. De Vroede en Ondernemingsrecht, 1989, 107 met verslag van 
het auditoraat en noot D. Philippe )(7). Het betrof hier de verhouding tussen 
een intercommunale electriciteitsmaatschappij en een verbruiker. Deze laat
ste vorderde de vernietiging van een reeks bepalingen van de , ,Algemene 
leveringsvoorwaarden van electriciteit in laagspanning''. De Raad besliste 
vooreerst dat die rechtsverhouding niet contractueel, maar reglementair 
was: ,Overwegende dat de bestreden leveringsvoorwaarden ... een regle
mentair karakter hebben; dat zij een taak betreffen die krachtens de wet 
van 10 maart 1925 op de electriciteitsvoorziening een openbare dienst is, die 
zelfs tot overheidsmonopolie - monopolie van de gemeenten - is ge
maakt; dat zij eenzijdig zijn vastgesteld en algemene gelding hebben; 
Overwegende dat ter zake niet geredeneerd kan worden alsof de rechtsver
houding tussen de leverancier van de electriciteit en de bediende-particulier 
het voorwerp was van een adhesiecontract uit het burgerlijk recht; dat het 
karakter van openbare dienst dat de levering van electriciteit kenmerkt, 
zulks uitsluit". 
Twee argumenten roept de Raad in om de stelling te staven dat het 
voorhanden zijn van een openbare dienst onverenigbaar is met het civiel
rechtelijk contractsbegrip. Vooreerst oordeelt de Raad dat vanwege het 
grondwettelijk gelijkheidsbeginsel individuele afwijkingen van de leverings
voorwaarden inzake electriciteit in principe niet toegestaan zijn, dan 
wanneer van de inhoud van een toetredingscontract in individuele gevailen 
wel contractueel kan worden afgeweken. Dit argument overtuigt niet, daar 
het begrip contract zeer wei verenigbaar is met wettelijke beperkihgen van 
de contractsvrijheid en zelfs met het bestaan van een wettelijk monopolie. 
De toestemming - zelfs een sterk geformaliseerde toestemming - der 
partijen kan hier immers voorhanden zijn, evenals de andere geldigheidsver
eisten van een contract (zie hierover o.m. Kruithof, R., ,Leven en dood 
van het contract", R. W., 1985-86, 2749 e.v.; Peeters, B., o.c., R. W., 
1990-91, 144; zie ook Antwerpen, 20 januari 1987, R. W., 1986-87, 2722, 
noot E. Dirix). 
Belangrijker is daarom het tweede argument van de Raad van State: 
,Overwegende dat in beginsel de inhoud van een adhesiecontract niet 
eenzijdig gewijzigd kan worden door een der partijen; dat het beginsel van 
de veranderlijkheid van de openbare dienst dat wei principieel mogelijk 
maakt voor de leveringsvoorwaarden inzake electriciteit". Het is juist dat 
de veranderlijkheid een van de meest fundamentele kenmerken is van een 

(7) R.W., 1990-91,151. 
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reglement en dat een contractuele rechtsverhouding daarentegen niet wijzig
baar is dan met de wederzijdse instemming van de partijen of op de gronden 
door de wet erkend (art. 1134, lid 2, B.W.). De aanhangers van de con
tractstheorie pogen dit bezwaar op te vangen door middel van de theorie 
der partijbeslissing. Krachtens deze leer kunnen partijen overeenkomen dat 
een van hen de inhoud van de rechten en verplichtingen van de wederpartij 
(nader) vermag te bepalen of te wijzigen. De vraag is echter of er nog wei 
sprake is van een contract wanneer men op grond van een veelal fictieve 
toestemming der partijen besluit tot het toekennen aan een van die partijen 
van de nagenoeg discretionaire bevoegdheid om de ganse inhoud van het 
contract te bepalen en/of te wijzigen. Het contract is een soepel begrip, 
maar men maakt er een karikatuur van, evenals van de theorie van de 
wilsautonomie, wanneer men deze meerzijdige rechtshandeling in feite 
herleidt tot een eenzijdige rechtshandeling waardoor een persoon de rechten 
en verbintenissen van derden vermag te bepalen en te wijzigen. Ben margi
nale controlebevoegdheid van de rechter biedt de ,getroffenen" onvol
doende bescherming en een volledige toetsing door de rechter plaatst deze 
in de onmogelijke positie terzake de rol te moeten vervullen zowel van de 
partijen als van de wetgever en de rechter (vgl. over dit alles Peeters, B., 
o.c., R. W., 1990-91, 145 e.v.; Storme, M.E., ,De bepaling van het voor
werp van een verbintenis bij partijbeslissing", T.P.R., 1988, 1263; Bailon, 
G., De Ly, F. en De Rooy, R.E., Juridische aspecten van moderne betaal
midileleil, zwolle, -1987, p. rsze:-v:; Difix~ K,-iioot:onder.Antwerpe-n--;-2-0 
januari 1987, R. W., 1986-87, 2724). Wil men de contractstheorie terzake 
verdedigen, dan lijkt het wenselijker om het wijzigingsrecht aan de nutsbe
drijven te ontnemen en dit door de wetgever - sensu lato - te Iaten 
uitoefenen. Niemand betwist immers dat de wetgever door dwingende 
wetsbepalingen uit te vaardigen partijen niet aileen kan dwingen om in 
bepaalde omstandigheden contracten af te sluiten, maar ook geheel of 
gedeeltelijk de inhoud van die contracten vermag vast te stellen, te wijzigen 
of teniet te doen. Ook wanneer men de betrokken rechtsverhouding als 
reglementair bestempelt, blijft de fundamentele vraag - zoals B. Peeters 
terecht opmerkt - of men er wei goed aan doet om inzake de voorziening 
van levensnoodzakelijke behoeften een zo vergaande beoordelingsvrijheid 
te verlenen aan de open bare nuts bedrijven door hen de bevoegdheid te geven 
om zelf algemene voorwaarden op te stellen die zij eenzijdig kunnen 
wijzigen. Kortom, niet de vraag of de rechtsverhouding contractueel dan 
wei reglementair dient te zijn is hier het hoofdprobleem; prioritair is veeleer 
een regulerend optreden van de overheid om een einde te maken aan de 
misbruiken in de leveringsvoorwaarden van openbare nutsbedrijven(8). 

(8) Ondertussen vallen de leveringsvoorwaarden van openbare nutsbedrijven onder de toepas
sing van de art. 31 en 32 van de wet op de handelspraktijken die onrechtmatige bedingen 
verbieden. 
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Zoals gezegd, kiest de Raad van State in het reeds genoemde arrest van 27 
september 1988 voor de reglementaire rechtsverhouding. Toch oordeelt de 
Raad dat de burgerrechtelijke beginselen van het contractenrecht hier een 
rol dienen te spelen, zij het dat die rol uiterst vaag omschreven wordt: 
,Overwegende ... dat de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek die de 
verzoekende partijen aanhalen, als zodanig uiteraard niet van toepassing 
zijn ... ; dat het wei niet a priori uitgesloten mag worden geacht dat die 
bepalingen of sommige ervan niets meer zijn dan de concretisering van het 
algemeen rechtsbeginsel dat de verzoekende partijen geschonden noemen; 
dat dit algemeen rechtsbeginsel eigenlijk het redelijkheidsbeginsel is, begin
sel dat het bestuur verbiedt tegen aile redelijkheid in te handelen, met name 
door in strijd met aile redelijkheid te doen wat volgens de verzoekende 
partijen het bestuur in de onderhavige zaak heeft gedaan, namelijk het 
krenken van de belangen van de electriciteitsgebruikers; dat dit gemis van 
de meest elementaire redelijkheid ook hierin kan bestaan dat in een materie 
die, was ze geen voorwerp van een openbare dienst, onder het contracten
recht zou vailen, zonder enige aanwijsbare reden regelingen worden vastge
steld die anders zijn dan die vervat in dat contractenrecht". De beoefenaars 
van het privaatrecht zuilen met vreugde vaststeilen dat, volgens de Raad van 
State, niet a priori mag worden uitgesloten dat de bepalingen van het 
Burgerlijk Wetboek of althans sommige ervan aan het redelijkheidsbeginsel 
beantwoorden! In casu onderzocht de Raad van State niet of de betrokken 
leveringsvoorwaarden overeenkomstig de regels van het burgerlijk recht al 
dan niet geldig waren - met name de toetsing van het exoneratiebeding en 
het strafbeding aan de Cassatierechtspraak terzake leek aangewezen -, de 
Raad beperkt zich immers tot de niet nader toegelichte vaststelling ,dat een 
zo volslagen gebrek aan redelijkheid echter in geen van die bepalingen zelf 
besloten ligt" (vgl. over de draagwijdte van het arrest terzake De Vroede, 
P., o.c., p. 78; Peeters, B., o.c., p. 140). Ofdeze stellingnamevan deRaad 
van State zal bijdragen tot het naar elkaar toegroeien van de bovengenoem
de standpunten, mag dan ook enigszins betwijfeld worden. 

Er werd hierboven ook reeds op gewezen dat de gewone rechtbanken veelal 
geneigd zijn om de rechtsverhouding tussen openbare diensten en gebruikers 
als contractueel te bestempelen terwijl de Raad van State de voorkeur geeft 
aan de stelling dat deze rechtsbetrekking reglementair is. Beide rechtsmach
ten worden inderdaad met deze rechtsvraag geconfronteerd. Geschillen in 
verband met het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten behoren tot de 
bevoegdheid van de gewone rechtscolleges, terwijl eenzijdige administratie
ve rechtshandelingen het voorwerp kunnen zijn van een vernietigingscon
tentieux voor de Raad van State (voor een terechte nuancering terzake, zie 
Peeters, B., o.c., p. 140). Vooral op het punt van de nietigheid van deze 
leveringsvoorwaarden kan dit tot tegenstrijdige beslissingen leiden. Zo 
verklaarde het Hof van Cassatie in het arrest van 23 november 1987 een 
exoneratiebeding in het ,contract" tussen een electriciteitsverdelingsmaat
schappij en een gebruiker inzake stroomonderbrekingen geldig (m.n. beslis-
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te het Hof dat het beding het voorwerp van de verbintenis niet vernietigde). 
Een daarmee veel gelijkenis vertonend beding van niet-aansprakelijkheid in 
het ,reglement" van een Intercommunale electriciteitsmaatschappij werd 
daarentegen door de Raad van State in het arrest De Leener vernietigd, en 
dit op grond van de overweging dat het beding strijdig was met het beginsel 
van de continui:teit van de openbare dienst vermits dit meebrengt dat het 
nutsbedrijf te allen tijde electriciteit moet leveren (zie ook Brussel, 12 
september 1989, D.C.C.R., 1989-90, 25, noot P. De Vroede). Niet zonder 
reden schrijft T. Vansweevelt dan ook dat hier een ,merkwaardig schisma" 
is ontstaan tussen de civiele en administratieve rechtspraktijk (o. c., R. W., 
1987-88, 299). 

43. CONTRACTUELE WIJZIGING VAN OVEREENKOMSTEN. - Bij het begrip 
contract of overeenkomst denkt men vooral aan het samentreffen van twee 
of meer wilsuitingen met het oog op het doen ontstaan van een of meer 
verbintenissen (mutuus consensus). Niets verhindert partijen echter om 
door een nieuwe afspraak een einde te maken aan hun oorspronkelijke 
overeenkomst (mutuus dissensus). Artikel 1134, lid 2, B.W. verwijst uit
drukkelijk naar die mogelijkheid. Er is echter nog een derde contractsvorm, 
nl. de contractuele herziening of wijziging van een vroeger tussen diezelfde 
partijen tot stand gekomen overeenkomst. Alhoewel rechtsleer en recht
spraak oyer he_j:_ algeme~11 w~ip.ig_aitnd~ch1__1!~!l dit_laatst_~ CO!J.tractsty~e 
besteden (het beginsel van de wilsautonomie geldt immers ook hier: zie b.v. 
Cass., 4mei 1987, R. W., 1987-88, 477; Cass., 26juni 1989, R. W., 1989-90, 
233; Antwerpen, 2 augustus 1985, R. W., 1985-86, 2841; zie ook Bergen, 
14 september 1983, Pas., 1984, II, 1), komt het in de praktijk zeer vaak voor 
(zie de voorbeelden aangehaald door Kruithof, R., ,La modification con
ventionnelle du contrat'' in Rapports belges au Xlle Congres de l'Academie 
internationale de droit compare, Brussel, 1986, p. 98-100; zie ook Brussel, 
10 februari 1983, R. W., 1985-86, 748 (wijziging makelaarsloon) en schept 
deze contractsvorm een reeks specifieke problemen (ibid., p. 105 e.v .). 

In werkelijkheid kunnen grosso modo drie vormen van contractuele wijzi
ging van een bestaande overeenkomst onderscheiden worden. V ooreerst is 
er de mutuus dissensus gevolgd door een nieuw contract tussen de betrokken 
partijen. Men denke b.v. aan de dame die in een supermarkt een boek als 
verjaardagsgeschenk voor haar echtgenoot koopt. Daar haar man echter 
reeds in het bezit van het boek is, keert zij terug naar de winkel waar men 
haar ,met de glimlach" terugbetaalt. De terugbetaling geschiedt onder de 
vorm van een bon die de dame aan een van de kassa's tegen geld kan 
inwisselen. Zij geeft er echter de voorkeur aan om met het geld wat 
kinderkleren aan te kopen. In feite wijzigen de partijen hier de koop van 
het boek door de koop van kinderkleren. De mutuus dissensus en het nieuwe 
koopcontract zijn juridisch echter twee volledig van mekaar losstaande 
rechtshandelingen. De tweede vorm is de objectieve novatie, d.i. de contrac
tuele verandering van het voorwerp of de oorzaak van de overeenkomst. 
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Men denke aan de gevallen waarin partijen overeenkomen de koopsom van 
een onroerend ·goed om te zetten in een lijfrente (wijziging van bet voor
werp) of de ver)uijger van bet goed bet recbt krijgt de koopsom in bet raam 
van een nieuw afgesloten lening (voorlopig) te bebouden (wijziging van de 
oorzaak). Tenslotte is er de contractue/e wijziging van een verbintenis uit 
een vroegere overeenkomst zonder novatoir effect. Terwijl bij novatie de 
vroegere verbintenis tenietgaat en vervangen wordt door een nieuwe verbin
tenis, blijft in deze hypothese de verbintenis bestaan, zij het in gewijzigde 
vorm. Men denke aan het geval dat de contractspartijen overeenkomen dat 
de koper de verschuldigde koopsom op een later tijdstip mag betalen dan 
in de oorspronkelijke overeenkomst was afgesproken. 

Vooral het onderscheid tussen de twee laatstgenoemde vormen van contrac
tuele contractswijziging heeft in de praktijk belangrijke gevolgen. Ziehier 
een voorbeeld. Op 31 juli 1977 stelt I zich tegenover D borg voor Hen dit 
voor een bedrag van 500.000 BF, vermeerderd met de bedongen rente ad 
100Jo per jaar. De hoofdschuld dient uiterlijk op 1 augustus 1980 terugbe
taald te worden. Op 31 juli 1980 komen partijen echter overeen dat de 
terugbetalingstermijn bepaald wordt op 1 augustus 1983 en dat de interest 
verhoogd wordt met 4% tot 14% per jaar. Deze verlenging wordt door I 
medeondertekend. Enigetijd later werpt I op dat de op 31 juli 1980tot stand 
gekomen contractuele wijziging van de oorspronkelijke overeenkomst 
schuldvernieuwing heeft doen ontstaan, zodat hij, als borg, op grand van 
artikel 1281 B.W. bevrijd is. De Burgerlijke Rechtbank te Gent oordeelde 
echter dat bier van novatie en dus van tenietgaan van de oude verbintenis 
met de daaraan verbonden borgstelling, geen sprake was: ,De partijen 
badden enkel de bedoeling de terugbetalingstermijn van de oude scbuld, die 
bleef bestaan, te verlengen. Dat daarbij de rentevoet werd aangepast, 
verandert zulks niet" (Rb. Gent, 9 mei 1983, R. W., 1983-84, (1293) 1294). 
Daar de animus novandi ontbrak, bleef de oorspronkelijke borgovereen
komst dus bestaan. 

Een soortgelijk probleem doet zicb voor bij hypothecaire leningen. Daarin 
wordt vaak bedongen dat de financier bij wanbetaling van een enkele 
termijn de onmiddellijke betaling van de ganse scbuld mag vorderen. In de 
praktijk komt het regelmatig voor dat partijen in die hypothese echter een 
nieuwe overeenkomst sluiten waarbij de financier, mits wijziging van be
paalde voorwaarden van de lening, bijkomende betalingstermijnen aan de 
wederpartij toekent. Zo bier novatie plaatsgrijpt, dient een nieuwe authen
tieke akte te worden opgesteld en ondertekend, wil men de lening bypothe
cair blijven wa~rborgen. Daarmee rijst niet aileen de vraag naar de geldig
heid maar ook naar de rang van de hypotbeek (zie voor meer bijzonderbe
den Kokelenbetg, J., , ,Hypotbecaire lening en schuldvernieuwing'', R. W., 
1984-85, 2383 e.v.). Ook bier hangt alles af van het antwoord op de vraag 
of de wil om tot schuldvernieuwing over te gaan aldan niet aanwezig was. 
Betreft die wijziging slechts ondergeschikte punten, m.a. w. is die wijziging 
niet onverenigbaar met het voortbestaan van de schuldvordering, dan wordt 

237 



in de regel geen animus novandi aangenomen. Hebben partijen echter aan 
een wezenlijke voorwaarde van de oorspronkelijke overeenkomst geraakt, 
dan kan daaruit de bedoeling tot schuldhernieuwing blijken (zie Kokelen
berg, J., o.c., k. 2385 e.v. en de vele verwijzingen). 

AFDELING 2 

SOORTEN CONTRACTEN 
R. KRUITHOF 

44. NIEUWE CONTRACTSVORMEN.- Ondanks alle beperkingen die de over
heid in de loop der jaren aan de contractsvrijheid heeft gesteld, toont de 
dagelijkse rechtspraktijk aan dat de wilsautonomie nog steeds een centrale 
rol in het rechtsverkeer vervult. Zo is het opvallend dat in de jongste 
decennia allerlei nieuwe contractsvormen zijn opgedoken. Ik noem hier als 
voorbeelden: franchising (zie o.m. Billiet, J ., ,Franchising", B.R.H., 
1982, 109 e.v.), factoring, leasing (financieringshuur) (zie o.m. Veroug
straete, 1., ,Privaatrechtelijke aspecten van finance leasing in Belgie", 
T.P.R., 1973, p. 741 e.v.), engineering, joint ventures (samenwerkingsover
eenkomsten), onderzoekscontracten, informatiecontracten, allerlei nieuwe 
bankcontracten, sponsoringovereenkomsten (zie Tilleman, B., ,De spon
soringo~ereenkomst'~,_lum Ealc., 1286-87, p_.l24 ~.Y",),_ re_ntingov~reen
komsten, time sharing-contracten, multi-eigendomscontracten (zie Taver
ne, M., ,La multilocation, nouveau contrat 'sui generis', va-t-elle rempla
cer la multipropriete?", Rev. Not. B., 1984, p. 218 e.v.; zie voorts De 
Keyser, L., ,Eigendomsrecht en nieuwe contractvormen: leasing, franchi
sing en factoring", R. W., 1983-84, 2407 e.v.), mailing en direct marketing 
(zie Vred. Brussel, 25 juli 1988, T. Vred., 1989, 183), enz. Daarnaast lijdt 
het geen twijfel dat reeds lang bestaande onbenoemde of gemengde overeen
komsten, die geheel of grotendeels het regime van de contractsvrijheid 
genieten, veel aan betekenis hebben gewonnen. Ik denk hier b.v. aan 
reiscontracten, licentieovereenkomsten, verhuiscontracten, vaststellingso
vereenkomsten, uitgeverscontracten, verzekeringscontracten allerhande, 
internationale handelsovereenkomsten, publiciteitscontracten, onder
houdscontracten, voor- en voorbereidende contracten, contracten met di
verse tussenpersonen, e.d.m. Men stelt trouwens soms vast dat bepaalde in 
de vergeethoek geraakte contracten, plots weer actueel worden. De ,tonti
ne" is daar een voorbeeld van (zie Bouckaert, F., ,Tontine: een rechtsfi
guur uit grootvaders tijd?", T. Not., 1982, p. 241 e.v.; Id., ,Un procede 
juridique oublie: la tontine", Rev. Not. B., 1983, p. 570 e.v.; Taymans, 
J.-F., et al., ,Le statut des biens acquis par deux concubins", Rev. Not. B., 
1985, p. 347 e.v.; Antwerpen, 10 februari 1988, Rev. Not.B., 1988, 436). 

45. SOORTEN CONTRACTEN.- ONBENOEMDE CONTRACTEN.- De benoemde 
contracten zijn deze die uitdrukkelijk - al weze het vaak door suppletieve 
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voorschriften- in het Burgerlijk Wetboek, in het Wetboek van Koophan
del of in een andere wet aan bijzondere regels onderworpen worden. V oar 
onbenoemde contracten daarentegen heeft de wet geen specifieke regeling 
uitgevaardigd. Zij worden beheerst door de regels van het algemeen verbin
tenissenrecht. Art. 1107, lid 1, B.W. bepaalt immers dat ,de contracten, 
onverschillig of zij aldan niet een eigen benaming hebben, zijn onderwor
pen aan algemene regels die het onderwerp van deze titel uitmaken". 

Aldus werd beslist dat de overeenkomst afgesloten tussen de verzekeraar 
van de ongevalsveroorzaker en het slachtoffer, waarbij aan geneesheren
deskundigen de opdracht wordt gegeven de omvang van de schade en haar 
vergoeding te bepalen en de verzekeraar overigens zijn aansprakelijkheid 
voor het ongeval zonder meer erkent, een sui generis contract is dat derhalve 
onderworpen is aan het algemeen verbintenissenrecht, en met name aan de 
regels inzake bekwaamheid en nietigheid (Rb. Doornik, 7 januari 1982, 
R.G.A.R., 1983, nr. 10676; zie voor een grondige analyse Fagnart, J.L., 
noot onder Kh. Luik, 27 november 1979, R.G.A.R., 1982, nr. 10496; zie 
voorts Rb. Luik, 19 november 1981, R.G.A.R., 1983, nr. 10612; Carr. 
Nijvel, 29 oktober 1981, R.G.A.R., 1983, nr. 10598; Rb. Luik, 8 december 
1986, Rev. Liege, 1987, 99). De rechter mag de juistheid van de aldus door 
de experts gedane schatting niet nagaan, zo partijen overeengekomen zijn 
dat de beslissing van de experts soeverein en onherroepelijk is. Doet de' 
rechter dat tach, dan schendt hij art. 1134, lid 1, B.W. (Bergen, 31 oktober 
1985, De Verz., 1985, 789). 

Heel wat zgn. onbenoemde overeenkomsten kunnen tot benoemde contrac
ten teruggebracht worden. In werkelijkheid gaat het hier dus niet om echte 
onbenoemde contracten, maar om een kwalificatieprobleem. Zo kunnen 
heel wat parkingcontracten herleid worden hetzij tot de huur van een 
standplaats hetzij tot een bezoldigde of onbezoldigde bewaargeving (zie 
Vincent, L. en Dehan, P., ,La nature du contrat de parking", J. T., 1968, 
p. 305 e.v.; Van Cauwelaert, W., Bewaargeving en sekwester, Antwerpen, 
1982, p. 80). In het vonnis van 16 september 1987 komt de Rechtbank van 
Koophandel te Brussel echter tot de slotsom dat het parkingcontract op de 
luchthaven van Zaventem een huurcontract is met toezicht, d.i. een overeen
komst sui generis (De Verz., 1989, p. 488, noot F. Melis; zie i.v.m. kwalifi
catie oak infra, nr. 59). 

Oak zijn heel wat zgn. onbenoemde contracten in werkelijkheid gemengde 
overeenkomsten. Daar worden overeenkomsten mee bedoeld die de ken
merken van twee of meer benoemde contracten vertonen. Zo bestaat een 
verhuiscontract meestal uit een aanneming van werk en een transportover
eenkomst. Zo oak kan de overeenkomst waarbij een immobilienagentuur 
ermee belast wordt een koper te vinden voor een onroerend goed een 
gemengd contract zijn, m.n. een combinatie van aanneming van werk en 
lastgeving (Kh. Brussel, 20 maart 1981, B.R.H., 1982, 76; zie oak Bergen, 
1 december 1983, Pas., 1984, II, 62; zie i.v.m. een verzekeringsmakelaar 
Cass., 16 september 1977, Pas., 1978, I, 66; Rb. Luik, 2 maart 1982, 
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R.G.A.R., 1984, nr. 10.768, noot J.P. Legrand en F. Ernault; zie ook noot 
J.P. Legrand en F. Ernault onder Luik, 19 januari 1982, R.G.A.R., 1984, 
nr. 10834; i.v.m. een advocaat Bergen, 22 oktober 1980, R.G.A.R., 1981, 
nr. 10.350; De Puydt, De aansprakelijkheid van advocaten en deurwaar
ders, Antwerpen, 1973, p. 19 e.v.; Gribimont, J.F., ,Des aspects actuels 
de la responsabilite civile professionnelle des avocats", J. T., 1982, p. 589 
en de verwijzingen). T. a. v. deze contracten geldt meestal de combinatietheo
rie, d. w .z. dat de regels van al de contracten die in de gemengde overeen
komst aanwezig zijn, naast elkaar moeten worden toegepast. Zo bevat de 
overeenkomst tussen reder en kapitein zowel elementen van lastgeving als 
van een arbeidsovereenkomst. Geoordeeld wordt dat de geschillen die 
voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst tot de bevoegdheid van de arbeids
rechtbanken behoren (Arbh. Antwerpen, 8 november 1984, J. T. T., 1985, 
190) en die welke betrekking hebben op de uitvoering van de lastgeving voor 
de rechtbank van koophandel gebracht moeten worden (zie Libert, H., ,De 
kapitein: boegbeeld van het zeerecht, spilfiguur in de koopvaardij' ', R. W., 
1985-86,2667 e.v.; zie i.v.m. informatiecontracten Poullet, P. en Y., ,Les 
contrats informatiques'', J. T., 1982, p. 3-4 en de verwijzingen; zie ook nog 
i.v.m. een koop en een aanneming van werk Kh. Brussel, 13 januari 1988, 
J. T., 1988, 587; een huur en een eenzijdige koopbelofte Luik, 28 juni 1989, 
Res Jur. Imm., 1989, 167). 
In de leasing van gebouwen kan men een symbiose van huur en financiering 
ontdekken. Het is een autonoom, orideelbaaf contract -sui geiieris {zie 
Simont, L., De Gavre, J. en Foriers, P., o.c., R.C.J.B., 1985, 277, nr. 68; 
Brussel, 25 september 1985, Pas., 1985, II, 183{9) (10). Indien partijen twee 
afzonderlijke akten opstelden, akten die verschillen m.b.t. de partijen die 
ze ondertekend hebben, m.b.t. hun duur en opbrengst van de investering 
en m.b.t. het bestaan van een voorkeurrecht, zonder dat daarin gewag 
gemaakt wordt van een optierecht van aankoop of van een huurhernieu
wingsrecht en indien de bewoner daarenboven zelf een belangrijk aandeel 
had in de bouwkosten, kan men deze overeenkomst echter niet kwalificeren 
als een leasing van gebouwen (Brussel, 25 september 1985, reeds aange
haald; zie ook Brussel, 22 februari 1983, Rec. Gen. Enr. Not., 1984, 
nr. 23068; Brussel, 25 mei 1983, Rec. Gen. Enr. Not., 1984, nr. 23069). 
Beslist werd nog dat de litigieuze operatie van ,sale lease back" niet kon 
worden ontleed als een koop-verkoopovereenkomst, gevolgd door een 
overeenkomst van leasing, maar beschouwd diende te worden als een 
overeenkomst die een geheel is en die bij ontstentenis van enige wettelijke 
regeling dienaangaande als onbenoemd contract behandeld diende te wor
den (Brussel, 7 november 1984, R. W., 1984-85, 2479, met noot)(ll). 

(9) Luik, 13 november 1990, Rev. Reg. Dr., 1991, 147. 
(10) Hetzelfde geldt voor de roerende leasing (Bergen, 5 februari 1991, Rev. Reg. Dr., 1991, 
151. 
(11) Brussel, 7 februari 1990, R. W., 1990-91, 639. 
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46. SOORTEN CONTRACTEN.- MEERPARTIJENOVEREENKOMSTEN.- Dankzij 
enkele interessante publicaties van E. Dirix werd in het afgelopen decenni
um aandacht besteed aan het rechtsfenomeen van de meerpartijenovereen
komst (Dirix, E., ,Meer-partijen-overeenkomsten", R. W., 1981-82, 1585-
1610; Dirix, E., ,De meerpartijenovereenkomst", T.P.R., 757-794; Dirix, 
E., noot onder Cass., 25 november 1982, R. W., 1984-85, 1440 e.v.; zie ook 
Van Oevelen, A., , Verslag afdeling privaatrecht van de jaarvergadering 
van de Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht van Belgie 
en Nederland", R. W., 1983-84, 1851- 1856). Het begrip ,meerpartij
enovereenkomst" wordt veelal opgevat in zijn meest ruime betekenis en 
omvat dus iedere overeenkomst die tussen meer dan twee personen tot stand 
komt (Dirix, E., o.c., T.P.R., 1983, 759). Deze contracten kunnen in drie 
types worden verdeeld. De eerste soort vormen de symmetrische of bilatera
le meerpartijenovereenkomsten. Zij roepen gezamenlijke, hoofdelijke of 
ondeelbare verbintenissen in het leven. De overeenkomsten van dit type 
tellen weliswaar meer dan twee partijen, maar in werkelijkheid kunnen deze 
steeds herleid worden tot twee groepen partijen: de partijen die zich aan de 
actiefzijde van de verbintenissen bevinden en die aan de passiefzijde. De 
tweede soort zijn die met een meer complexe, asymmetrische structuur. Elk 
van de drie of meer partijen neemt hier een eigen juridische positie in. Een 
typisch voorbeeld hiervan is de driepartijenruil: A, B en C komen overeen 
dat A een postzegel uit zijn collectie aan B zal geven, B een postzegel uit 
zijn verzameling aan C en C een postzegel uit zijn voorraad aan A. De drie 
partijen zijn hier met elkaar verbonden, maar ieder van hen heeft een eigen 
juridische positie. Ook de delegatieovereenkomst en de cessie van overeen
komst zijn voorbeelden van deze soort meerpartijencontracten. Tenslotte 
is er het derde type. Het zijn de meerpartijenovereenkomsten die samenwer
kingsvormen tussen de drie of meer partijen in het leven roepen. Kenmer
kend is hier dat de wil en de prestaties der partijen gericht zijn op de 
verwezenlijking van gemeenschappelijke doelstellingen. Vennootschaps
contracten zijn hier het meest bekende voorbeeld van (zie over dit alles 
Dirix, E., o.c., T.P.R., 1983, p. 763 e.v.). 

De toepassing van de regels van het algemeen verbintenissenrecht op meer
partijenovereenkomsten leidt tot heel wat problemen op het vlak van de 
totstandkoming, de geldigheid, de uitvoering, de niet-nakoming en de 
beeindiging van deze overeenkomsten (zie hierover Dirix, E., o.c., R. W., 
1981-82, k. 1593 e.v.; Id., o.c., T.P.R., 1983, p. 769e.v.; VanOevelen, A., 
o.c., R. W., 1983-84, k. 1852 e.v.). Hier bespreken we vanzelfsprekend 
alleen die vragen die in de rechtspraak tijdens de afgelopen jaren aan bod 
zijn gekomen. 

Bij de meeste meerpartijenovereenkomsten is het zo dat iedere partij haar 
toestemming slechts geeft onder de opschortende voorwaarde dat ook de 
overige partijen hun akkoord betuigen. AI naargelang van de opvatting die 
men heeft over de opschortende voorwaarde komt de overeenkomst dan pas 
tot stand op het ogenblik van de laatste toestemming of kan de uitvoering 
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van de uit de (eerste) overeenkomst voortspruitende verbintenissen slechts 
gevorderd worden nadat aile betrokken partijen hun toestemming hebben 
gegeven (zie supra, nr. 24). Een toepassing van deze regel werd gemaakt in 
het vonnis van de Burgerlijke Rechtbank te Antwerpen van 13 september 
1982 (R. W., 1982-83, 2415). Het ging hier om een brandverzekeringsover
eenkomst tussen de huurder van een woonhuis en een verzekeringsmaat
schappij, contract waarin de verzekeraar bedongen had dat een tweede 
verzekeraar als medeverzekeraar zou optreden. Op het ogenblik dat brand 
uitbrak in het woonhuis was de polis echter nag niet ondertekend door deze 
laatste verzekeraar. De rechtbank leidt daaruit af dat het verzekeringscon
tract nag niet .tot stand was gekomen op het ogenblik van de brand. Een 
ander toepassingsgeval levert de verkoop door een van de medeeigenaars 
van een onverdeelde zaak. Het is mogelijk dat partijen de koop beperken 
tot het aandeel van de medeeigenaar. Dan hebben we met een tweepartijeno
vereenkomst te doen. Het is echter oak mogelijk dat partijen de verkoop 
van het ganse goed voor ogen stand en de verkoper zich slechts verbonden 
heeft in afwachting dat oak zijn medeeigenaars in de verkoop van het goed 
zouden toestemmen (zie Gent, 6 januari 1977, Rec. Gen. Enr. Not., 1978, 
nr. 22.374; zie ookDirix, E., o.c., T.P.R., 1983, p. 770endeverwijzingen). 

Oak inzake de oorzaak van meerpartijenovereenkomsten kunnen er proble
men rijzen. Zoals men weet is bij wederkerige overeenkomsten de interne 
o_or_zaak xan __ de_verbintenis yan_iedere _ partij _te_vinden_in_de-beloofde
prestatie van de wederpartij. Bij meerpartijenovereenkomsten komt het 
echter regelmatig voor dat een partij A zich verbindt jegens partij B, terwijl 
de oorzaak voor deze verbintenis te vinden is in de rechtsverhouding tot 
partij C. In de postzegel-driepartijenruil b.v. verbindt A er zich toe om aan 
B een postzegel te geven, omdat C de verbintenis is aangegaan om een 
andere postzegel aan hem, d. w .z. A, te geven. E. Dirix drukt het als volgt 
uit: ,In drie-partijen-verhoudingen behoeft de oorzaak van een verbintenis 
niet noodzakelijk gesitueerd te zijn in de verhouding schuldeiser/schulde
naar, maar kan zij evengoed voorhanden zijn in de verhouding tussen de 
debiteur en de 'dritte im Bunde' (R. W., 1984-85, 1441). Een interessante 
toepassing van dit alles maakte het Hof van Cassatie in het arrest van 25 
november 1982 (R. W., 1984-85, 1437, noot E. Dirix). De feiten in deze zaak 
kunnen als volgt worden samengevat. In 1957 wordt de N.V. M. opgericht 
met als doel de creatie en de verkoop van meubilair. Na enige tijd is een 
kapitaalsverhoging wenselijk. Onderhandelingen daartoe met een 
geldschieter, N., monden uit in een overeenkomst op 9 september 1959. Dit 
contract wordt klaarblijkelijk ondertekend door drie partijen, nl. de ven
nootschap, een van de oprichters van de vennootschap, nl. W., en de 
geldschieter N. Luidens dit contract verbindt N. er zich toe vers kapitaal 
in te brengen in de vennootschap en dit in ruil voor een gedeelte van de 
aandelen van de vennootschap en belooft W. van zijn kant bepaalde 
intellectuele eigendomsrechten aan de N.V. over te dragen. Na het overlij
den van W. betwist zijn erfgenaam de rechtsgeldigheid van de overeen-
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komst. M.n. voert hij aan dat de verbintenis om de intellectuele eigendoms
rechten over te dragen geen oorzaak heeft, daar er geen tegenprestatie is 
bedongen vanwege de vennootschap ten voordele van W. Het Hof van 
Beroep te Brussel verwierp deze stelling en het Hof van Cassatie trad dit 
stand punt bij: de oorzaak van de verbintenis van W. ligt in het feit dat de 
inbreng van nieuw kapitaal in de vennootschap tot een stijging van het 
zakencijfer van de vennootschap zal leiden en W. daardoor geldelijke 
voordelen zal genieten. De oorzaak van de verbintenis van W. ligt dus 
hoofdzakelijk in de verbintenis van N. ten overstaan van de vennootschap. 

47. SOORTEN CONTRACTEN.- CONTRACTEN INTUITU PERSONAE EN INTUITU 

PECUNIAE. - Men noemt een contract intuitu personae wanneer de identiteit 
of een of meer persoonlijke hoedanigheden van een der partijen beslissend 
is of zijn voor de toestemming van de andere. Daartegenover staat het 
contract intuitu pecuniae, d.i. de overeenkomst waarin het geldelijk voor
deel primeert en de persoonlijkheid van de wederpartij om die reden slechts 
van ondergeschikt belang is (cf art. 1110, lid 2, B. W.). Een contract kan 
in hoof de van een van beide contractspartijen een intuitu personae karakter 
vertonen. 

Soms blijkt het intuitu personae karakter uit de aard zelf van het contract. 
Men denke b.v. aan aannemingscontracten, meer bepaald aan overeenkom
sten met personen die een vrij beroep uitoefenen, zoals advocaten, geneeshe
ren, architecten e.d.m. evenals aan arbeidsovereenkomsten(12). Persoonlij
ke kwaliteiten zoals kennis, ervaring enz. spelen hier in de regel immers een 
wezenlijke rol. Het is echter mogelijk dat partijen in bepaalde gevallen aan 
deze overeenkomsten slechts een intuitu pecuniae karakter willen geven. 
Omgekeerd is het ook mogelijk dat de partijen aan koop- of huurcontract 
een intuitu personae karakter toekennen, alhoewel men aanneemt dat het 
hier in de regel om contracten intuitu pecuniae gaat. De bedoeling der 
partijen is dus ook hier beslissend, (zie Liefsoens, L., noot onder Brussel, 
5 oktober 1988, T.B.H., 889-890 en de verwijzingen). 
Zo werd beslist dat het contract met een publiciteitsagentschap in casu 
gekwalificeerd moest worden als een contract intuitu personae, daar de 
contractpartners met de:ie onderneming contracteerden omwille van het feit 
dat die vennootschap , ,een aantal medewerkers had weten aan te trekken 
die een eigen stijl hadden gegeven aan de werkzaamheden verricht in het 
kader van die rechtspersoon", m.a.w. ,gelet op heel specifieke eigenschap
pen van de onderneming die grotendeels te danken waren aan het creatief 

(12) De nieuwe Wet op de landverzekeringsovereenkomsten bepaalt uitdrukkelijk dat de polis 
van een persoonsverzekering op naam van de verzekeringsnemer moet worden gesteld en niet 
aan order of aan toonder kan zijn (art. 94). Aldus wordt het intuitu personae karakter van 
deze verzekeringen benadrukt. 
V erzekeringen tot vergoeding van schade worden geacht intuitu pecuniae te zijn aangegaan 
en gaan bij overlijden van de verzekeringsnemer over op de nieuwe houder van het verzekerde 
belang (art. 46). Afwijkingen van dit beginsel zijn evenwel mogelijk (art. 47). 
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talent en de kwaliteiten van het tewerkgestelde personeel" (Brussel, 5 
oktober 1988, T.B.H., 1989, (883), 885). Het Hof Ieidde hieruit af dat de 
betrokken overeenkomst niet voor overdracht vatbaar was (ibid.); zie 
hierover ook Liefsoens, L., ibid., p. 901-902). 
In het zojuist genoemde arrest van het Hof van Beroep te Brussel wordt ook 
erkend dat een overeenkomst met een rechtspersoon een intuitu personae 
karakter kan hebben. De rechtsleer is overwegend in die zin gevestigd (zie 
L. Liefsoens, o.c., p. 888-889 en de verwijzingen). 

Ben van de kenmerken van de contracten intuitu personae is dat deze een 
einde nemen bij het overlijden of het faillissement van de partij, van wie 
de personaliteit determinerend is. Zo neemt het contract tussen advocaat 
en zijn client een einde bij het overlijden van deze Iaatste (Voorz. Rb. Gent, 
29 oktober 1987, T.G.R., 1987, 120). Evenzo werd beslist dat een franchi
sing-overeenkomst een contract intuitu personae is en derhalve teniet gaat 
wanneer de franchisor failliet verklaard is (Voorz. Kh. Brussel, 9 december 
1982, J.T., 1983, 399). 

Bepaalde contracten intuitu personae zijn opzegbaar ad nutum (zie o.m. 
art. 1794 en 2004 B.W.). Alhoewel een sponsoringcontract - d.i. de 
overeenkomst waarbij een partij, de , ,gesponsorde'' er zich tegen betaling 
van een prijs door de wederpartij, de ,,sponsor'', toe verbindt als deelnemer 
of organisator van een sportieve, culturele of wetenschappelijke activiteit 
bepaalde-reclame te maktm voor-deze ,,sponsor" (zie T'illeman, -B., ,,-De 
sponsoringovereenkomst", Jura Fa/c., 1986-87, p. 194 e.v.)- eencontract 
intuitu personae is, kan het niet door de sponsor ad nutum worden opge
zegd, wanneer het contract gesloten is , ,pour une dun~e indetermim!e divisee 
en periodes successives de trois annees consecutives" (Kh. Brussel, 14 juni 
1989, T.B.H., 1990, 420; zie ook De Page, H., Traite, II, nr. 460bis, 6°). 

De vraag of een arbeidsovereenkomst altijd in hoofde van beide partijen 
intuitu personae wordt gesloten, Ievert moeilijkheden op. Men neemt onge
twijfeld aan dat de persoonlijkheid van de werknemer nagenoeg steeds 
beslissend is voor de toestemming van de werkgever (Van Eeckhoutte, W. 
et. at., o.c., T.P.R., 1989, p. 492). Derhalve, wanneer de opdrachtgever 
geen enkel belang hecht aan de persoon van de medecontractant, hebben 
we in de regel niet te doen met een arbeidsovereenkomst. Zo werd beslist 
dat wanneer overeengekomen werd dat een agentschapshouder zich in geval 
van afwezigheid kon laten vervangen door een persoon van zijn keuze, 
zonder dat zijn opdrachtgever daar enige controle over kon uitoefenen, het 
bestaan van een arbeidsovereenkomst uitgesloten was (Arbrb. Doornik, 17 
oktober 1979, J.T.T., 1980, 162). Of de persoon van de werkgever ook 
nagenoeg steeds beslissend is voor de toestemming van de werknemer, 
wordt door de rechtsleer echter ontkennend beantwoord. Of het een con
tract intuitu personae of intuitu pecuniae is, zal van de omstandigheden 
afhangen (zie Jamoulle, M., Le contrat de travail, I, Luik, 1986, p. 138; 
Van Eeckhoutte, W., o.c., T.P.R., 1989, p. 492). 
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48. SOORTEN CONTRACTEN.- CONTRACTEN TEN BEZWARENDE TITEL EN TEN 

KOSTELOZE TITEL. - Aangenomen wordt dat er een vermoeden bestaat dat 
rechtshandelingen ten bezwarende titel aangegaan zijn (zie b. v. Luik, 9 
december 1988, Rev. Liege, 1990, 443). 

Bruiklening is echter essentieel een overeenkomst om niet. W anneer een 
garagehouder een vervangingsvoertuig ter beschikking stelt van een klant 
en geen prijs voor huur van dit voertuig werd overeengekomen, is er sprake 
van bruiklening, zelfs wanneer bedongen is dat alle kosten ten laste zijn van 
de klant. Inderdaad, deze kosten hebben enkel betrekking op de uitgaven 
die rechtstreeks het gevolg zijn van het gebruik van het voertuig, zoals 
brandstofverbruik, onderhoud, verzekering, herstellingen, enz. (Brussel, 24 
december 1986, R. W., 1987-88, 1478). 

49. SOORTEN CONTRACTEN.- VERGELDENDE CONTRACTEN EN KANSCONTRAC

TEN. - Het belang van het onderscheid tussen vergeldende en kanscontrac
ten ligt hoofdzakelijk hierin, dat de regels inzake benadeling, waar deze in 
het recht beteugeld wordt (zie b.v. art. 1674 e.v. B.W.), in beginsel niet 
toepasselijk zijn op de kanscontracten, vermits de kans hier precies de plaats 
inneemt van de effectieve gelijkwaardigheid van de wederkerige prestaties 
(zie vorig overzicht, T.P.R., 1983, p. 565). 

Volgt uit het voorgaande dat de vernietiging van een verkoop van een 
onroerend goed wegens benadeling van de verkoper voor meer dan zeven 
twaalfden uitgesloten is, wanneer de prijs in een lijfrente bestaat? Het 
antwoord op deze vraag luidt bevestigend - zoals in het vorige overzicht 
reeds werd aangestipt (T.P.R., 1983, p. 566) -, tenzij de overlevingskansen 
van de persoon op wiens hoofd de lijfrente stond op het ogenblik van de 
contractssluiting, zo gering waren dat de verkoper zelfs in het meest gunstige 
gev·~l yqor meer dan zeven twaalfden benadeeld zou zijn. Dit probleem werd 
te 6ercie gebracht in het arrest van het Hof van Cassatie van 25 juni 1982. 
Het Hof van Beroep te Brussel had de verkoop van een huis tegen lijfrente 
en recht van bewoning wegens benadeling vernietigd, en dit op grond van 
de overweging dat uit de sterftetafels en andere omstandigheden bleek dat 
de verkoopster geen kans had op winst. Het cassatieberoep werd verworpen 
op grond van de overweging dat de feitenrechter op onaantastbare wijze 
oordeelt of de kans die van een overeenkomst een kansovereenkomst 
maakt, werkelijk aanwezig is (Cass., 25 juni 1982, R. W., 1984-85, 682; zie 
ook Luik, 8juni 1989, J.T., 1990,11 en Rev. Reg. Dr., 1990, 57; Antwer
pen, 5 februari 1985, Rev. Not. B., 1985, 615). 

50. SOORTEN OVEREENKOMSTEN. - CONSENSUELE EN PLECHTIGE CONTRAC

TEN. -De dading is een consensuele overeenkomst. Dit brengt mede dat 
ze mondeling gesloten kan worden, ook door een lasthebber, wanneer deze 
hiertoe een bijzondere volmacht, ongeacht de vorm, gekregen heeft. 
Art. 2044 B.W. bepaalt weliswaar dat een dading schriftelijk moet worden 
opgemaakt, maar dit is slechts een vereiste ad probationem. Hei vereiste 
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schriftelijk bewijs mag dan ook worden vervangen door de bekentenis van 
de partij tegen wie de dading wordt ingeroepen (Arbh. Antwerpen, 18 
september 1980, R. W., 1980-81, 1852, noot C. Paulus). 
W anneer een persoon verzaakt aan zijn part in een nalatenschap ten 
voordele van nominatim aangeduide mede-erfgenamen, doet hij een scherr
king die onderworpen is aan de formaliteiten van artikel 931 B.W. (Rb. 
Brussel, 6 januari 1984, Rev. Not. B., 1984, 99, met concl. Subst. Proc. 
K.J. Tulkens). De pleegvormen waarvan sprake in art. 931 B.W. raken de 
openbare or de; de miskenning ervan leidt dan ook tot de absolute nietigheid 
van de schenking. In artikell340 B.W. wijkt de wetgever hiervan echter af 
m.b.t. de erfgenamen van de schenker. In hun hoofde wordt die nietigheid 
relatief (Rb. Brussel, 3 januari 1986, Rev. Not. B., 1986, 185). 

51. SOORTEN CONTRACTEN. - ZAKELIJKE CONTRACTEN. - De zakelijke con
tracten zijn deze die voor hun rechtsgeldig ontstaan behalve wilsovereen
stemming de afgifte (traditio) van de verschuldigde zaak vereisen (zie De 
Page, H., Traite, II, nr. 455). 
Art. 5 van de Afbetalingswet bepaalt dat een verkoop op afbetaling niet 
voltrokken is zolang er geen voorschot is betaald. Opmerkelijk is dat bier 
het zakelijk karakter niet ligt in de afgifte van de verkochte zaak, maar in 
de overhandiging van een gedeelte van de prijs. Zo geen voorschot is 
hetaald,Jcomtde_v:erkoop_opafbetalingniet_totstand._Daardeafbetalingso~ -· 
vereenkomst een accessorium is van de koop op afbetaling, heeft het 
ontbreken van het rechtsgeldig bestaan van de hoofdovereenkomst tot 
gevolg dat de afbetalingsovereenkomst zonder voorwerp is en dus ook niet 
rechtsgeldig tot stand komt (Rb. Hasselt, 18 januari 1982, R. W., 1984-85, 
755)(13). 
De handgift is een zakelijk contract. Haar bestaan en geldigheid hangen af 
van de vervulling van een aantal grondvoorwaarden: het begiftigingsinzicht, 
de materiele en daadwerkelijke overhandiging van het voorwerp van de 
schenking, de toestemming van de schenker tijdens zijn Ieven en de aanvaar
ding door de begiftigde op datzelfde ogenblik (Bergen, 7 januari 1988, Rev. 
Liege, 1988, 356). Partijen mogen de draagwijdte van de handgift door 
toevoeging van modaliteiten beperken, op voorwaarde dat hierdoor het 
wezen van de schenking niet aangetast wordt (ibid.). 

(13) De Afbetalingswet werd inmiddels opgeheven. Ben soortgelijke bepaling komt thans voor 
in artikel45 van de Wet op het Consumentenkrediet (B.S., 9 juli 1991). 
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AFDELING 3 

GRONDBEGINSELEN VAN HET CONTRACTENRECHT 
R. KRUITHOF 

52. ALGEMEEN. - De hoofdbeginselen waarop ons contractenrecht on
danks alles nog steeds steunt, zijn de contractsvrijheid, het consensualisme, 
de bindende kracht der overeenkomsten en de uitvoering te goeder trouw 
(zie en vgl. over deze problematiek in het algemeen: Vandeputte, R., ,De 
lotsbestemming van het contract", in Mededelingen Kon.inklijke Vlaamse 
Academie voor Letteren, Wijsbegeerte en Schone Kunsten, 1979, Brussel, 
Delii~ge, A., ,Pour un contrat evolutif", Rev. Not. B., 1982, 278 e.v.; 
Kruithof, R., ,Leven en dood van het contract", R. W., 1985-86, 2731 e.v. 
en de aldaar aangehaalde literatuur; zie ook Ranouilh, V., Autonomie de 
lavolonte. Naissanceetevolution d'un concept, Parijs, 1980; Rouhette, G., 
Contribution a !'etude critique de la notion de contrat, Paris, 1965 (stencil); 
Atiyah, P.S., The rise and fall of freedom of contract, Oxford, 1979; Van 
Dunne, J.M., ,De overeenkomst: de neushoorn in het privaatrecht? Ge
dachten over beginselen van contractenrecht in de jaren tachtig", N.J. B., 
1980, 668; Vred. Namen, 20 maart 1990, T. Vred., 1990, 150). 

Ret consensualisme en de uitvoering te goeder trouw worden later, m.n. in 
de vierde en vijfde afdeling van dit hoofdstuk (infra, nrs. 60 e.v. en 186 
e.v.) besproken. Hier komen aileen toepassingsgevallen van de beginselen 
contractsvrijheid en bindende kracht van de overeenkomst aan bod. 

53. CONTRACTSVRIJHEID. - VRIJHEID OM AL DAN NIET TE CONTRACTEREN. -

De contractsvrijheid houdt in dat in beginsel eenieder vrij is om al dan niet 
te contracteren, elkeen vrij zijn contractspartner vermag te kiezen en 
partijen ook vrij zijn om aan hun overeenkomsten de inhoud te geven die 
hun goeddunkt. Tenslotte houdt het beginsel in dat partijen door hun 
wilsovereenstemrning zowel verbintenissen kunnen scheppen als wijzigen of 
uitdoven (zie supra, nr. 43). 

Ook voor handelaren bestaat er uiteraard geen principieel verbod op 
contractsweigeting in ons land, alhoewel een handelaar die geen handel 
drijft natuurlijk een contradictio in terminis is. Beslist werd dan ook dat 
de verkoopsweigering door een handelaar gesteund op objectieve criteria 
van kwalitatieve aard en die geen misbruik of discriminatie bevat, geoor
loofd is (Voorz. Kh. Brussel, 15 juli 1988, Handelsprakt., 1988, 244; zie ook 
Voorz. Kh. Brussel, 31 januari 1983, T.B.H., 1984, 383; Voorz. Kh. 
Mechelen, 5 februari 1988, Handelsprakt., 1988, 215). Evenzo werd beslist 
dat uit het feit dat een leverancier verkocht heeft aan een handelaar wiens 
zaak later werd overgenomen, de overnemer geen principieel recht put op 
het sluiten van contracten met deze leverancier (Voorz. Kh. Kortrijk, 8 
februari 1988, Handelsprakt., 1988, 216, noot H. De Bauw en T.B.H., 
1988, 654). Wanneer een distributeur van speelfilms en een exploitant van 
filmzalen sinds lange tijd met elkaar handelsrelaties onderhouden, is de 
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plotse weigering van de distributeur om nag een contract met de exploitant 
aan te gaan echter onrechtmatig, indien daartoe geen ernstige motieven 
aanwezig zijn (Voorz. Kh. Brussel, 8 december 1983, T.B.H., 1984, 397; 
zie oak Voorz. Kh. Brussel, 17 mei 1983 en Brussel, 5 september 1983, 
T.B.H., 1984, 353; Stuyck, J. en Van De Walle, B., ,Weigering van 
verkoop en van levering", T.B.H., 1984, p. 324 en 348). 

Het recht van de eigenaar van een scheidingsmuur om zijn nabuur te 
dwingen de mandeligheid van die muur aan te kopen - d.i. met andere 
woorden een wettelijke uitzondering op de contractsvrijheid -, onderstelt 
dat de nabuur een bezitsaanmatiging pleegt of een feitelijkheid die op een 
inbezitneming neerkomt. Wanneer de nabuur een zelfdragende muur heeft 
opgericht is het niet voldoende dat de scheidingsmuur enig nut oplevert -
in casu als bescherming tegen warmte, vocht, stabiliteit of geluidsisolatie 
-om de nabuur tot aankoop van de mandeligheid te dwingen (Cass., 22 
februari 1985, A.C., 1984- 85, 862). 

54. CONTRACTSVRIJHEID.- VRIJHEID OM DE CONTRACTSINHOUD TE BEPALEN. 

- TOEPASSINGEN.- Oak ten aanzien van een arbeidsovereenkomst aange
gaan in het vrij onderwijs volgt uit geen enkele wetsbepaling dat de partijen 
niet door een latere overeenkomst in gemeen overleg kunnen terugkomen 
op de in de eerdere overeenkomst bedongen bovenwettelijke beperking van 
het o:ritslagreclit van -de-werKgever (Cass.; 26 junn 989 ,-:;f: c:; 1988=89~ 
1283). 

Art. 82, § 3, van de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten moet 
in het licht van art. 6 van diezelfde wet worden gelezen. Het dient bijgevolg, 
in beginsel, te worden beschouwd als dwingend ten voordele van de bedien
de, wat inhoudt dat afwijkingen van het artikel door voor de bediende 
gunstiger bedingen in de arbeidsovereenkomst, geldig zijn (Arbh. Antwer
pen; 25 september 1986, R. W., 1986-87, 1835; zie ook Arbh. Antwerpen, 
Limb. Rechtsl., 1984, 83, noot H. Van Huffel; Arbh. Luik, 17 oktober 
1985, Soc. Kron., 1986, 80; Rigaux, M. en Mergits, B., ,Het dwingend 
karakter van art. 15, § 2, van de gecoordineerde bediendenwetten", R. W., 
1983-84, 1169; vgl. Cass., 10 januari 1983, R. W., 1983-84, 1200). 

In het internationaal privaatrecht geldt ten aanzien van arbeidscontracten 
in ons land in beginsel de wilsautonomie. De contractspartijen kunnen dus 
vrij de wetgeving kiezen die op hun arbeidsovereenkomst toepasselijk is (zie 
Arbh. Bergen, 20november 1986, Rev. Liege, 1987,298, nootM. Westrade; 
Arbrb. Brussel, 2september 1983, T.S.R., 1984, 80; Fallon, M., ,Autono
mie de la volonte et rattachement du contrat international de travail en droit 
beige", J. T. T., 1984, 270 e.v.). 

Partijen kunnen bij het sluiten van een huurovereenkomst betreffende een 
kippenkwekerij rechtsgeldig overeenkomen het contract te onderwerpen 
aan de regels van de Pachtwet, alhoewel kippenkwekerijen behoren tot de 
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bedrijven die door artikel 2 van de Pachtwet uitgesloten zijn van de 
toepassing van deze wet. De contractsvrijheid brengt in dat geval ook mede 
dat die contractspartijen, zonder de Pachtwet te schenden, bepaalde regelen 
van die wet kunnen uitsluiten en/ of andere regelen kunnen bedingen (zie 
Cass., 7 januari 1988, A. C., 1987-88, 573). Evenzo werd beslist dat niets 
de contracterende partijen belet hun huurovereenkomst contractueel te 
onderwerpen aan de wetgeving op de handelshuurovereenkomsten, alhoe
wel de wettelijke voorwaarden voor de toepassing van die wetgeving niet 
vervuld zijn (Vred. Brugge, 26 oktober 1979, R. W., 1980-81, 1005; zie ook 
Lahaye en Van Kerckhove, Les baux commerciaux, in Les Novelles, 
nrs. 1523-1524). 

De regels inzake burenhinder zijn noch van openbare orde noch van 
dwingend recht. Partijen mogen er derhalve contractueel van afwijken 
(Cass., 28 juni 1973, A.C., 1973, 1063; Cass., 29 mei 1989, A. C., 1988-89, 
1137). Hetzelfde geldt voor de regels inzake buitencontractuele aansprake
lijkheid (zie infra, nr. 229). En inzake een door een aannemer contractueel 
aangegane verplichting om de overheid te vrijwaren voor fouten i.v.m. het 
slecht functioneren van verkeerssignalisatie besliste het Hof van Cassatie in 
het arrest van 3 december 1982 dat geen enkele wetsbepaling noch enig 
rechtsbeginsel verbiedt de gevolgen van nalatigheid op een ander, bij 
overeenkomst, af te wentelen. De vrijwaringsplicht van de wederpartij, die 
uit deze overeenkomst ontstaat, kan ook een nalatigheid betreffen, zoals 
een contractuele fout van de vrijwarende partij niet te hebben goedgemaakt. 
Zulks ontslaat overigens de gevrijwaarde partij niet van haar verplichting 
tot schadevergoeding jegens de getroffen derde (Cass., 3 december 1982, 
A.C., 1982-83). 

Artt. 1134 B.W. en 6 Handelshuurwet staan er niet aan in de weg dat de 
partijen naar aanleiding van een herziening van de huur overeenkomstig de 
laatst vermelde wetsbepaling, omtrent een nieuwe indexcijferclausule over
eenkomen of een geschil desaangaande aan de rechter onderwerpen (Cass., 
9 september 1988, A.C., 1988-89, 34). 

Men is het erover eens dat de bepalingen uit het huurrecht die betrekking 
hebben op de herstellingen en het onderhoud, o.m. de artikelen 1719, 1720, 
1721, 1754 en 1744, niet van openbare orde zijn; ze zijn evenmin dwingend 
recht, zodat de contractspartijen ervan kunnen afwijken (zie b.v. Rb. 
Antwerpen, 12 januari 1988, T. Vred., 1989, 48, noot B. Hubeau; zie i.v.m. 
art. 1728ter B. W. Rb. Dendermonde, 23 februari 1988, R. W., 1988-89, 98, 
noot B. Hubeau). 

Krachtens artikel1760 B.W. is de huurder, in geval van ontbinding van de 
huurovereenkomst op grand van zijn schuld, verplicht de huurprijs te 
betalen gedurende de tijd die nodig is voor de wederverhuring, onvermin
derd de schadevergoeding op grand van rechtsmisbruik. Een clausule die 
contractueel een wederverhuringsvergoeding bepaalt, kan niet wettelijk 
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worden afgewezen door de rechter, behalve indien zij ongeoorloofd is 
(Vred. Andenne, 18 maart 1982, T. Vred., 1982, 260(14). 
In de rechtspraak blijkt de stelling dat de in Wallonie in pachtovereenkom
sten vaak bedongen ,chapeau" rechtsgeldig en dus verbindend is, veld te 
winnen (zie o.m. Brussel, 12 april 1978, J. T., 1978, 436; Rb. Namen, 23 
juni 1981, Rev. Reg. Dr., 1982, 7; Rb. Nijvel, 6 september 1981, J. T., 1982, 
28; contra: Rb. Luik, 30 maart 1981, J.L., 1981, 179; zie ook vorig 
overzicht, T.P.R., 1983, p. 580-581). 
Aangezien de wetgeving inzake mandeligheid noch van open bare orde, noch 
imperatief is, kunnen de basisakte en het reglement van medeeigendom 
hiervan afwijken (Vred. Antwerpen, 19 februari 1985, T. Not., 1986, 244). 
Na een aanrijding tussen A en B verbindt eerstgenoemde er zich contractueel 
toe om laatstgenoemde schadeloos te stellen. Achteraf blijkt dat de aanspra
kelijkheid voor het verkeersongeval echter geheel bij B ligt. De Burgerlijke 
Rechtbank te Turnhout oordeelde datA zijn verbintenis om B's schade te 
vergoeden moet honoreren, maar dat hij anderzijds voor de eigen schade 
vergoeding kan vorderen van B. (Rb. Turnhout, 5 september 1985, R. W., 
1985-86, 2366). 
Ret in art. 18 K.B. nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening 
van de geneeskunst opgenomen dichotomieverbod heeft niet tot gevolg dat 
elke overeenkomst tussen artsen omtrent het honorarium ongeoorloofd is. 
Een dergelijke oyereenkomst valt niet onder het dichotomieyerho_d_w:anne_er __ _ 
de vrije keuze door de patient van de behandelende arts en de vrije bepaling 
van het honorarium niet in het gedrang komen. Op grond van deze principes 
is een huurovereenkomst waarbij een tandarts aan een collega een artsenka
binet ter beschikking stelt gedurende een tweetal dagen in de week tegen 
betaling van een maandelijkse vergoeding gelijk aan de helft van de netto 
ontvangen honoraria, geldig (Rb. Antwerpen, 16 maart 1987, R. W., 1987-
88, 1032, noot T. Vansweevelt). 
Noch in de artikelen 1792 en 2270 B.W. die de tienjarige aansprakelijkheid 
van architecten en aannemers vastleggen, noch in artikel 6 van de W oning
bouwwet dat bepaalt dat de genoemde artikelen 1792 en 2270 B.W. toepas
selijk zijn op de verkopers van die woningen, wordt het vertrekpunt van de 
termijn van de tienjarige aansprakelijkheid geregeld. Dit vertrekpunt wordt 
in ons recht bepaald door de datum waarop het werk aanvaard is. Normali
ter is dit de dag van de eindoplevering. Overeenkomsten waarin het vertrek
punt van die termijn - en dus van de aanvaarding - echter bepaald wordt 
niet op het tijdstip van de eindoplevering, maar op dat van de akte die de 
voorlopige oplevering vaststelt, zijn niet in strijd met de bepalingen van 
openbare orde van het Burgerlijk Wetboek die de tienjarige aansprakelijk
heid van architecten en aannemers regelen en evenmin met de dwingende 

(14) Vred. St. Niklaas, 12 november 1990, R. W., 1991-92, 856. 
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bepalingen van de wet van 9 juli 1971 inzake de tienjarige vrijwaring van 
de verkoper, daar zij de termijn van tien jaar niet wijzigen (zie Cass., 24 
februari 1983, R. W., 1983-84, 1641). 

De wettelijke verplichtingen die uit het huwelijk voortspruiten raken de 
openbare orde: Elke overeenkomst, zelfs al is die vastgelegd in een authen
tieke akte, die :deze verplichtingen regelt tijdens een periode van feitelijke 
scheiding is daarom absoluut nietig. Daaruit volgt dat de gedwongen 
uitvoering van zo'n contract niet in rechte bekomen kan worden (Vred. 
Namen, 14 maart 1985, Rev. Reg. Dr., 1986, 164, noot J.D.; Vred. 
Sint-Genesius-Rode, 6 december 1982, R. W., 1983-84, 2902, noot C. De 
Meyer en de talrijke verwijzingen aldaar). Deze regeling staat echter aan 
toenemende kritiek bloat (zie a.m. Remon, C., ,La separation de fait", 
Rev. Not. B., 1981, p. 462 e.v., nrs. 55 e.v.; Maingain, B., ,Le pacte de 
separation de fait", Rev. trim. dr. jam., 1983, p. 225 e.v., nrs. 46-55 en 
66-68). 

55. CONTRACTSVRIJHEID EN BINDENDE KRACHT DER OVEREENKOMSTEN.- TOE

PASSINGEN.- OVEREENKOMSTEN TUSSEN OUDERS INZAKE ALIMENTATIEPLICHT 

T.o.v. HUN KINDEREN.- De verhouding tussen art. 1288, 3° Ger.W. en de 
art. 203 en 303 B.W. heeft in de rechtspraktijk tot heel wat problemen 
aanleiding gegeven. Daar deze problematiek uitvoerig aan bod is gekomen 
in het jongste rechtspraakoverzicht personen- en familierecht dat G. Baete
man en zijn medewerkers in dit tijdschrift publiceerden (T.P.R., 1988, 
p. 543 e.v.), kunnen we ons hier tot enkele hoofdlijnen beperken. 

Art. 1288, 3° Ger.W. bepaalt dat de echtgenoten die besloten hebben tot 
echtscheiding door onderlinge toestemming over te gaan, er onder meer toe 
gehouden zijn vooraf hun overeenkomst bij geschrift vast te leggen omtrent 
de bijdrage van elk van beide echtgenoten in het onderhoud en de opvoeding 
van hun kinderen, onverminderd de rechten, hun toegekend door hoofdstuk 
V, van titel V van Boek I van het Burgerlijk Wetboek. Artikel 203 B.W. 
verplicht de ouders tot onderhoud en opvoeding van de uit hun huwelijk 
gesproten kinderen, zonder dat deze plicht ingevolge de ant binding van hun 
huwelijk ophoudt; na gezegde ontbinding verplicht art. 303 van hetzelfde 
wetboek de ouders immers tot dit onderhoud en tot die opvoeding bij te 
dragen. Het is duidelijk dat, zo beide ouders in Ieven zijn, deze wettelijke 
alimentatieverplichting een verbintenis is met meerdere rechtssubjecten aan 
de passieve zijde, m.a. w. een gezamenlijke of samengevoegde verbintenis 
(zie hierover a.m. De Page, H., Traite, III, nrs. 287 e.v.; zie oak supra, 
nrs. 5 e.v.). 

W at de gevolgen van deze verbintenissen betreft, moet een onderscheid 
gemaakt worden tussen enerzijds de verhouding tussen de schuldenaren -
in casu de ouders- en de schuldeiser(s)- in casu het kind of de kinderen 
-, en anderzij~s de verhouding tussen de schuldenaren onder ling- in casu 
dus tussen de vader en de moeder.- De eerstgenoemde rechtsverhouding 
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noemt men de obligatio of de verplichting, de tweede de contributio of 
bijdrage. 
Wat de obligatio betreft, is de gezamenlijke of samengevoegde verbintenis 
in beginsel deelbaar of splitsbaar. In casu moet overeenkomstig de artikelen 
203 en 303 B. W. iedere guder naargelang van zijn middelen en de behoeften 
van het kind of de kinderen bijdragen tot onderhoud en opvoeding van zijn 
kind of kinderen. In dit verband wordt gesproken van de bijdrageverplich
ting van iedere ouder. Deze term leidt hier echter tot verwarring tussen de 
obligatio en de contributio. Het is dan ook wenselijk, zo men de term toch 
wil gebruiken, om steeds duidelijk te maken of het gaat om de bijdragever
plichting t.o.v. de schuldeiser(s) of tussen de schuldenaren onderling. 
Hoe dan ook, de obligatio waarvan sprake in de artikelen 203 en 303 B.W., 
raakt de openbare orde, hetgeen betekent dat de ouders deze verbintenis 
tegenover hun kinderen niet conventioneel kunnen wijzigen, beperken of 
belemmeren (zie Cass., 7 september 1973, A. C., 1974, 19; Cass., 10 oktober 
1974, A.C., 1975, 191; Cass., 11 juni 1981, A.C., 1980-81, 1173; Cass., 8 
oktober 1982, A. C., 1982-83, 221 en R. W., 1983-84, 1195, noot Poppel
mon; zie ook Verbeke, A., , ,Aanpassing van de overeenkomst over de 
onderhoudsbijdrage voor de kinderen bij echtscheiding door onderlinge 
toestemming", R. W., 1988-89, 1313 en de verwijzingen in voetnoot 6). 
Deze verbintenis is ook veranderlijk. Zo de middelen der ouders of de 
behoeften van het kind veranderen, kan dit een weerslag hebben op de 
wettelij ke ali.irleritatitwerplichtliig van eeri oTvan fieiae-ouaers (zieVer oeRe; 
A., o.c., R. W., 1988-89, 1313 en de referenties in noot 7). 
Wat de contributio betreft, geldt hier het reeds genoemde art. 1288, 3° 
Ger.W. Deze wetsbepaling heeft enkel betrekking op de onderlinge verhou
ding tussen de echtgenoten: de daarin vermelde overeenkomst regelt dus 
uitsluitend de bijdrageverplichting tussen de echtgenoten onderling. Krach
tens artikel1165 B. W. - dat bepaalt dat een overeenkomst slechts gevolgen 
teweegbrengt tussen de contracterende partijen - schept dit contract in 
hoofde van derden, in casu meer bepaald de kinderen, noch rechten noch 
verplichtingen (zie Van Oevelen, A. enDirix, E., o.c., R. W., 1980-81, 2379; 
zie ook vorig overzicht, T.P.R., 1983, p. 518; Verbeke, A., o.c., 1320-
1321). 

De overeenkomst waarin de echtgenoten ten overstaan van elkander hun 
respectieve bijdragen bepalen, is onderworpen aan het beginsel van de 
wilsautonomie. Partijen mogen hun onderlinge bijdrageregeling (contribu
tio) dus naar goeddunken regelen, mits tegenover het kind hun wettelijke 
bijdrageregeling onverminderd blijft voortbestaan (Cass., 8 oktober 1982, 
A.C., 1982-83, 221; zie ook Cass., 17 september 1981, A. C., 1981-82, 89). 
De overeenkomst die de contributio van de ouders in het onderhoud en de 
opvoeding van de kinderen regelt, mag daarom vrij bepalen dat de ouders 
niet naar evenredigheid van hun middelen zullen bijdragen; ja, zij mag zelfs 
stipuleren dat een hunner voor het geheel zal bijdragen en de andere niets 
(ibid.). De wilsautonomie der partijen wordt echter begrensd door de 
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wettelijke regeling die vervat is in de artikelen 203 en 303 B.W. Overeen
komsten tussen de echtgenoten die de wettelijke alimentatieverplichting ten 
overstaan van hun kinderen (obligatio) regelen op een wijze die indruist 
tegen de regeling van de artikelen 203 en 303 B.W., zijn strijdig met de 
openbare orde en derhalve absoluut nietig (ibid.). Dit is, volgens het Hof 
van Cassatie, het geval wanneer bedongen is dat de ene ouder de andere zal 
vrijwaren tegen onderhoudsvorderingen ten behoeve van de kinderen. Door 
de kinderen hun recht op onderhoud jegens die gevrijwaarde ouder te 
ontnemen, druist de clausule in tegen de wettelijke alimentatieregeling die, 
zoals gezegd, de openbare orde raakt (Cass., 10 oktober 1974, reeds 
aangehaald; zie ook Verbeke, A., o.c., R. W., 1988-89, 1314 en de verwij
zingen in voetnoot 21). De vraag is echter of zo'n vrijwaringsbeding de 
wettelijke alimentatieplicht van de gevrijwaarde ouder wei aantast. Het 
antwoord hierop luidt, zo komt het ons voor, ontkennend. Bij een vrijwa
ringsbeding wordt aan de verbintenis van de oude'r jegens het kind niet 
geraakt; de betrokken ouder kan het betaalde enkel achteraf verhalen op 
de andere ouder die de vrijwaringverplichting op zich heeft genomen (zie 
Cass., 7 september 1962, Pas., 1963, I, 32, noot W.G.; Cass., 3 december 
1982, R. W., 1984-85, 1606; vgl. Kruithof, R., , Contractuele aansprakelijk
heidsregelingen", T.P.R., 1984, p. 246-247). Kortom, een contractueel 
bedongen vrijstelling van bijdrage (contributio) ten voordele van vader of 
moeder is slechts ongeldig, wanneer door dit beding de wettelijke plicht tot 
bijdragen jegens de kinderen (obligatio) wordt beperkt of uitgesloten. 
Zo het overeenkomstig art. 1288, 3° Ger.W. tussen de ouders gesloten 
contract rechtsgeldig is, strekt deze overeenkomst de partijen, d.z. de 
ouders dus, krachtens art. 1134, lid 1, B.W., tot wet (Cass., 7 september 
1973, reeds aangehaald; Cass., 4 november 1976, A.C., 1977, 263; Cass., 
14 november 1979, A. C., 1979-80, 347; Rb. Brussel, 22 maart 1988, J. T., 
1988, 671; cj. Cass., 12 juni 1986, A.C., 1985-86, 1400)(1'5). Gezien de 
veranderlijkheid van de wettelijke alimentatieverplichting, geeft de onver
anderlijkheid van de tussen de ouders overeengekomen contributio-regeling 
aanleiding tot heel wat betwistingen (zie Verbeke, A., o. c., p. 1314 en de 
verwijzingen). Dit heeft enkele lagere rechtbanken ertoe gebracht hier 
toepassing te maken van de imprevisieleer. Zo besliste de Burgerlijke 
rechtbank te Brussel, dat de overeenkomst over de onderhoudsbijdrage, in 
zoverre ze de bijdrage en niet de wettelijke verplichting betreft, definitief 
van aard is behalve wanneer zich ernstige onvoorziene omstandigheden 
voordoen. Eenvoudige moeilijkheden om de overeenkomst na te komen, 
moeilijkheden die er op wijzen dat men de verbintenis al te lichtvaardig op 

(15) Nieuwe onderhoudsverplichtingen die de openbare orde raken, zoals deze ten aanzien van 
kinderen uit een tweede huwelijk, doen geen afbreuk aan de onveranderlijkheid en de bindende 
kracht van de bestaande overeenkomst, waarbij de bijdrageplicht ten aanzien van de kinderen 
uit het eerste huwelijk geregeld werd (Cass. 20 december 1991, R. W., 1991-92, 1392). 
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zich heeft genomen om de echtscheiding te bekomen, kunnen, volgens de 
rechtbank, echter niet in aanmerking worden genomen (Rb. Brussel, 13 juni 
1979, Pas., 1979, III, 36; zie en vgl. oak Rb. Mechelen, 16 november 1982, 
Rev. Not. B., 1987, 677; Rb. Gent, 2 september 1988, R. W., 1988-89, 1338; 
Brussel, 25 maart 1980, Rev. Not. B., 1980, 492; Rb. Brussel, 6 november 
1964, Rev. Prat. Not., 1965, 81; Vred. Sint-Joost-Ten-Node, 13 februari 
1985, T. Vred., 1986, 121, bev. Rb. Brussel, 3 december 1985, T. Vred., 
1986, 123; Vred. Harelbeke, 28 augustus 1986, R. W., 1986-87, 2054). Op 
het probleem van de imprevisieleer in het algemeen wordt verderop inge
gaan: zie infra, nrs. 219 en 220. 
Het hoeft natuurlijk geen betoog dat het beginsel van de wilsautonomie 
meebrengt dat de ouders de overeenkomstig art. 1288, 3° Ger.W. gesloten 
overeenkomst door hun wederzijdse toestemming mogen wijzigen (Verbe
ke, A., o.c., p. 1314, noot 12 en de verwijzingen; zie oak Rb. Charleroi, 
12 december 1985, R.A.D., 1986, 251; anders: Rb. Aarlen, 14 september 
1984, Rev. Reg. Dr., 1985, 50). Evenzo kunnen zij in de oorspronkelijke 
overeenkomst een aanpassingsbeding (b.v. een indexeringsclausule) of een 
hardship-clausule inlassen (cf. Kruithof, R., ,La modification convention
neUe du contrat'', in Rapports belges au X lie Congres international de droit 
compare, Brussel, 1986, p. 115 e.v.; Verbeke, A., o.c., p. 1318; Rb. Gent, 
2 september 1988, R. W., 1988-89, 1338 
De voorgaande regeling geldt niet zonder meer voor de overeenkomsten 
ovechet-hnede~ en b-ezo-ekrecht-van-de-kinderen;gesloten tussen-de-echtge;:
noten bij echtscheiding door onderlinge toestemming, ingevolge art. 1288, 
2° Ger.W. (zie noot A. Verbeke onder Jeugdrb. Brussel, 13 februari 1987, 
R. W., 1989-90, p. 94 e.v. en de verwijzingen aldaar)(16). 

56. BINDENDE KRACHT DER OVEREENKOMSTEN. - VERHOUDING MET INTERPRE

T A TIE. - Het is vaak moeilijk om de scheidingslijn te trekken tussen de 
soevereine rechterlijke interpretatie van een overeenkomst in het licht van 
de gemeenschappelijke bedoeling der partijen en de schending van artikel 
1134, lid 1, B.W. door diezelfde rechter die bedingen van die overeenkomst 
wijzigt of aan dat contract toevoegt (zie oak infra nr. 177 en de verwijzin
gen). Ziehier enkele rechterlijke uitspraken terzake. 
In een verzekeringsovereenkomst tot dekking van de stoffelijke schade aan 
een voertuig hadden de partijen bepaald dat de verzekeraar, die ten gevolge 
van een ongeval de verzekeringnemer, eigenaar van het voertuig, schadeloos 
stelt, in de rechten en rechtsvorderingen van die verzekeringnemer tegen de 

(16) De voorgaande regeling geldt ook niet voor overeenkomsten, voorafgaand aan de 
echtscheiding bij onderlinge toestemming, waarbij een alimentatie ten behoeve van een der 
echtgenoten wordt vastgesteld (zie infra nr. 57). 
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schadeverwekker zou treden, maar dat elk verhaal van de verzekeraar tegen, 
,een verzekerde en tegen de gerechtigde bestuurder" van dat voertuig zou 
zijn uitgesloten. Het arrest dat oordeelt dat hieronder ook de ondergeschik
te van de garagehouder valt aan wie de eigenaar bet voertuig voor onder
houdswerken had toevertrouwd, schendt artikel 1134, lid 1, niet. Inder
daad, de verbindende kracht van een overeenkomst wordt niet miskend 
door de rechter die daaraan het gevolg toekent dat zij, in zijn uitlegging, 
wettig heeft tussen partijen (Cass., 25 oktober 1984, A.C., 1984-85, 313). 

Evenzo wordt de verbindende kracht van een polis, de zogeheten , , bijzonde
re familiale verzekering", niet miskend door bet arrest dat, na erop te 
hebben gewezen dat de dekking als verzekerde van die polis wordt uitgebreid 
,tot iedere persoon die niet uit hoofde van zijn beroep toezicht uitoefent 
op de minderjarige kinderen die gewoonlijk met de verzekeringnemer in 
gezinsverband Ieven", tenzij die persoon aansprakelijk wordt gesteld, be
slist dat de dekking als benadeelde derde ook voor de grootouders van een 
verzekerde mitiderjarige geldt, op grond dat, enerzijds, dit met voldoende 
onderscheidingsvermogen begaafde kind een fout had begaan waardoor 
zijn grootouders schade hebben geleden en, anderzijds, die grootouders 
geen fout hadden begaan waarvoor zij zelf aansprakelijk zijn (Cass., 27 
november 1986, A.C., 1986-87, 418; zie voorts nog Cass., 18 september 
1981, A. C., 1981-82, 99; Cass., 2 april1982, A. C., 1981-82, 969; Cass., 16 
juni 1983, A.C., 1982-83, 1276; Cass., 29 mei 1984, A.C., 1984-85, 857; 
Cass., 20 december 1985, A.C., 1985-86, 592; Cass., 10 november 1988, 
A.C., 1988-89, 287; Cass., 18 november 1988, A.C., 1988-89, 338; Cass., 
24 april 1989, A.C., 1988-89, 982). 

Wanneer de uitvoering van een huurovereenkomst afhankelijk is gesteld van 
de vervulling van een opschortende voorwaarde, nl. de herstelling door de 
verhuurder van de in de plaatsbeschrijving opgesomde gebreken, kan de 
rechter die vaststelt dat deze voorwaarde niet in vervulling is gegaan, niet 
beslissen dat de huurder niet te goeder trouw handelt wanneer hij de 
exceptio non adimpleti contractus inroept. Inderdaad, de rechter miskent 
bier door de interpretatie die hij aan het contract geeft, de bindende kracht 
die deze overeenkomst tussen partijen heeft (Cass., 18 november 1988, 
A.C., 1988-89, 338). 

57. BINDENDE KRACHT DER OVEREENKOMSTEN.- TOEPASSINGEN.- De regel 
volgens dewelke de partij die een wezenlijk bestanddeel van de arbeidsover
eenkomst wijzigt, onrechtmatig een einde maakt aan die overeenkomst, 
berust niet op art. 39, § 1 van de Arbeidsovereenkomstenwet, maar op 
artikel1134, leden 1 en 2 B.W., waarin bepaald wordt dat alle overeenkom
sten die wettig zijn aangegaan degenen die deze hebben aangegaan tot wet 
strekken en dat ze niet kunnen worden herroepen dan met wederzijdse 
toestemming, of op gronden door de wet erkend (Cass., 11 september 1989, 
J. T. T., 1989, 404; zie Smits, M., ,Impliciete verbreking van arbeidsover-
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eenkomst en ius variandi", R. W., 1986-87, k. 1056 e.v.; Van Eeckhoutte, 
W. et. a/., o.c., T.P.R., 1989, p. 790 e.v.)(17). 
De verbindende kracht van een tussen partijen gesloten overeenkomst 
betreffende een verkoop-f.o.b.-loshaven, wordt door de rechter miskend, 
wanneer hij aan een van die partijen verplichtingen oplegt waarvan in die 
clausule geen sprake is, zoals de verplichting te zorgen voor een verpakking 
die bestand is tegen het vervoer tot op de plaats van bestemming (Cass., 
27 juni 1985, A. C., 1984-85, 1510 en de aldaar in voetnoot 2 aangehaalde 
bronnen; zie in het algemeen over de fob-verkoop: Heenen, J., Vente et 
commerce maritime, Brussel, 1952, nrs. 280-337)(18). 

Schendt artikel1134, lid 1, B.W., het vonnis dat, met aanvoering van 'de 
beginselen van redelijkheid en fairplay die elk openbaar bestuur tegenover 
zijn eigen personeelsleden dient in acht te nemen' een beding in een 
overeenkomst tussen een statutair personeelslid van de N.M.B.S. en zijn 
werkgever terzijde stelt op grand van een vergelijking met art. 18 Arbeidso
vereenkomstenwet, dat het ten deze niet toepasselijk verklaart, en waarbij 
de aansprakelijkheid van de werknemer die, bij de uitvoering van zijn 
arbeidsovereenkomst, de werkgever of derden schade berokkent, wordt 
beperkt (Cass., 19 oktober 1984, A.C., 1984-85, 290; zie oak i.v.m. een 
Leonijnsbeding, Bergen, 4 mei 1982, Rec. Gen. Enr. Not., 1984, 
nr. 23.230). 
Wanneer een beding in een arbeidsovereenkomst van een handelsvertegen
woordiger hem een aandeel van 10 pet. toekeht op de brutowirist voor-ae 
door hem aangebrachte en behandelde zaken en een door de werkgever 
aanvaarde order niet is uitgevoerd buiten de schuld van die vertegenwoor
diger, miskent de rechter de verbindende kracht van die overeenkomst en 
schendt hij dus art. 1134 B. W. wanneer hij hem een commissieloon toekent, 
berekend op de basis van de winst die de werkgever heeft behaald door de 
koopwaar, waarop de niet uitgevoerde order betrekking heeft, aan een 
andere koper te verkopen zonder dat de vertegenwoordiger bij die tweede 
verrichting is opgetreden (Cass., 7 mei 1984, A.C., 1983-84, 1167). 
Zo een beding in een verzekeringscontract bepaalt dat de verzekerde gehou
den is - en dit op straf van vervallenverklaring - het schadegeval uiterlijk 
binnen de acht dagen ter kennis van de verzekeraar te brengen, dan laat het 
louter verstrijken van die termijn de verzekeringsmaatschappij toe het 
verval tegen te werpen aan de verzekerde zonder te moeten bewijzen dat de 

(17) Anders: Arbeidsrechtbank Brussel, 16 december 1991, R. W., 1991-92, 962 waarin wordt 
gesteld dater geen tegenstrijdigheid bestaat tussen art. 1134 B.W. en art 39, § 1 W.A.O .. Ret 
eerste artikel stelt de algemene burgerrechtelijke principes vast van de verbindende kracht van 
de overeenkomst en de uitvoering met inachtneming van de eisen van redelijkheid en goede 
trouw, terwijl art. 39, § 1 een specifieke toepassing van dit principe in het arbeidsrecht inhoudt. 
(18) Ret principe van de bindende kracht der overeenkomsten verhindert dat de rechter de 
uitkering tot levensonderhoud, vastgelegd in de overeenkomst voorafgaand aan een echtschei
ding bij onderlinge toestemming (art. 1288, 4° Ger. W.), wijzigt. Aangezien een dergelijke 
uitkering geen wettelijke alimentatieschuld uitmaakt, wordt zij uitsluitend beheerst door de 
regels betreffende de overeenkomsten (Cass. 21 juni 1991, A.C., 1990-91, 1054). 
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laattijdige aangifte hem schade heeft berokkend. Het is immers een geldig 
beding dat partijen en dus ook de rechter, tot wet strekt (Bergen, 7 oktober 
1981, R.G.A.R., 1983, nr. 10.614, noot J.L. Fagnart; zie ook: Cass., 8 mei 
1971, A.C., 1971, 886; Bergen, 23 juni 1986, De Verz., 1987, 577; Kh. 
Leuven, 7 oktober 1986, De Verz., 1987, 523, noot J.R., Scheidsr. Uitspr., 
26 mei 1983, R.G.A.R., 1987, nr. 11.192). Inzijn noot onder dit arrest wijst 
J .L. Fagnart er echter terecht op dat de verzekeraar het contract te goeder 
trouw moet uitvoeren en hij zich terzake dus niet aan rechtsmisbruik mag 
schuldig maken (ibid.)(19). 

De overeenkomst van onderaanneming die niet afgesloten werd onder de 
opschortende voorwaarde dat de hoofdaannemer de werken toegewezen 
krijgt, is rechtsgeldig en verbindend ook al blijkt achteraf dat de hoofdaan
nemer de verwachte opdracht niet krijgt. De hoofdaannemer is dan ook 
verplicht de onderaannemer schadeloos te stellen wanneer hij om die reden 
het contract verbreekt (Gent, 3 april 1980, T. Aann., 1983, 113, noot P. 
Thierry; over de vraag of het contract niet vervalt wegens het wegvallen van 
de bestaansreden, d.i. de oorzaak van de overeenkomst, zie infra nr. 307; 
Foriers, P.A., ,Observations sur la caducite des contrats par suite de la 
disparition de leur objet ou de leur cause", R.C.J.B., 1987, p. 70 e.v.). 

58. BINDENDE KRACHT DER OVEREENKOMSTEN.- UITZONDERINGEN.- Arti
kell134, lid 1', B.W. ten spijt, strekt een beding de contractanten niet tot 
wet wanneer het indruist tegen de openbare orde (Cass., 7 juni 1984, A. C., 
1983-84, 1323). 
De contractspartijen zelf kunnen uiteraard de door hen gesloten overeen
komst contractueel wijzigen of herroepen (artikel 1134, lid 2, B.W.; zie 
supra, nr. 43). Zonder het akkoord van de partijen vermag de rechter echter 
niet in een overeenkomst een verbintenis door een andere te vervangen noch 
kan hij een der partijen ontslaan van haar verbintenissen (Brussel, 7 februari 
1985, Res fur. Imm., 1985, 239). 
Uiteraard is ook de wetgever gerechtigd om geldig gesloten overeenkomsten 
te wijzigen. Maar de wet moet dan wel duidelijk zijn op dit punt. Zo bepaalt 
artike19 van de wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen dat , Wanneer 
de beheerder van een ziekenhuis het bewijs levert dat, wegens bijzondere 
en uitzonderlijke redenen, de vastgestelde normale prijs van de verpleegdag 
voor een bepaalde soort van diensten onvoldoende is om de werkelijke 
kostprijs van de overeenstemmende dienst in zijn ziekenhuis te dekken, kan 
de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort, na een 
speciaal onderzoek omtrent het beheer en de boekhouding van de inrichting 
en na het advi~s van de ziekenhuisraad te hebben ingewonnen, het aanvul-

(19) De wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992 stelt thans uitdrukkelijk 
dat de verzekeraar zich er niet op kan beroepen dat de contractueel bepaalde termijn om de 
melding van een schadegeval te doen, niet in acht genomen werd, indien de verzekerde die 
melding zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk verrichtte (art. 19). 
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lend bedrag vaststellen waarmede de normale prijs van de verpleegdag mag 
verhoogd worden gedurende een door hem vastgelegde periode. Op grand 
van deze wetsbepaling machtigde de Minister van Volksgezondheid het 
O.C.M.W. te Bilzen bij schrijven van 21 oktober 1975 een aanvullend 
bedrag van 577 frank te factureren voor al de verpleegdagen gerealiseerd 
tussen 1 januari en 31 december 1974. De heer C. weigert de hem op deze 
grand toegestuurde aanvullende factuur echter te betalen. De Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Tongeren gaf hem gelijk op grand van art. 1134, lid 1, 
B. W. Genoemd art. 9 van de Ziekenhuiswet geeft de Minister, volgens de 
rechtbank, immers geen toelating tot ,het verhalen van retroaktieve prijs
verhogingen op private patienten of verzekeringsorganismen" (Rb. Tonge
ren, 7 mei 1979, T. Vred., 1980, 12). 

59, BINDENDE KRACHT DER OVEREENKOMSTEN.- UITZONDERINGEN. -VERMIN

DERING VAN HET LOON VAN DE MANDATARIS EN VAN DE TUSSENPERSONEN IN HET 

ALGEMEEN. - In het vorige overzicht werd aandacht besteed aan het arrest 
van het Hof van Cassatie van 6 maart 1980 waarin de traditionele regel 
bevestigd werd dat het binnen de bevoegdheid van de rechter valt het 
overeengekomen loon voor de uitvoering van het mandaat te verminderen, 
indien deze vaststelt dat dit loon buiten verhouding is met de belangrijkheid 
van de bewezen diensten (T.P.R., 1983, nr. 16, p. 521 e.v.). 

Ondanks de nogal scherpe kritiek die het overgrote deel van de rechtsleer 
op dezeb-esli.~rstng heefr ul:tgeb-rachr-(zie-mrast-de-in-het vorige-overzicht 
aangehaalde bronnen, Van Ommeslaghe, P., o.c., R.C.J.B., 1986, p. 39 
e.v.; Simont, L., ,Observations sur I' evolution du droit des contrats", 
J. T., 1982, p. 289; Foriers, P .A., ,Chronique de jurisprudence sur les 
contrats commerciaux", B.R.H., 1983, p. 146 e.v.), blijken de lagere hoven 
en rechtbanken de zienswijze van het Hof van Cassatie veelal te volgen (zie 
Antwerpen, 3 maart 1987, T.B.B.R., 1989, 237; Luik, 26 april1988, Rev. 
Liege, 1988, 1381; Kh. Brussel, 20 maart 1981, B.R.H., 1982, 76; Arbrb. 
Namen, 3 mei 1982, Rev. Reg. Dr., 1982,225 enRec. Gen. Enr. Not., 1983, 
nr. 22863; Rb. Brussel, 3 maart 1987, T.B.B.R., 1988, 141; Vred. Namen, 
12 februari 1985, T. Vred., 1986, 202; Gent, 8 november 1988, R. W., 
1989-90, 715). 

De bovengenoemde cassatierechtspraak geldt slechts voor lastgeving. Ret 
grootste deel van de Belgische rechtspraak en rechtsleer verdedigt nog steeds 
de stelling dat de rechter - gezien artikel 1134, lid 1, B.W. - niet bij 
machte is het overeengekomen loon van andere tussenpersonen dan manda
tarissen- men denke b.v. aan makelaars- te verminderen (zie o.m. Luik, 
18 juni 1981, Rec. Gen. Enr. Not., 1982, nr. 22767; Bergen, 8 maart 1983, 
T.B.H., 1984, 279, noot C. Parmentier en Rev. Not. B., 1984, 298, noot 
D. Sterckx; Rb. Brussel, 6 november 1979, Rec. Gen. Enr. Not., 1982, 
nr. 22766; contra: Vred. Hamme, 15 december 1987, T. Vred., 1990, 8). 
De kwalificatie van het contract is daardoor van groat belang (zie Delif~ge, 
A., noot onder Kh. Luik, 14 november 1980, Rev. Not. B., 1982, p. 266; 
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Parmentier, C., o.c., T.B.H., 1984, p. 282 en de verwijzingen; zie ook de 
hierboven aangehaalde rechtspraak)(20). 
Uiteraard kan de rechter in geval van wanprestatie van de tussenpersoon 
- en dat is b.v. het geval wanneer deze geen ernstige pogingen heeft 
ondernomen om een medecontractant voor zijn opdrachtgever te vinden -
deze tot schadevergoeding veroordelen en aldus, door compensatie, tot een 
vermindering van het overeengekomen loon besluiten (zie b. v. Kh. Luik, 
14 november 1980, Rev. Not. B., 1982, 262, noot A. Deliege). 

AFDELING 4 

DE TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT 
B. DE TEMMERMAN en H. BOCKEN 

A. Het consensualisme. De vorm van de wilsuitingen 

60. CONSENSUALISME. - VORM VAN DE WILSUITINGEN. - ALGEMEEN. -

Volgens het grondbeginsel van het consensualisme volstaan overeenstem
mende en op het aangaan van een overeenkomst gerichte wilsuitingen om 
de overeenkomst te doen ontstaan. De plechtige en zakelijke contracten 
vormen hierop een uitzondering. Voor de geldige totstandkoming van een 
plechtig contract is de naleving van bepaalde vormvoorschriften vereist; de 
totstandkoming van een zakelijk contract vereist de afgifte van de verschul
digde zaak (supra, nr. 51). De wetgever onderwerpt de totstandkoming van 
de overeenkomst met het oog op de bescherming van een contractpartij niet 
zelden aan bijkomende voorwaarden (zie en vgl. art. 17 en 45 van de wet 
van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet; art. 88 van de wet van 14 juli 
1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming 
van de consument en art. 8 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het 
beroep van prive-detective). 
Bij een consensueel contract kunnen de wilsuitingen zowel uitdrukkelijk als 
impliciet gebeuren (zie vorig overzicht, T.P.R., 1983, nr. 33, p. 537). 
Uitdrukkelijk is de wilsuiting die blijkt uit een handeling die speciaal wordt 
verricht om de wil tot uiting te brengen. Zij is impliciet wanneer zij niet 
blijkt uit een handeling die gesteld wordt met het doel de wil tot uiting te 
brengen, maar slechts blijkt uit een handeling of een stilzitten van een partij 
die de wil een overeenkomst aan te gaan noodzakelijk insluit. De impliciete 
wilsuiting wordt dikwijls ,stilzwijgende" wilsuiting genoemd (Van Gerven, 
W., Algemeen dee!, nr. 102, 299-300). Deze terminologie kan echter aanlei
ding geven tot verwarring aangezien de wilsuiting die afgeleid wordt uit een 

(20) Het Hof van Beroep te Gent (Gent, 4 december 1990, R. W., 1990-91, 1374) kwalificeerde 
de overeenkomst die de makelaar toestond in naam en voor rekening van zijn opdrachtgevers 
rechtshandelingen te stellen, als een lastgeving, met als gevolg dat het makelaarsloon kon 
gematigd worden~ 
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niet-handelen (stilzitten), b.v. een stilzwijgen, ook ,stilzwijgende" wilsui
ting genoemd wordt (b.v. Dirix, E. en Ballon, G., De factuur, Gent, 
Story-Scientia, 1985, nr. 193, p. 91). De uitdrukking ,impliciete" wilsui
ting omschrijft beter de werkelijke, met name de niet-uitdrukkelijke aard 
van deze wilsuiting. 

Het veelvuldig beroep op de impliciete wilsuiting lokt terecht kritiek uit. De 
vaststelling van een impliciete wilsuiting berust immers in vele gevallen op 
een fictie. De zogenaamde ,stilzwijgende" afstand van recht is hiervan een 
voorbeeld (vgl. infra, nr. 198; Dirix, E. en Van Oevelen, A., Kroniek, 
R. W., 1985-86, nr. 45, k. 96; Van Ommeslaghe, P., Examen, R.C.J.B., 
1988, nr. 230, p. 142 en ,Rechtsverwerking en afstand van recht", T.P.R., 
1980, nrs. 14 e.v., p. 754 e.v.; anders: Cornelis, L., Beginselen van het 
Belgische buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, I, De onrechtmatige 
daad, Antwerpen-Brussel, Maklu Uitgevers-Ced.Samsom, 1989, nrs. 86-
88, p. 151-156; Heenen, J., ,A propos de !'extinction d'un droit subjectif 
par suite du comportement de son titulaire" (noot onder Cass., 17 mei 
1990), R.C.J.B., 1990, 605-608). 

Het beroep op de rechtsfiguur van de impliciete wilsuiting kan ondermeer 
verklaard worden door het feit dat de impliciete wilsuiting een uitweg 
oplevert voor de bewijsmoeilijkheden die oprijzen indien geen akte werd 
opgesteld of indien de overeenkomst afwijkt van datgene wat uit de akte 
blijkt (zie art. 1341 B. W .). De rechtspraak aanvaardt immers dat de rechter 
uit -de gedraging van een partij een buitengerechtelijke bekentenis kan 
afleiden. Omdat de bekentenis de vrijwillige erkenning inhoudt door de 
schuldenaar van de juistheid van de betwiste feiten en de schuldeiser 
derhalve ontslaat van verdere bewijsvoering (De Page, H., Traite, III, 
nr. 1007), levert de buitengerechtelijke bekentenis een volwaardig bewijs op 
van de overeenkomst zowel bij ontstentenis van een akte als boven of tegen 
een akte (zie Van Ommeslaghe, P., ,Evolution recente de la jurisprudence 
et de la doctrine en matiere d' aveu" in La preuve, Colloquium 12-13 maart 
1987, U.C.L., p. 7-9 en Examen, R.C.J.B., 1988, nr. 255, p. 178-180; zie 
ook Cass., 2 mei 1988, A.C., 1987-88, 1101). Indien de rechter in een 
gedraging een impliciete wilsuiting ziet en haar tevens kwalificeert als 
buitengerechtelijke bekentenis, houdt deze gedraging dus zowel de wilsui
ting als het bewijs van die wilsuiting in. 

De rechtspraak biedt hiervan voorbeelden. Niettegenstaande het verstrijken 
van de duur van de overeenkomst tussen een eigenaar van een onroerend 
goed en een makelaar waarin aan deze laatste een optie op het onroerend 
goed verleend werd, zette de makelaar zijn zoektocht naar een kandidaat
koper voort. De verkoper reageerde gedurende twee en een half jaar op geen 
enkele wijze op de brieven van de makelaar waarin hij de verkoper op de 
hoogte stelde van de bezichtiging van bet betrokken goed door een aantal 
gei:nteresseerden. Het omstandig stilzwijgen (infra, nr. 64) van de eigenaar 
hield de aanvaarding in van een makelaarsovereenkomst - waarvan, 
aangezien zij op impliciete wijze totstandgekomen was, geen akte opge-
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maakt werd- alsmede, als buitengerechtelijke bekentenis, het bewijs van 
die makelaarsovereenkomst (Brussel, 7 december 1988, Rev. Not. B., 1989, 
165 en Res Jur. Imm., 1989, 133). De Burgerlijke Recht bank te Neufchateau 
oordeelde dat het stilzwijgen door een gemeente op de aanmaningen van 
een garagebedrijf waarop zij regelmatig een beroep deed, 'omstandig' was 
en de aanvaarding inhield van de algemene voorwaarden van het garagebe
drijf. Aan dit stilzwijgen werd de bewijskracht van een buitengerechtelijke 
bekentenis verleend (Rb. Neufchateau, 11 februari 1981, J.T., 1981, 400; 
vgl. Rb. Luik, 25 mei 1984, Jur. Liege, 1984, 218). 

61. CONSENSUELE CONTRACTEN. - Het Hof van Cassatie bevestigde dat het 
contract van borgtocht een consensueel contract is. De borgtocht is aan geen 
enkele vormvereiste onderworpen. Art. 2015 B. W. krachtens hetwelk borg
tocht niet vermoed wordt en ,uitdrukkelijk" aangegaan moet zijn, stelt 
aileen als voorwaarde dat diegene die zich tot borgtocht verbindt op 
ondubbelzinnige wijze zijn wil doet blijken (Cass., 11 september 1986, 
A. C., 1986-87, 42; Rev. Not. B., 1986, 470, noot; R. W., 1987-88, 1328 en 
J.T., 1987, 4; Cass., 8 april1988, A.C., 1987-88, 996). Het Hof sluit zich 
met deze rechtspraak aan bij het standpunt van De Page (Traite, VI, 
nr. 842, B) volgens wie de wil tot borgstelling zeker moet zijn, ongeacht de 
vorm waarin die wil tot uiting komt. De wil tot borgstelling kan derhalve 
impliciet tot uiting komen. Voorheen bestond hierover twijfel (zie de 
referenties in de noot onder Cass., 11 september 1986 in A.C.; adde 
R.P.D.B., v° Cautionnement, Compl. IV, nrs. 157-159). Welrijst devraag 
of het door het Hofvan Cassatie geformuleerde vereiste van een ,ondubbel
zinnige'' wilsuiting aan de feitenrechter een bijzondere terughoudendheid 
oplegt bij het onderzoek naar het bestaan van een wil tot borgstelling en 
of er derhalve tach een onderscheid bestaat tussen borgtocht, dat een 
,ondubbelzinnige" wilsuiting vereist, en andere contracten. Welnu, ook 
voor het contract van borgtocht neemt het Hof aan dat het aan de feiten
rechter toekomt het bestaan en de draagwijdte van een wilsuiting te beoor
delen, zonder de bewijskracht te mogen miskennen van de akten waaruit 
die wilsuiting blijkt (Cass., 11 september 1986, gee.; infra nr. 177). Hieruit 
blijkt dat de rechter niet bij elke dubbelzinnigheid het bestaan van een wil 
tot borgstelling mag uitsluiten. Slechts wanneer het de rechter niet mogelijk 
is het bestaan en de draagwijdte van de wilsuiting met zekerheid vast te 
stellen aan de hand van de gegevens binnen of buiten de akte die hem zijn 
voorgelegd, mag de rechter bij toepassing van art. 1162 B.W. (infra, 
nr. 180) interpreteren ten gunste van degene die zich verbonden heeft en op 
deze grond het bestaan van een borgtocht niet aanvaarden (vgl. De Page, 
Traite, nr. 842, A, 2°). Het vereiste van ,ondubbelzinnigheid" heeft aldus 
geen uitstaans met de vorm van de wilsuiting en houdt slechts de bevestiging 
in van een gemeenrechtelijke interpretatieregel. 

Voor de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst voor bedienden is 
,in de regel" en zoals blijkt uit art. 3 Arbeidsovereenkomstenwet geen 
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vormvereiste gesteld. Een schriftelijk vastgestelde overeenkomst kan der
halve ook zonder geschrift gewijzigd of vervangen worden (Cass., 4 mei 
1987, A. C., 1986-87, 1157). Het loutere feit dat partijen hun overeenkomst 
schriftelijk hebben vastgelegd, bei:nvloedt derhalve het consensueel karakter 
ervan niet. 

Het gemeen recht is eveneens van toepassing op de wijziging van een 
overeenkomst betreffende een overheidsopdracht. De naleving van specifie
ke vormvereisten is niet vereist (Brussel, 4 februari 1988, Pas., 1988, II, 
118). 

62. CONSENSUELE CONTRACTEN (VERVOLG). - ONDERSCHEID TUSSEN BE

STAANS- EN BEWIJSFORMALISME. -In bepaalde gevallen wordt de naleving 
van bepaalde vormen slechts opgelegd met het oog op het bewijs van de 
overeenkomst. Dit bewijsformalisme moet onderscheiden worden van het 
bestaansformalisme dat de geldige totstandkoming van de overeenkomst 
onderwerpt aan de naleving van bepaalde vormvoorschriften. Bewijsforma
lisme doet geen afbreuk aan het consensueel karakter van de overeenkomst 
(supra, nr. 50). 

Het onderscheid tussen bewijs- en bestaansformalisme is van groot belang. 
Of vormen voorgeschreven worden in verband met de bewijsvoering, dan 
wel betrekking hebben op de geldige totstandkoming van de overeenkomst, 

- is evenwel in:-een aantal- gevallen-niet zo duidelijk- ·· 

Dit is het geval voor de arbitrage-overeenkomst die, overeenkomstig 
art. 1677 B.W., behoort vervat te zijn in ,een door partijen ondertekend 
geschrift of in andere hen bindende stukken, waarin zij blijk hebben 
gegeven van hun wil om het geschil aan arbitrage te onderwerpen''. Volgens 
de meerderheidsopvatting bevat art. 1677 B.W. slechts een bewijsformalis
me (Brussel, 4 november 1991, J.T., 1992, 60; zie Huys, M. en Keutgen, 
G., L'arbitrage en droit beige et international, Brussel, Bruylant, 1981, 
nr. 127 e.v., p. 110 e.v. en ,Chronique de jurisprudence. L'arbitrage (1975 
a 1982)", J.T., 1984, nr. 8, p. 54; voor een- onduidelijke- toepassing 
van art. 1677 Ger.W., zie Antwerpen, 9 november 1983, Limb. Rechtsl., 
1984, 62). 

Ook over de draagwijdte van de vormvereisten gesteld in art. 17 van het 
Europees Executieverdrag lopen de meningen uiteen. Dit artikel bepaalt dat 
de overeenkomst tot aanwijzing van een bevoegde rechter dient te gebeuren 
,hetzij bij een schriftelijke overeenkomst, hetzij bij een schriftelijk beves
tigde overeenkomst, hetzij, in de internationale handel, in een vorm die 
wordt toegelaten door de gebruiken op dit gebied en die de partijen kennen 
of geacht worden te kennen". In zijn oorspronkelijke redactie vereiste 
art. 17 steeds een geschrift. Het voorschrift betreffende de internationale 
handel werd later toegevoegd om toe te laten dat van een schriftelijke 
overeenkomst wordt afgezien indien dit in overeenstemming is met de 
gebruiken in de internationale handel. Het trad in werking op 1 november 
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1986 (zie o.m. Kohl, A., ,Les modifications ala Convention C.E.E. du 27 
septembre 1968", J. T., 1980, 151). Buiten het domein van de internationale 
handel waarvoor gebruiken gelden, blijft art. 17 evenwel onveranderd 
gelden en blijft een geschrift vereist. Volgens sommige rechtspraak en 
rechtsleer is het geschrift een vormvoorwaarde voor het geldig bestaan van 
het bevoegdheidsbeding (Luik, 4 november 1982, T.B.H., 1983, 235; Ber
gen, 9 maart 1983, T.B.H., 1985, 387; Gregoire, M., ,La prorogation de 
competence" (noot onder Bergen, 9 maart 1983), T.B.H., 1985, nrs. 5-9, 
p. 393-395). Andere rechtspraak en rechtsleer is van oordeel dat art. 17 
slechts een bewijsformalisme bevat (Krings, E., ,Het Executieverdrag van 
27 september 1968, wijzigingen en recente toepassingen ervan", T.P.R., 
1980, nrs. 17-18, p. 388-389; Laenens, J., De bevoegdheidsovereenkomsten 
naar Belgisch recht, Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen, 1981, 
nr. 632, p. 186; in die zin Brussel, 30 april1987, Ann. Dr. Liege, 1988, 90, 
noot Van Heeke, G. en Kh. Gent, 10 maart 1989, T.G.R., 1989, 63). Deze 
opvatting vindt steun in de rechtspraak van het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen (arrest Segoura t. Bonakdarian, 14 december 
1976, nr. 25176, Jur. H. v.J., 1976, 1851) volgens dewelke de vormvereisten 
van art. 17 tot doel hebben te waarborgen dat de wilsovereenstemming 
tussen de partijen vaststaat. De rechter die toepassing maakt van art. 17 van 
het Europees Executieverdrag spreekt zich evenwel niet altijd uit over de 
aard van het formalisme (zie o.m. Kh. Brussel, 2 september 1981, B.R.H., 
1982, 546; Kh. Brussel, 12 december 1985, T.B.H., 1987, 381; Kh. Luik, 
12 februari 1987, Rev. Liege, 1987, 932; Cass., 20 februari 1987, A.C., 
1986-87, 821 enR. W., 1986-87, 2785; Gent, 9 juni 1988, T. G.R., 1988, 105). 

63. IMPLICIETE WILSUITINGEN BIJ DE TOTSTANDKOMING VAN CONTRACTEN.

TOEPASSINGEN. - Handelingen gesteld in uitvoering van een overeenkomst 
komen volgens de rechtspraak bij uitstek in aanmerking als feiten waaruit 
een impliciete wilsuiting kan worden afgeleid. De uitvoering van een over
eenkomst impliceert immers dat de betrokken overeenkomst werd aange
gaan. Bijvoorbeeld: uit de vaststelling dat de huurder met kennis van zaken 
een aan de levensduurte aangepaste huurprijs betaalde, leidde de rechter af 
dat de partijen hierover ,een mondeling akkoord" gesloten hadden (Vred. 
Grace-Hollogne, 4 januari 1982, Jur. Liege, 1983, '223). Nude rechter zich 
steunde op de betaling door de huurder van de aangepaste huurprijs en niet 
op een door mondelinge verklaringen van huurder en verhuurder ontstane 
overeenkomst, was het eerder correct gewag te maken van een door implicie
te wilsuitingen tot stand gekomen indexatiebeding. Voor een ander voor
beeld waar de rechter het bestaan van een overeenkomst afleidde uit de 
(gedeeltelijke) uitvoering, zie Antwerpen, 18 juni 1985, R. W., 1985-86, 
2715. De vaststelling dat een gedraging de uitvoering van een overeenkomst 
uitmaakt, en derhalve als een impliciete wilsuiting geldt, berust vanzelfspre
kend op een uitleg van die gedraging. Een alleenverkoopovereenkomst 
bijvoorbeeld kan op impliciete wijze aangegaan worden. De vraag rijst dan 
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op grond van welke gedragingen tot het bestaan van een concessieovereen
komst besloten kan worden. Terzake werd geoordeeld dat een loutere 
opeenvolging van leveringen met het oog op de voortverkoop hiertoe niet 
volstaat (Bergen, 14 oktober 1987, Pas., 1988, II, 37; vgl. Kh. Luik, 9 
september 1985, T.B.H., 1986, 815). 
De wil om een overeenkomst aan te gaan kan eveneens blijken uit handelin
gen die de uitvoering van de overeenkomst voorbereiden. Zo wordt dikwijls 
aanvaard dat de restauranthouder die aan zijn clienteel een vestiaire ter 
beschikking stelt impliciet een contract van bewaargeving aanbiedt dat (als 
zakelijk contract) ontstaat op het ogenbli:K waarop de klant zijn kleding
stukken in de vestiaire onderbrengt (Rb. Luik, 9 oktober 1980, Jur. Liege, 
1980, 333; vgl. in dezelfde zin: Kh. Gent, 10 maart 1983, R. W., 1985-86, 
1375 en Gent, 27 maart 1986, R. W., 1986-87, 1151; zie Pauwels, C., ,De 
aansprakelijkheid van de vestiairehouder", R. W., 1988-89, nr. 3, p. 137-
138). Ook hier wordt de gedraging van de restauranthouder uitgelegd. De 
rechter sluit immers uit dat de restauranthouder de vestiaire slechts ter 
beschikking stelt bij wijze van dienstverlening zonder de verbintenissen van 
bewaarnemer op zich te willen nemen. 

Ook maatregelen die de partijen nemen om een contract voor te bereiden 
en zijn nuttig effect te Iaten sorteren kunnen een impliciete wilsuiting 
bevatten. Een vonnis van de Rechtbank van koophandel te Marche-en
Fa1llenne(16 llOVel·rtber !9~1, Rev. JNg. L>r.,_l9§2,_]3) le_vert_hier~an een 
voorbeeld. Een kandidaat-overnemer van een handelsfonds deed een schrif
telijk aanbod tot overname onder de opschortende voorwaarde van het 
bekomen van een concordaat door de exploitant. In afwachting van de 
beslissing over het concordaat sloten de exploitant en de kandidaat-overne
mer een overeenkomst om de exploitatie van het handelsfonds door deze 
laatste alvast mogelijk te makeli. De overeenkomst bepaalde ondermeer dat 
de exploitatievergoeding op de overnameprijs in mindering gebracht zou 
worden. De rechter onderkende in deze overeenkomst de impliciete aan
vaarding door de exploitant van het aanbod tot overname. 
Een impliciete wilsuiting wordt soms ook afgeleid uit een handeling die het 
aangaan van de overeenkomst op juridisch vlak mogelijk maakt. In casu 
vroegen de curatoren van een faillissement aan de rechtbank, na een aanbod 
tot aankoop van een onroerend goed te hebben ontvangen, de machtiging 
om het goed onder hands te verkopen op basis van dit aanbod. In het aanbod 
werden de curatoren verzocht de aanvraag tot machtiging in te dienen. De 
rechtbank onderkende in de neerlegging van het verzoekschrift zoniet een 
uitdrukkelijke, dan toch alleszins een impliciete aanvaarding (Kh. Hasselt, 
29 augustus 1984, T.B.H., 1985, 788). 
Een frappant voorbeeld van de beoordelingsvrijheid die de rechter heeft om 
uit bepaalde gedragingen al dan niet een impliciete wilsuiting af te leiden, 
is te vinden in een vonnis van de vrederechter van Sint-Niklaas (12 maart 
1986, T. Vred., 1986, 248). Volgens dit vonnis kan uit het behoud van een 
op het ogenblik van de verkoop bestaande aansluiting op het waterleiding-
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net door de nieuwe eigenaar van het gebouw, de aanvaarding van het 
abonnementscontract met de watervoorzieningsmaatschappij niet afgeleid 
worden. Ben ander voorbeeld is het vonnis van de vrederechter te Roeselare 
(10 maart 1989, R. W., 1989-90, 269) die van oordeel was dat het neerleggen 
van een huwelijkslijst door aanstaande echtgenoten in een winkel overeen
komstig een algemeen gangbare praktijk geen verbintenis voor hen mee
brengt. De vrederechter weigerde derhalve in deze handeling een op het 
aangaan van een overeenkomst gerichte wil te zien. In een ondertekende 
,bestelbon", waaraan wel het een en ander schortte, bespeurde de vrede
rechter slechts het akkoord van de aanstaande echtgenoten met de keuze 
van goederen voor de huwelijkslijst. 

Voor andere gevallen waarin de rechter al dan niet aanvaardde dat een 
overeenkomst impliciet tot stand kwam, zie Bergen, 4 januari 1982, Rev. 
Not. B., 1982, 297 (lastgeving) en Arbh. Gent, 3 oktober 1985, T.G.R., 
1986, 18 (overeenkomst tussen arbeidsongevallenverzekeraar en slachtoffer 
van arbeidsongeval tot bepaling van de datum van consolidatie). 

64. IMPLICIETE WILSUITINGEN BIJ DE TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT. -

TOEPASSINGEN (VERVOLG).- OMSTANDIG STILZWIJGEN.- Volgens vaststaan
de rechtspraak en rechtsleer kan een wilsuiting eveneens afgeleid worden uit 
het stilzitten van een partij. Vereist is dan wel dat dit stilzitten ten gevolge 
van de begeleidende omstandigheden niet anders dan als toestemming kan 
gelden. Men spreekt dan ook van ,omstandig stilzwijgen" (Van Gerven, 
W., Algemeeil dee!, 300; vorig overzicht, T.P.R., nr. 33, p. 537; 't Kint, 
F., , ,Negociation et conclusion du contrat'' in Les obligations contractuel
les, Dieux, X. e.a., Brussel, Editions du Jeune Barreau, 1984, nr. 73, 
p. 47-48; Rb. Brussel, 5 augustus 1986, Rev. Reg. Dr., 1988, 20; vgl. Vred. 
Grace-Hollogne, 14 juni 1977, T. Vred., 1981, 99; voor toepassingen, 
supra, nr. 60 en Luik, 28 maart 1991, J.L.M.B, 1992, 77 en Kh. Brussel, 
31 oktober 1991, T.B.H., 1991, 536). 

Ben contractuele bepaling kan aan het stilzitten de betekenis van een 
toestemming verlenen. Ben arrest van het Hof van Beroep van Bergen van 
13 oktober 1977 (R.G.A.R., 1983, nr. 10.616, met uitvoerige noot Glineur, 
P.) heeft betrekking op het zogenaamde beding van stilzwijgende hernieu
wing volgens hetwelk het verzekeringscontract dat voor een bepaalde duur 
wordt aangegaan, hernieuwd wordt voor een bepaalde periode indien geen 
van de partijen v66r een zeker tijdstip te kennen geeft het contract niet te 
willen hernieuwen. Volgens het Hof ontstaat, indien geen van de partijen 
van deze mogelijkheid gebruik heeft gemaakt, door het stilzitten van beide 
partijen een nieuw contract. Deze oplossing is evenwel omstreden (vgl. het 
stand punt van P. Glineur in bovenvermelde noot volgens wie het contract 
hernieuwd wordt krachtens de wilsovereenstemming van de partijen op het 
ogenblik van ·.het aangaan van het contract, zodat geen nieuw contract 
ontstaat maar het oorspronkelijke verder loopt. Zie hierover eveneens 
Cornelis, L., ,De duur van het contract met opeenvolgende prestaties" in 
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Het contract met opeenvolgende prestaties, Cornelis, L. e.a., Brussel, 
Conference du Jeune Barreau, 1991, nrs. 24-25, p. 71-74). Het belang van 
deze op het eerste gezicht eerder theoretische discussie is niet gering. Indien 
aangenomen wordt dat een nieuwe overeenkomst ontstaat, dan heeft dit 
belangrijke rechtsgevolgen op het vlak van het bewijsrecht, het ogenblik 
waarop de voorwaarden voor geldigheid van de overeenkomst beoordeeld 
worden en het voortbestaan van de zekerheden die verbonden waren aan 
de oorspronkelijke overeenkomst (zie hierover Cornelis, o.c. in Het con
tract met opeenvolgende prestaties, nr. 22, p. 67-68). In het door het Hof 
van Beroep beslechte geval was het ogenblik van de totstandkoming van de 
overeenkomst van doorslaggevend belang voor de toepassing van de regel 
inzake samenloop van verzekeringen (art. 12 V erzekeringswet 11 j uni 187 4). 
Hierbij weze opgemerkt dat de stilzwijgende verlengingvan de verzekerings
overeenkomst voortaan door de wet van 25 juni 1992 op de landverzeke
ringsovereenkomst geregeld wordt (art. 30). 

Volgens een aantal wettelijke bepalingen brengt de voortzetting van de 
uitvoering van de overeenkomst na het verstrijken van haar duur, de 
verlenging of de vernieuwing ervan mee (b.v. de ,stilzwijgende wederinhu
ring" voorzien in de art. 1738-1739 B.W. en art. 3, § 6, derde en vijfde lid, 
Woninghuurwet van 20 februari 1991; art. 11 Arbeidsovereenkomstenwet; 
art. 30 wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst). Hoewel 
hethest_mogelijkis_daLde_partijen_de_rechtsgeYolgen_beogendie_de_wetaan 
hun houding verbindt - in welk geval van een impliciete wilsuiting gespro
ken kan worden-, is een verwijzing naar een impliciete wilsuiting geenszins 
noodzakelijk en soms fictief of in strijd met de werkelijkheid. De verhuur
der die bijvoorbeeld slechts uit nalatigheid de huurder in het gehuurde goed 
laat na het verstrijken van de huurperiode, moet de hernieuwing van de 
overeenkomst ondergaan, ook al was dit geenszins zijn bedoeling. Het 
verdient derhalve de voorkeur enkel gewag te maken van een door de wet 
aan een bepaalde houding verbonden rechtsgevolg. 

Een voorbeeld van een wettelijke bepaling die uitdrukkelijk uitsluit dat het 
stilzitten als toestemming uitgelegd wordt, is art. 76 van de wet van 14 juli 
1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming 
van de consument (voorheen art. 51 wet van 14 juli 1971). Art. 76 houdt 
het verbod in ,iemand, zonder dat hij daarom eerst heeft verzocht, enig 
produkt toe te zenden met het verzoek dit tegen betaling van zijn prijs te 
verwerven of het anders, zelfs kosteloos, aan de afzender terug te geven". 
Bovendien wordt uitgesloten dat impliciet een verkoopovereenkomst tot 
stand komt doordat degene aan wie ongevraagd een produkt werd toegezon
den, dit produkt behoudt (art. 76, laatste lid). De handelaar die niet het 
risico wil lopen veroordeeld te worden wegens afgedwongen aankoop, 
moet, blijkens een vonnis van de stakingsrechter te Brussel, een uitdrukke
lijke wilsuiting kunnen bewijzen die voorafgaat aan de toezending van het 
produkt aan de gei:nteresseerde. Het vonnis veroordeelde de praktijk van 
Reader's Digest die erin bestond boeken en tijdschriften toe te sturen aan 
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personen zonder dat zij hierom ,verzocht" hadden. Het ,verzoek" waar
van art. 51 Handelspraktijkenwet melding maakt, werd door de rechter 
gei:nterpreteerd in de zin van een bestelling die een ,manifestation expresse 
de la volonte de !'interesse de s'engager" bevat. In bet beschikkend gedeelte 
van bet vonnis wordt omstandiger bet vereiste van een , ,manifestation 
claire, non ambigue et expresse de volonte" gesteld. Het eenvoudig terug
sturen van een door Reader's Digest opgesteld document, waarop de 
betrokkene zijn naam niet zelf invulde (de naam werd voorgedrukt) en dat 
evenrnin door hem ondertekend werd, noch enig andere uiting van een 
uitdrukkelijke toetreding bevatte, werd door de rechter niet als uitdrukkelij
ke wilsuiting aanvaard en werd derhalve niet als , , verzoek'' (in de zin van 
,bestelling") beschouwd. Ook de verlenging van bet zogenaamde abonne
ment bij stilzwijgen van de ,abonnee" vond geen genade bij de stakings
rechter (Voorz. Kh. Brussel, 13 oktober 1988, J.T., 1989, 219, noot De 
Vroede, P .). 

65. IMPLICIETE WILSUITING BIJ ANDERE RECHTSHANDELINGEN. - Dat een wil 
zowel uitdrukkelijk als impliciet tot uiting kan komen, geldt niet alleen voor 
overeenkomsten maar voor rechtshandelingen in bet algemeen, uiteraard 
voor zover de wet geen bijzondere vorm voorschrijft. 

·De aanvaarding van een jactuur kan uitdrukkelijk of impliciet gebeuren; 
bet louter stilzwijgen van een handelaar na ontvangst van de factuur wordt 
meestal als een aanvaarding beschouwd aangezien op de handelaar de 
verplichting rust tot protest van een onjuiste factuur (zie o.m. Dirix, E. en 
Ballon, G.,Dejactuur, Gent, Story-Scientia, 1985, nr. 197, p. 94). Deregel 
geldt evenwel niet onbeperkt of ongenuanceerd (b.v. Luik, 29 januari 1982, 
Jur. Liege, 1982, 304; Kh. Brussel, 10 augustus 1989, T.B.H., 1991, 506; 
Kh. Brussel, 1 juni 1990, T.B.H., 1991, 510 en vgl. Kh. Brussel, 5 september 
1990, T.B.fl.,; 1991, 515 m.b.t. facturen die betrekking hebben op schade
vergoeding nawanprestatie of onrechtmatige daad; vgl. Kh. Gent, 27 maart 
1990, T.B.H., 1991, 508; zie eveneens Storme, M.E., ,Bewijs- en verbinte
nisrechtelijke beschouwingen omtrent bet stilzitten van de aangesprokene 
bij een factuur en bij andere vormen van aanspraakbevestiging", T.B.H., 
1991, 463-503, vooral nrs. 12 e.v., p. 480 e.v.). 

De bevestiging van een relatief nietige overeenkomst kan impliciet blijken 
uit de uitvoering van de overeenkomst (art. 1338, tweede lid, B.W.; b.v. 
Rb. Luik, 5 juni 1979, Jur. Liege, 1980, 289). 

De ratijicatie van de rechtshandeling gesteld door een pseudo-vertegen
woordiger door de zogenaamde vertegenwoordigde kan op impliciete wijze 
gebeuren (Luik, 28 april 1988, Rev. Liege, 1988, 1383). 

Een overvloedige cassatierechtspraak bevestigt dat een (impliciete) ajstand 
van recht enkel afgeleid kan worden uit feiten die voor geen andere 
uitlegging vatbaar zijn (b.v. Cass., 20 november 1987, A. C., 1987-88, 359; 
Cass., 23 september 1988, A.C., 1988-89, 96; Cass., 2 februari 1989, A. C., 
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1988-89, 655; Cass., 20 april 1989, A.C., 1988-89, 961; voor verdere 
verwijzingen, raadpleeg de registers van A. C. onder het trefwoord ,afstand 
van recht"; voor een toepassing van de rechtsfiguur van de stilzwijgende 
verzaking, zie b.v. Rb. Namen, 23 maart 1989, Rev. Liege, 1989, 1095). 

Wanneer de werkgever eenzijdig de arbeidsvoorwaarden wijzigt die essen
tiele bestanddelen van het contract uitmaken, kan de voortzetting van de 
arbeidsprestaties door de werknemer na het verstrijken van de termijn die 
vereist is om stelling te nemen ten aanzien van het eventueel aangaan van 
een nieuwe overeenkomst, impliceren dat de werknemer ervan afziet de aan 
de werkgever te wijten verbreking aan te voeren (b.v. Cass., 7 januari 1980, 
A. C., 1979-80, 526; J. T.T., 1981,13 enR. W., 1980-81, 1214; Cass., 28juni 
1982, A. C., 1981-82, 1367; J. T. T., 1983,220 enR. W., 1984-85, 684; Arbh. 
Brussel, 15 januari 1987, J.T.T., 1987, 220). 

66. IMPLICIETE WILSUITINGEN.- BIJZONDERE TOEPASSING.- STANDAARDBE

DINGEN.- ALGEMEEN.- Het Hof van Cassatie bevestigde in de besproken 
periode (zie oak vorig overzicht, T.P.R., 1983, nr. 34, p. 539) dat oak een 
standaardbeding impliciet aanvaard kan worden: ,Overwegende dat de 
toetreding van een partij tot een beding dat vrijstelling of beperking van 
aansprakelijkheid inhoudt, behoudens andersluidende wetsbepaling, niet 
slechts uitdrukkelijk doch oak stilzwijgend tot uiting kan komen en deze 
pal'tij dientengevolge- bindt''. Het -bestreden_arrest v:olgens_ hetwelk de 
exploitant van een wassalon slechts van zijn aansprakelijkheid voor het ter 
beschikking stellen van gevaarlijke machines of voor eigen fouten vrijge
steld kan worden door ,uitdrukkelijke en ondubbelzinnige overeenkomst", 
werd dan oak vernietigd (Cass., 20 mei 1988, A. C., 1987-88, 1237; R. W., 
1988-89, 743; D.C.C.R., 1988-89, 268, noot Pauwels, C.). 

Feitenrechters eisen soms- ten onrechte- een uitdrukkelijke aanvaarding 
van standaardbedingen die van het gemeen recht afwijken (Kh. Antwerpen, 
23 oktober 1983, Eur. Vervoerr., 1986, 243; vgl. Antwerpen, 16 april1986, 
Rechtspr. Antw., 1986, 133 en Antwerpen, 16 oktober 1985, Rechtspr. 
Antw., 1987, 204). Sommige uitspraken stellen als voorwaarde een ,ondub
belzinnige", ,zekere" of ,volledige" aanvaarding van dergelijke bedingen 
(Antwerpen, 28 maart 1984, R. W., 1987-88, 262; Vred. Sint-Jans-Molen
beek, 15 apri11986, T. Vred., 1987, 101; zie oak Antwerpen, 10 februari 
1982, Rechtspr. Antw., 1981-82, 477) of oak nag een ,duidelijke consen
sus" (Antwerpen, 6 mei 1987, Rechtspr. Antw., 1987, 216). Bij gebrek aan 
dergelijke ,ondubbelzinnige", ,zekere", ... aanvaarding besluit de rechter 
dan tot de niet-toepasselijkheid van het beding. Het verdient de voorkeur 
dat de feitenrechter in deze gevallen zou oordelen dat aan de hand van de 
voorgelegde feiten het bewijs van een impliciete aanvaarding niet geleverd 
is. Er is immers 6f aanvaarding 6f geen aanvaarding. Het vooropstellen van 
het vereiste van een ,ondubbelzinnige", ,zekere", ... aanvaarding brengt 
bijkomende onduidelijkheid mee in de reeds weinig coherente rechtspraak 
m.b.t. standaardbedingen. 
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Evenmin overtuigend is het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen 
volgens hetwelk een stilzwijgende aanvaarding niet aangenomen kan wor
den ten aanzien van een - volgens het Hof- vaag geformuleerd exonera
tiebeding (Antwerpen, 5 februari 1980, R. W., 1980-81, 1785). Dat een 
beding vaag is en derhalve eventueel gei:nterpreteerd moet worden, kan een 
stilzwijgende aanvaarding niet uitsluiten. 

De door rechtspraak en rechtsleer gehanteerde regel is dat een standaardbe
ding de partijen bindt indien de medecontractant voorafgaand aan de 
totstandkoming van de overeenkomst kennis heeft genomen (effectieve 
kennisname) of redelijkerwijze kennis heeft kunnen nemen (mogelijke 
kennisname) van het standaardbeding en indien hij deze bedingen ook heeft 
aanvaard (zievorig overzicht, nr. 34, p. 539; Bosmans, M., ,Chronique de 
jurisprudence. Les conditions generales en matiere contractuelle", J. T., 
1981, nrs. 3 e.v., p. 18 e.v. en ,Standaardbedingen", T.P.R., 1984, nr. 29; 
p. 52; De Weerdt, 1., ,Vrijtekening van aansprakelijkheid in het maritiem 
recht", R. W.; 1988-89, nr. 9, p. 1051; Dirix, E., ,Exoneratiebedingen", 
T.P.R., 1988, nrs. 11 e.v., p. 1181 e.v.; Kruithof, R., ,Contractuele 
aansprakelijkheidsregelen", T.P.R., 1984, nrs. 13 e.v., p. 250 e.v.; Le
clercq, J., Mahaux, J. en Meinertzhagen-Limpens, A., Quelques aspects des 
contrats standardises, Editions de l'Universite de Bruxelles, Brussel, 1982, 
nrs. 50-66, p. 38-49; Pauwels, C., ,De aansprakelijkheid van de vestiaire
houder", R. W., 1988-89, nr. 14, p. 141-142; Vandenberghe, H., Van Quic
kenborne, M., Geelen, K. en De Coster, S., ,Overzicht van rechtspraak. 
Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad 1979-1984", T.P.R., 1987, 
nr. 34, p. 1331; b.v. Vred. Brugge, 18 december 1981, R. W., 1984-85, 757; 
Vred. Bree, 18 november 1982, Limb. Rechtsl., 1983, 76; Kh. Brussel, 13 
april1989, J. T., 1989, 422; Antwerpen, 1 december 1990, Rechtspr. Antw., 
1992, 39). Deze regel geeft aanleiding tot een uitgebreide casui'stiek waarop 
hierna ingegaan wordt (infra, nr. 67 i.v.m. de aanvaarde factuur, nr. 68 
i.v.m. het vereiste van de kennisname voorafgaand aan de totstandkoming 
van de overeenkomst, nrs. 69-71 i.v.m. de mogelijke kennisname van 
standaardbedingen en nr. 72 i.v.m. de aanvaarding van standaardbedin
gen). 

Soms oordeelt de rechter dat een uitdrukkelijke aanvaarding vereist is 
indien de standaardbedingen voor de medecontractant moeilijk kenbaar 
zijn (klaarblijkelijk in die zin Kh. Charleroi, 5 december 1986, Rev. Reg. 
Dr., 1987, 34 m. b. t. in een vreemde taal uitgedrukte voorwaarden waarnaar 
in kleine letters verwezen wordt). Dergelijke benadering omzeilt de vraag 
naar de (mogelijkheid van) voorafgaande kennisname en impliciete aan
vaarding door, in strijd met de rechtspraak van het Hof van Cassatie, een 
uitdrukkelijke aanvaarding te vereisen. De rechter oordeelt in een dergelijk 
geval beter dat het bewijs van de (mogelijkheid van) voorafgaande kennis
name niet geleverd is, wat de mogelijkheid van impliciete aanvaarding 
uitsluit. 

Onlogisch is een vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Hoei (2 
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november 1988, Rev. Liege, 1989, 82, noot Jeunehomme, J.F.) dat uit de 
vaststelling dat een partij in een langdurige handelsrelatie nooit een beroep 
heeft gedaan op een strafbeding, niettegenstaande het feit dat de medecon
tractant steeds te laat betaalde, afleidt dat deze medecontractant het strafbe
ding nooit aanvaard heeft. Toepassing van de rechtsfiguur rechtsverwerking 
is hier meer op zijn plaats (infra nr. 198). 

Bewijsregels be1nvloeden soms de bereidheid van de rechter om de impliciete 
aanvaarding van algemene voorwaarden aan te nemen. Zo bepaalt art. 10 
van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst (vroeger 
art. 25 Verzekeringswet van 11 juni 1874) dat de verzekeringsovereenkomst 
bij geschrift bevvezen moet worden. Een begin van bewijs door geschrift 
mag aangevuld worden met het bewijs door getuigen. Het voorschrift heeft 
tot gevolg dat in verzekeringszaken het opstellen van een akte de regel is. 
Het bewijsmiddel van de (impliciete) buitengerechtelijke bekentenis wordt 
evenwel niet uitgesloten. Toch is de rechter niet snel geneigd de betaling 
zonder voorbehoud door de verzekeringnemer van de premie als ( enig) 
bewijs aan te nemen van de aanvaarding, na voorafgaande kennisname, 
door de verzekeringnemer van de (wijziging van) de algemene voorwaarden 
van de verzekeringsovereenkomst (vgl. Kh. Brussel, 18 oktober 1984, 
T.B.H., 1986, 544 en Antwerpen, 15 oktober 1985, R. W., 1985-86, 2364). 
Dat de daadwerkelijke aanvaarding van standaardbedingen in vele gevallen 
een fictie is, behoeft geen betoog. De fictie van aanvaarding zit overigens 
besloten in de forriiuleriiigvan oe bovenvermelde-regel. w anneer-immers
zal een partij die niet effectief kennis heeft genomen van het beding maar 
wel redelijkerwijze ervan kennis heeft kunnen nemen, daadwerkelijk in
stemmen met het beding, bet eerder uitzonderlijke geval buiten beschou
wing gelaten waarin een partij, vertrouwend op haar medecontractant, 
diens bedingen bewust aanvaardt zonder vooraf ervan daadwerkelijk kennis 
te hebben genomen? 
Tenslotte kan nog vermeld worden dat de wet van 14 juli 1991 betreffende 
de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument 
voorziet in een inhoudelijke controle van (standaard-)bedingen bij de te
koopaanbiedingen en de verkoop van goederen en diensten tussen een 
verkoper en een consument (art. 31-33). Omtrent de wijze waarop dergelij
ke overeenkomst tot stand komt, bepaalt de nieuwe wet niets. Het gemeen 
recht blijft derhalve integraal van toepassing. 

67. I!V):PLICIETE WILSUITINGEN.- BIJZONDERE TOEPASSING.- STANDAARDBE

DINGEN (VERVOLG). -DE AANVAARDE FACTUUR. -De vraag of de algemene 
voorwaarden v66r de totstandkoming van de overeenkomst aan de mede
contractant meegedeeld werden, wordt veelal niet gesteld van zodra vast
staat dat de medecontractant-handelaar de factuur niet geprotesteerd heeft 
(Brussel, 17 mei 1979, R. W., 1979-80, 2446; Brussel, 20 januari 1982, R. W., 
1982-83, 2397; Gent, 18 juni 1987, T.G.R., 1987, 72; Rb. Brugge, 26 juni 
1979, R. W., 1979-80, 1303; Kh. Brussel, 24 december 1980, J. T., 1981, 245; 
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Beslagr. Verviers, 27 februari 1981, Jur. Liege, 1981, 202; Kh. Kortrijk, 17 
mei 1991, R. W., 1991-92, 619; Vred. Verviers, 8 oktober 1982, Jur. Liege, 
1982, 454; Vred. Brussel (1), 13 november 1986, T. Vred., 1988, 84; anders: 
Brussel, 27 juni 1986, R. W., 1987- 88, 1413; vgl. Vred. Merksem, 17 juni 
1982, R. W., 1984-85, 1518). 
Dikwijls wordt hierbij verwezen naar art. 25, lid 2, W.Kh. (Kh. Namen, 30 
oktober 1980, Rev. Reg. Dr., 1981, 163; Kh. Luik, 3 juni 1982, Jur. Liege, 
1983, 71 en J. T., 1982, 802; Arrondrb. Charleroi, 9 november 1982, Rev. 
Reg. Dr., 1983, 64; Kh. Namen, 30oktober 1980, Rev. Reg. Dr., 1981, 163; 
vgl. Brussel, 27 juni 1986, R. W., 1987-88: art. 25, lid 2, W.Kh. is niet 
toepasselijk op een expeditieovereenkomst zodat het gebrek aan protest 
slechts een vermoeden oplevert; vgl. Kh. Namen, 14 december 1982, Rev. 
Reg. Dr., 1983, 58). 

De draagwijde van art. 25, lid 2, W.Kh. is evenwel omstreden (zie hierover 
o.m. Bosmans, M., o.c., J.T., 1981, nrs. 14-21, p. 19-22; Dieux, X., ,La 
preuve en droit commercial beige", T.B.H., 1986, nr. 7, p. 103-105; Dirix, 
E. en Bailon, G., o.c., nrs. 185 e.v., p. 86, inzonderheid nrs. 221 e.v., 
p. 105 e.v.; Foriers, P.A., ,Chronique de jurisprudence (1970- 1980). Les 
contrats commerciaux", T.B.H., 1983, 114-116; Leclercq, J.F., Mahaux, 
J. en Meinertzhagen-Limpens, A., Quelques aspects des contrats 
standardises, nrs. 67-70, p. 50- 51 en nrs. 119-124, p. 77-80; Van Gerven, 
W., Cousy, H; en Stuyck, J. (ed.), Handels- en Economisch recht, dl. 1 A, 
Ondernemingsrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Van Gerven, 
W. en Dillemans, R. (ed.), dl. XIII, Brussel, Story-Scientia, 1989, nrs. 144 
e.v., p. 178 e.v.; Van Ommeslaghe, P., Examen, R.C.J.B., 1986, nr. 58, 
p. 143-146; VanRyn, J. en Heenen, J., Principes de droit commercial, 
(hierna: Principes), III, Brussel, Bruylant, 1981, nrs. 61-63, p. 66-70). In 
een recente bijdrage wordt voorgesteld de factuur te beschouwen als het 
voorwerp van, al naargelang het geval, een bewijs- of vaststellingsovereen
komst. Tevens wordt de vertrouwensleer als grondslag voor de regels 
betreffende de aanvaarding van de factuur aangeduid (Storme, M.E., 
,Bewijs- en verbintenisrechtelijke beschouwingen van de aangesprokene bij 
een factuur en bij andere vormen van aanspraakbevestiging, T.B.H., 1991, 
463-503). 
Uiteraard kan enkel uitgaande van een aanvaarde factuur de vraag gesteld 
worden of de erin vermelde algemene voorwaarden voor de partijen verbin
dend zijn (zie evenwel Bergen, 29 maart 1983, Rev. Reg. Dr., 1984, 23 en 
Rev. Not. B., 1983, 428). Indien vaststaat dat de factuur aanvaard werd, 
dient nog nagegaan te worden of de aanvaarding eveneens betrekking heeft 
op de erin vermelde algemene voorwaarden (zie hierover Storme, M.E., 
o.c., T.B.H., 1991, nr. 9, p. 478; nr. 29, p. 497 ennrs. 35-38, p. 500-503). 

68. IMPLICIETE WILSUITINGEN.- BIJZONDERE TOEPASSING.- STANDAARDBE

DINGEN (VERVOLG). - VOORAFGAANDELIJKE KENNIS VAN STANDAARDBEDIN

GEN. - Het vereiste van de voorafgaandelijke kennis of mogelijke kennis 
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van de standaardbedingen geeft aanleiding tot moeilijkheden indien deze 
bedingen voor het eerst voorkomen in een factuur of bestelbon na de 
contractsluiting (zie vorig overzicht, T.P.R., 1983, nr. 35, p. 539). De 
betwistingen hangen dikwijls samen met de vraag naar de draagwijdte van 
de aanvaa:rding van de factuur waarin deze algemene voorwaarden voor het 
eerst opduiken (zie ook voorgaand nummer). 

Ervan uitgaande dat de factuur in beginsel een geschreven bevestiging 
uitmaakt door een van de partijen van het bestaan en de inhoud van het 
contract en bedoeld is als bewijsmiddel, oordeelt een deel van de rechtsleer 
en de rechtspraak dat de stilzwijgende aanvaarding van de factuur niet 
insluit dat de partijen t.a.v. de daar voor het eerst opduikende (eventueel 
van de overeenkomst afwijkende) algemene bedingen een schuldvernieu
wing tot stand hebben wensen te brengen (zie vorig overzicht, T.P.R., 1983, 
nr. 35, p. 540). In die zin werd geoordeeld dat de afwezigheid van protest 
tegen de facturen waarvan de algemene voorwaarden een strafbeding bevat
ten dat niet in de aannemingsovereenkomst voorkomt, geen aanvaarding 
van dit beding inhoudt (Kh. Namen, 14 december 1982, Rev. Reg. Dr., 1983, 
58; in dezelfde zin Kh. Brussel, 31 oktober 1990, T.B.H., 1991, 563; voor 
een toepassing in een geval waarin de bestelbon geen melding maakte van 
algemene voorwaarden, zie Bergen, 28 maart 1990, Rev. Liege, 1990, 1412). 

Andere uitspraken gaan evenwel ervan uit dat het stilzwijgen na de ont
vangst van de fa<;tuur in bepaalcie Olllstandigheden de aanvaarding inhoud1 
van bedingen die de oorspronkelijke overeenkomst aanvullen of wijzigen. 
Zo besloot de Rechtbank van koophandel te Mechelen (5 juni 1981, Pas., 
1982, III, 57) tot de toepasselijkheid van een bevoegdheidsbeding dat 
voorkwam in de 29 facturen die in het kader van een aannemingsovereen
komst over een periode van meer dan twee jaren uitgeschreven werden en 
waartegen nooit geprotesteerd werd terwijl tussen beide partijen een om
vangrijke briefwisseling over andere punten gevoerd werd. Het Hof van 
Beroep te Bergen (26 mei 1986, Rev. Reg. Dr., 1986, 261) oordeelde dat een 
standaardbeding betreffende de aanrekening van moratoire intrest ten 
gevolge van de lange handelsrelatie tussen de partijen aan de medecontrac
tant-handelaar niet onbekend kon zijn en dat de afwezigheid van protest 
m.b.t. het standaardbeding bij ontvangst van de facturen de toepasselijk
heid ervan meebracht. Een vonnis van de vrederechter te Sint-Gillis-Brussel 
(23 november 1981, T. Vred., 1982,267 enR. W., 1982-83, 2150) aanvaard
de dat de betaling door een handelaar zonder voorbehoud van het hoofdbe
drag van de (overigens niet-geprotesteerde) factuur de aanvaarding van de 
factuur en de erin voormelde voorwaarden inhoudt, zelfs indien - zoals 
in casu het geval was - de algemene voorwaarden bij de totstandkoming 
van de overeenkomst niet meegedeeld werden. 

De vraag naar de voorafgaande kennis rijst eveneens wanneer de algemene 
voorwaarden slechts voorkomen op een ticket dat afgegeven wordt nadat 
de overeenkomst gesloten is. Er werd in dergelijk geval geoordeeld dat de 
algemene voorwaarden niet van toepassing waren (Vred. Sint-Gillis-Brus-
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sel, 22 februari 1982, R.G.A.R., 1984, nr. 10.775; de overeenkomst had 
betrekking op het verven van een kledingstuk). Anders werd geoordeeld 
m.b.t. een parkeercontract. Het argument van de automobilist dat hij bij 
bet oprijden van de parking praktisch de mogelijkheid niet meer heeft terug 
te rijden nadat hij bet toegangsticket ontvangen heeft, werd door de 
vrederechter van Sint-Joost-ten-Node (28 oktober 1986, T. Vred., 1987, 
220) afgewezen. 

69. IMPLICIETE WILSUITINGEN.- BIJZONDERE TOEPASSING.- STANDAARDBE

DINGEN (VERVOLG).- MOGELIJKE KENNIS VAN STANDAARDBEDINGEN.- AANGE

PLAKTE VOORWAARDEN, MOEILIJK LEESBARE VOORWAARDEN EN VOORWAAR

DEN GESTELD IN EEN VREEMDE TAAL. - De rechtspraak stelt zich terecht 
meestal streng op ten aanzien van aangeplakte algemene voorwaarden (zie 
eveneens Kruithof, R., ,Contractuele aansprakelijkheidsregelingen", 
T.P.R., 1984, nrs. 17-18, p. 254-256 en Dirix, E., ,Exoneratiebedingen", 
T.P.R., 1988, nr. 14, p. 1183-1185). De exploitant van een wassalon, een 
car-wash, een manege e.d. wordt meestal niet toegelaten zich te beroepen 
op het beding van beperking of vrijstelling van aansprakelijkheid dat in de 
aangeplakte algemene voorwaarden is weergegeven: Rb. Aarlen, 3 oktober 
1979, Jur. Liege, 1980, 172 (de tekst was bovendien in miniscule letters 
gedrukt); Luik, 11 maart 1981, Jur. Liege, 1982, 2, noot Doutrewe, M. 
(slecht leesbare aanplakking in een vestiaire); Vred. Sint-Gillis-Brussel, 22 
februari 1982, R.G.A.R., 1984, nr. 10.775 (de klant is niet verplicht allerlei 
aangeplakte bekendmakingen te lezen); Vred. Sint-Jans- Molenbeek, 15 
april 1986, T. Vred., 1987, 101 (verwijzend naar de snelheid waarmee een 
overeenkomst in een car-wash tot stand komt zonder uitdrukkelijke wilsui
tingen); vgl. Antwerpen, 5 februari 1980, R. W., 1980-81, 1785 en Rb. 
Brussel, 25 jamiari 1985, De Verz., 1985, 287; zie eveneens Faure, M., ,De 
toepassing van exoneratieclausules in bet parkeercontract", R. W., 1982-83, 
nrs. 12-13, k. 2171-2174. Anders werd er geoordeeld m.b.t. een bard waar
op een verbod van toegang voor personenwagens tot een terrein aangegeven 
werd en waarop vermeld stand dat ,alle personenwagens voorbij dit bard, 
zowel stilstaand als rijdend, zich volledig op eigen risico op de terreinen 
bevinden". De miskenning van bet verbod houdt de toetreding in tot het 
beding van exoneratie van (buitencontractuele) aansprakelijkheid (Vred. 
Antwerpen (2), 12 maart 1981, R. W., 1982-83, 865; vgl. infra, nr. 226). 
Dirix (o.c., T.P.R., 1988, nr. 14, p. 1184) stelt voor bet legitiem verwach
tingspatroon van degene tot wie bet exoneratiebeding gericht is, als maat 
te nemen voor de (derhalve normatieve) bepaling van de totstandkoming 
(en de strekking) ervan. 

Een medekontraktant van de Belgische Staat kon zich niet beroepen op de 
algemene voorwaarden die op de keerzijde van bet aanbod in zeer kleine 
letters vermeld stonden, zonder dat de voorzijde ernaar verwees (Brussel, 
8 februari 1991, J.T., 1991, 565). 

Niet alleen de wijze waarop gepoogd wordt algemene voorwaarden ter 
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kennis te brengen van de medecontractant, maar oak de taal waarin de 
algemene voorwaarden gesteld zijn, kan van belang zijn. De Recht bank van 
Koophandel te Verviers oordeelde dat tussen partijen die steeds Duits 
gebruikten in hun handelsrelatie, een partij die een in het Duits gestelde 
bevestiging van overeenkomst ondertekende, , ,niet geacht wordt toege
stemd te hebben'' in de algemene voorwaarden die op de keerzijde van de 
bevestiging in het Frans vermeld werden (Kh. Verviers, 8 maart 1984, Jur. 
Liege, 1984, 310; i.e. betrof het een bevoegdheidsbeding zoals bedoeld in 
art. 17 E.E.X.-verdrag dat volgens de rechtbank een ,zeker en bijzonder 
akkoord" vereist). Algemene voorwaarden die in een door de medecontrac
tant niet gekende taal zijn opgesteld en waarnaar verwezen wordt door een 
in zeer kleine letters gedrukt beding, waren evenmin van toepassing volgens 
de Rechtbank van Koophandel te Charleroi (5 december 1986, Rev. Reg. 
Dr., 1987, 34). 

70. IMPLICIETE WILSUITINGEN.- BIJZONDERE TOEPASSING.- STANDAARDBE

DINGEN (VERVOLG). - MOGELIJKE KENNIS VAN STANDAARDBEDINGEN (VER

VOLG}. - VERWIJZING NAAR STANDAARDBEDINGEN. - In de besproken perio
de werden tal van uitspraken gepubliceerd met betrekking tot de toepasse
lijkheid van de algemene voorwaarden van bepaalde beroepsverenigingen, 
a.m. van de expediteurs en goederenbehandelaars, waarnaar bij de tot
stan<lkC>ming van . de_. ov~r~el!kQm_s.t __ sle_c_ht.L v~r'JVe_zen .}VQ[dt_ ~n .. \¥aa.rbij 
vermeld wordt dat deze voorwaarden op verzoek van de medecontractant 
worden meegedeeld of dat zij gepubliceerd werden in de Bijlagen tot het 
Belgisch Staatsblad of geraadpleegd kunnen worden op de griffie van een 
rechtbank (zie oak vorig overzicht, T.P.R., 1983, nr. 36, p. 540-541). 

De rechtspraak wijst over het algemeen de toepasselijkheid van de algemene 
voorwaarden van de hand bij loutere verwijzing ernaar (Antwerpen, 9 
oktober 1985, Rechtspr. Antw., 1986, 127; Antwerpen, 16 oktober 1985, 
Rechtspr. Antw., 1987, 204; Brussel, 9 mei 1990, Rev. Liege, 1990, 1490; 
Kh. Brussel, 6 juni 1985, T.B.H., 1986, 467; Kh. Brussel, 11 juli 1985, 
T.B.H., 1986, 472; Antwerpen, 6 mei 1987, Rechtspr. Antw., 1987, 216; 
onduidelijk: Brussel, 27 juni 1986, R. W., 1987-88, 1413). Ben vonnis 
verantwoordt dit door erop te wijzen dat de snelheid waarmee in het 
handelsverkeer overeenkomsten tot stand komen, uitsluit dat een handelaar 
zelf het initiatief zou moeten nemen om deze voorwaarden effectief in 
handen te krijgen (Kh. Hoei, 29 maart 1983, Eur. Vervoerr., 1983, 230). 
De vermelding in de factuurvoorwaarden dat de medecontractant geacht 
wordt de algemene voorwaarden aanvaard te hebben, wijzigt hieraan niets 
(Antwerpen, 10 februari 1982, Rechtspr. Antw., 1981-82, 477), net zomin 
als het bestaan van een langdurige handelsrelatie (Antwerpen, 30 juli 1982, 
Rechtspr. Antw., 1981-82, 250; Antwerpen, 28 maart 1984, Rechtspr. 
Antw., 1986, 7; Antwerpen, 28 maart 1984, R. W., 1987-88, 262; anders: 
Vred. Vilvoorde, 5 januari 1984, T.B.H., 1985,70: beklemtoond wordt dat 
in het kader van de langdurige handelsrelatie de verwijzing naar de algemene 
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voorwaarden nooit geprotesteerd werd; het vonnis laat evenwel na aan te 
geven hoe de partij in kennis werd gesteld van deze voorwaarden). 

De kennis van standaarbedingen wordt evenwel soms afgeleid uit het 
gebruike/ijk karakter van de bedingen (Kh. Gent, 12 oktober 1989, T.B.H., 
1991, 548; vgl. Luik, 4november 1982, T.B.H., 1983,235 en infra, nr. 183). 

Het Hof van Beroep te Antwerpen (23 september 1987, Eur. Vervoerr., 
1990, 315; verkort en met vermelding van datum 13 september 1987 in 
T.B.H., 1988, 895) wees in een geval waarbij de algemene voorwaarden 
eertijds bij aangetekende brief meegedeeld werden, de toepasselijkheid 
ervan af omdat ,een in het algemeen meedelen van deze voorwaarden, al 
weze het bij aangetekende brief, niet volstaat om aan te nemen dat (een 
contractpartij) bij het tot stand komen van huidige overeenkomst haar 
instemming, al weze het stilzwijgend, zou hebben gegeven dat het gesloten 
contract onder bedingen van die voorwaarden gesloten werd". Het Hof 
oordeelde tevens dat ,,niet blijkt en niet wordt aangenomen dat partijen bij 
het tot stand komen van de overeenkomst, die aan de grondslag ligt van 
huidig geschil, elkaar genoegzaam zeker deze voorwaarden ter kennis 
hebben gebracht". In casu werd in orderbrieven nochtans melding gemaakt 
van de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. Het Hof stelt 
blijkbaar het - te strenge - vereiste dat bij de totstandkoming van elke 
overeenkomst, de algemene voorwaarden ter kennis gebracht moeten wor
den. Is de voorwaarde van voorafgaande kennis niet vervuld indien de 
voorwaarden reeds vroeger aan de medecontractant werden meegedeeld en 
- zeker in het kader van een regelmatige en langdurige handelsrelatie -
latere orderbrieven de toepasselijkheid van deze voorwaarden vermelden? 
Tenzij de medecontractant bezwaar zou maken, moeten de algemene voor
waarden in dergelijk geval als aanvaard beschouwd worden. De voorziening 
in cassatie tegen het arrest werd door het Hof afgewezen (Cass., 29 septem
ber 1989, Eur. Vervoerr., 1990, 301, noot Noels, D., niet gepubliceerd in 
A. C. en Pas.). Het relevante onderdeel van het middel, gesteund op art. 97 
G.W., verweet aan het arrest nagelaten te hebben te antwoorden op de in 
conclusies naar voren gebrachte verweermiddelen. Het Hof van Cassatie 
kon oordelen dat' het arrest de conclusies wei beantwoord had en wees bij 
gebrek aan feitelijke grondslag dit onderdeel van het middel af. Op basis 
van dit arrest kan derhalve geenszins voorgehouden worden dat het Hof van 
Cassatie zijn rechtspraak in verband met de aanvaarding van standaardbe
dingen zou verstrakken of zou opteren voor het vereiste van een uitdrukke
lijke aanvaarding (zie nochtans in die zin de noot van Noels, D.). 

Ben uitspraak motiveerde de niet-toepasselijkheid van algemene voorwaar
den, waarnaar slechts verwezen werd, met het bijkomend argument dat de 
contractant, i.e. een beroepsverkoper, de verplichting had de klant in te 
lichten omtrent de elementen die van belang waren voor de totstandkoming 
van de overeenkomst, i.e. de leveringstermijn van een wagen (Kh. Brussel, 
11 juli 1985, T.B.H., 1985, 472). De verplichting tot voorlichting van de 
consument, ondermeer betreffende de verkoopsvoorwaarden, is thans met 
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art. 30 van de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de 
voorlichting en bescherming van de consument in de wet vastgelegd. 

71. IMPLICIETE WILSUITINGEN.- BIJZONDERE TOEPASSING.- STANDAARDBE

DINGEN (VERVOLG). - NUTSVOORZIENINGSBEDRIJVEN.- Ook de toepasselijk
heid van algemene voorwaarden van nutsvoorzieningsbedrijven heeft meer
maals tot betwisting aanleiding gegeven. Enkele uitspraken wijzen de toe
passelijkheid ervan af, voornamelijk op grond van het argument dat de 
gebruiker geen kennis heeft gekregen van de voorwaarden (Vred. Lier, 17 
februari 1981, R. W., 1981-82, 1907; Bergen, 3 november 1982, J.T., 1983, 
84; Rb. Gent, 18 december 1985, T.G.R., 1988, 18). Het Hof van Beroep 
te Bergen daarentegen oordeelde dat elke aansluiting op het elektriciteitsnet 
de aanvaarding van de algemene voorwaarden impliceert, ook al worden 
de voorwaarden enkel op verzoek van de gebruiker daadwerkelijk meege
deeld (Bergen, 21 april 1988, J. T., 1989, 45). In dezelfde zin werd geoor
deeld dat de reiziger die plaats neemt in de trein, het Algemeen Reglement 
van de N.M.B.S. aanvaardt (Corr. Charleroi, 21 juni 1983, R.G.A.R., 
1985, nr. 10947). Andere rechtspraak beoordeelt de toepasselijkheid van de 
leveringsvoorwaarden op grond van het reglementaire karakter van de 
rechtsverhouding tussen de gebruiker en het nutsvoorzieningsbedrijf (Brus
sel, 12 september 1989, D.C.C.R., 1990, 251, noot De Vroede, P.; zie 
eveneens · Maucq-, S.,,-, l.es-consommateurs et les societes distributrices _de 
gaz et d'electricite, une relation juridique complexe en mutation", 
D.C.C.R., 1990, 321-338; supra, nrs. 41-42). 

72. IMPLICIETE WILSUITINGEN. - BIJZONDERE TOEPASSING. - STANDAARDBE

DINGEN (VERVOLG).- AANV AARDING VAN STANDAARDBEDINGEN.- De (moge
lijke) kennis van de standaardbedingen volstaat niet opdat zij van toepas
sing zouden zijn. Ook de aanvaarding ervan moet aangetoond worden. 
Standaardbedingen worden eerder zelden uitdrukkelijk aanvaard. Meestal 
is er slechts een impliciete aanvaarding die afgeleid kan worden uit bijvoor
beeld de aanvaarding van bijzondere voorwaarden of uit de voortzetting 
van een bestaande handelsrelatie zonder voorbehoud ten aanzien van de 
algemene voorwaarden van de medecontractant. De afleiding van de aan
vaarding uit een aantal gegevens heeft dan ook in vele gevallen een fictief 
karakter. Bepaalde auteurs gaan dan ook zover de toepasselijkheid van 
standaardbedingen te erkennen indien de aanvaarding ervan waarschijnlijk 
is (in die zin Taverne, M. en Van Ruymbeke, M., ,Les clauses relatives a 
l'opposabilite et ala formation du contrat dans les conditions generales" 
in La redaction des conditions generales contractuelles. Aspects juridiques 
et pratiques, Gent, Story-Scientia, 1985, p. 10). Dergelijk standpunt legt de 
klemtoon bij het onderzoek naar de toepasselijkheid van standaard
bedingen op de mogelijkheid van kennisname van de bedingen (vgl. Van 
Ryn, J. en Heenen, J., Principes, III, nr. 16, p. 24: ,Il vade soi que la 
connaissance effective des conditions generales implique leur acceptation 

276 



tacite lorsque cette connaissance est anterieure ou concomitante ala conclu
sion du contrat"). 

Uit de hierboven nog niet vermelde rechtspraak kunnen nog de volgende 
toepassingen geciteerd worden: 

- de ondertekening van een bestelbon met ,akkoordverklaring" met de 
op de keerzijde vermelde voorwaarden houdt een uitdrukkelijke aan
vaarding in (Vred. Brussel (7), 23 december 1981, T. Vred., 1981, 289); 

- een handelaar die een bestelbon ondertekent, kan achteraf niet opwer
pen dat hij de algemene voorwaarden niet heeft aanvaard, noch ervan 
kennis had (Vred. Brussel (1), 6 november 1980, T. Vred., 1981, 105), 
noch dat hij de taal waarin zij gesteld waren, niet kent (Brussel, 4 juni 
1987, J.T., 1987, 702); 

- degene die een akte ondertekent, kan niet voorhouden de voorgedrukte 
tekst van de akte niet te hebben aanvaard bij gebrek aan effectieve 
kennisname (Antwerpen, 3 maart 1987, T.B.B.R., 1989, 237, noot 
Philippe, D.-M.); 

de voortzetting van een ,handelsrelatie tussen een gemeente en een 
garagebedrijf impliceert de aanvaarding van de algemene voorwaarden 
(Rb. Neufchateau, 11 februari 1981, J.T., 1981, 400; vgl. in dezelfde 
zin: Luik, 8 maart 1985, R.G.A.R., 1987, nr. 11210); 

- de afwezigheid van enig voorbehoud m.b.t. een in termijnborderellen 
en rekeninguittreksels opgenomen beding dat (aansluitend op het alge
meen vaststaand gebruik volgens hetwelk de verzekeringsmakelaar zich 
ermee belast de vervallen premies te innen) bepaalt dat de makelaar 
gedebiteerd blijft voor niet betaalde kwitanties, toont de aanvaarding 
van het beding door de makelaar aan (Antwerpen, 7 november 1983, 
R. W., 1984-85, 468;R.G.A.R., 1985, nr. 10984enDe Verz., 1984, 425). 

B. Het samentreffen van de wilsuitingen. Voorafgaande onderhandelingen 
en overeenkomsten 

I. Rechten en verplichtingen van de partijen tijdens de onderhandelingen 

73. ALGEMEEN. - Vooraleer een definitieve overeenkomst ontstaat door 
aanvaarding van een aanbod (infra nrs. 93 e. v. ), worden dikwijls langdurige 
onderhandelingen gevoerd of overeenkomsten gesloten die de eigenlijke 
overeenkonist voorafgaan. Aan het juridische kader waarin de onderhande
lingen zich afspelen en aan de analyse van de verschillende voorbereidende 
overeenkomsten, werd in de besproken periode door de rechtsleer ruime 
aandacht besteed (zie o.m. Dirix, E., ,Gentlemen's agreements en andere 
afspraken met onzekere rechtsgevolgen", R. W., 1985-86, 2119-2146; 
't Kint, F., ,Negociation et conclusion du contrat" in Les obligations 
contractue/les, Dieux, X. e.a., Brussel, Editions du Jeune Barreau, 1984, 
9-51; Marchandise, P., ,La libre negociation. Droits et obligations des 
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negociateurs", J.T., 1987, 621-625; Schrans, G., ,De progressieve tot
standkoming der contracten", T.P.R., 1984, 1-32; Van Oevelen, A., ,Juri
dische verhoudingen en aansprakelijkheid bij onderhandelingen over (com
merciele) contracten", Ondernemingsrecht, 1990, afl. 14, 43-63; zie ook 
nog Schmidt, J., Negociation et conclusion de contrats, Parijs, Dalloz, 1982 
en in rechtsvergelijkend perspectief Fontaine, M. (ed.), Formation of 
contracts and precontractualliability, Parijs, ICC Publishing, 1990). 

74. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN BIJ DE ONDERHANDELIN

GEN. - ALGEMEEN. - Tijdens de onderhandelingen blijven de potentiele 
contractanten in beginsel- voor zover zij hun vrijheid niet beperkt hebben 
door het aangaan van voorovereenkomsten (infra, nrs. 85 e.v.)- vrij om 
a! dan niet het contract te sluiten dat zij voor ogen hebben. Deze fase wordt 
afgesloten op het ogenblik waarop een van de partijen een aanbod formu
leert. De aanvaarding van dit aanbod doet immers de overeenkomst ont
staan. Bovendien brengt het aanbod voor de aanbieder de verplichting mee 
het aanbod gedurende een bepaalde termijn open te houden zodat hij 
gedurende deze termijn op dit aanbod niet kan terugkomen, ook al werd 
het op dat ogenblik nog niet aanvaard (infra nr. 96). 

Dit principieel vrijblijvend karakter van de onderhandelingen belet niet dat 
op de partijen bepaalde verplichtingen rusten. Zij dienen bepaalde informa
tie i!l t_e wi111!~1l of te~erstl'e~~~ll_(Lnfl'_a, nl's .. '75:~0;_oy_er h~t_lJ_~ang van de 
mededelings- en onderzoeksplicht bij de wilsgebreken dwaling en bedrog, 
infra, nrs. 116 en 121) en onderhandelingen mogen niet willekeurig of op 
foutieve wijze afgebroken worden (infra, nr. 81). 

75. INFORMATIEPLICHTEN. - GRONDSLAG. - Aan de informatieplichten die 
op de onderhandelende partijen rusten, werden diverse bijdragen gewijd; 
zie, naast de in nr. 73 vermelde bijdragen: Rommel, G., ,De informatie
plicht in het consumentenrecht", R. W., 1984-85, 2273-2312; bijdrage even
eens in het Frans gepubliceerd onder de titel ,L'obligation de renseigne
ment" in Droit des consommateurs. Clauses abusives, pratiques de com
merce et reglementation des prix, Bourgoignie, T. en Gillardin, J. (ed.), 
Brussel, Facultes universitaires Saint-Louis, 1982, 3-53; Wilms W., ,Het 
recht op informatie in het verbintenissenrecht. Ben grondslagenonder
zoek", R. W., 1980-81, 489-520; zie eveneens Christianos, V., L 'obligation 
d'informer dans Ia vente de produits mobiliers, Brussel, Story-Scientia, 
1987; Fagnart, J .L., ,L'obligation de renseignement du vendeur-fabri
cant" (noot onder Cass., 28 februari 1980), R.C.J.B., 1983,228-259. Voor 
een uitvoerige uiteenzetting over de informatieplichten naar Nederlands 
recht, zie Vranken, J.B.M., Mededelings-, informatie- en onderzoeksplich
ten in het verbintenissenrecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1989. 
De grondslag van een informatieplicht kan gelegen zijn in een wettelijke 
bepaling die rechtstreeks voorschrijft bepaalde informatie te verstrekken 
aan de wederpartij (zie o.m. hoofdstuk II, ,Voorlichting van de consu-
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ment", art. 2-15 en het algemeen voorschrift van art. 30 van de wet van 14 
juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescher
ming van de consument; art. 10 en 11 van de wet van 12 juni 1991 op het 
consumentenkrediet en art. 5 van de wet van 25 juni 1992 op de landverze
keringsovereenkomst) of die vereist dat de overeenkomst (of het aanbod) 
bepaalde vermeldingen bevat (zie voor een opsomming Rommel, G., o.c., 
R. W., 1983-84, nr. 11, k. 2279; zie ook nog art. 14, 41, 49, 56, 58 van de 
wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet). 

Ook zonder uitdrukkelijke wetsbepaling rust op partijen een informatie
plicht. In dit geval blijkt de grondslag van de informatieplicht evenwel 
omstreden. 

Sommige auteurs (Wilms, W., o.c., R. W., 1980-81, 499-501; Rommel, G., 
o.c., R. W., 1983-84, 2290; zie eveneens Poullet, Y. en Ullmann, P., 
,Jurisprudence beige recente relative aux contrats informatiques", T.B.H., 
1983, nr. 10, p. 491 en Domont-Naert, F., ,Obligation de renseignement 
et confiance legitime", T.B.H., 1986, nr. 3, p. 112) zijn van mening dat de 
grondslag in de (extra-contractuele) goede trouw te vinden is. Indien een 
overeenkomst krachtens art. 1134, derde lid, B.W., te goeder trouw moet 
worden uitgevoerd, dient zij a fortiori te goeder trouw aangegaan te 
worden. 

De meerderheid van de rechtsleer verwijst evenwel naar de a/gemene zorg
vuldigheidsnorm (art. 1382-83 B.W.), ook al maken sommige auteurs even
eens gewag van de , , bijzondere door de goede trouw beheerste vertrouwens
relatie''. Voor het meerderheidsstandpunt worden twee argumenten inge
roepen. Ten eerste wordt aangevoerd dat in art. 1134 B.W. enkel sprake 
is van de uitvoering en niet van de totstandkoming van de overeenkomst. 
Vervolgens wordt erop gewezen dat de partijen, tenzij zij een voorcontract 
sloten, tijdens de onderhandelingen niet contractueel met elkaar verbonden 
zijn (zie vorig overzicht, T.P.R., 1983, nr. 103, p. 606-607, waar als grand
slag tevens de theorie van de wilsgebreken vermeld wordt; Dufrene, S., noot 
onder Cass., 19 september 1983, J.T., 1985, 57, voetnoot 15; Rauws W., 
Civielrechte/ijke beiiindigingswijzen van de arbeidsovereenkomst: nietig
heid, ontbinding en overmacht (hierna: Civie/rechtelijke beiiindigingswij
zen), Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1987, 187; Vandenberghe, 
G., ,De computer in het verbintenissenrecht", T.P.R., 1984, nr. 14, 
p. 467-468; Van Oevelen, A. en Dirix, E., Kroniek, R. W., 1985-86, nr. 8, 
k. 11; Van Oevelen, A., o.c., Ondernemingsrecht, 1991, afl. 14, nr. 11, 
p. 52). De praktische weerslag van de tegenstelling met de eerste visie is 
evenwel niet zo groat als zij op het eerste gezicht lijkt. Bij nadere lezing van 
de standpunten van de auteurs die ,de goede trouw" als grondslag voor
staan, blijkt dat het vereiste van handelen te goeder trouw gelijkgesteld 
wordt aan , ,handelen zoals het een normaal zorgvuldig en bedachtzaam 
iemand betaamt". Volgens Wilms (o.c., R. W., 1980-81,501, hieringevolgd 
door Rommel, G., o.c., R. W., 1983-84, 2290; vgl. Poullet, Y. en Ullmann, 
P., o.c., T.B.H., 1983, nr. 10, p. 492) is ,de (objectieve) goede trouw een 
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zuivere toepassing van het beginsel dat neergelegd is in art. 1382 B.W.". 
Waarom dan tach verwezen wordt naar de goede trouw, verklaart deze 
auteur door erop te wijzen dat bij de beoordeling van het onrechtmatig 
karakter van de gedraging rekening gehouden moet worden met de maat
schappelijke context. Deze context kan duiden op een vertrouwensrelatie. 
,De goede trouw dient derhalve geapprecieerd te worden via een referentie 
aan het gedragspatroon van de bonus pater familias die in een zelfde 
vertrouwensrelatie verkeert" (Wilms, W., I.e.). Of de ,goede trouw" iets 
toevoegt aan de toepassing van de in art. 1382 B. W. neergelegde zorgvuldig
heidsnorm, is dan oak betwijfelbaar (zie hierover Camelis, L., ,La respon
sabilite precontractuelle, consequence eventuelle du processus precontrac
tuel", T.B.B.R., 1990, nrs. 8-10, p. 398-403). In een andere bijdrage zet 
Wilms weliswaar uiteen dat ,de zorgvuldigheidstoetsing die wordt doorge
voerd tussen contractpartijen verschillend (is) van deze die in een normale 
vertrouwensrelatie via art. 1382-83 B.W. wordt uitgeoefend" (Wilms, W., 
,De botsing der systemen in het Belgische verbintenissenrecht. Naar een 
structurele analyse voor de 'goede trouw''', JuraFale., 1980-81, nrs. 8 e.v., 
p. 13 e.v.). Deze stelling overtuigt niet aangezien oak bij toepassing van de 
algemene zorgvuldigheidsnorm de concrete onderhandelingsomstandighe
den in aanmerking moeten worden genomen (vgl. Dirix, E., ,La reductibili
te du salaire du mandataire: survivance d'une tradition" (noot onder Cass., 
6 maart 1980), R.C.J.B., 1982, 539; Kruithof, R., Boekbespreking van 'De 
Bon-dt ;-w~; 'I)e leerdergekwalificeerde benadeling' , T.P; R. ; 198'7; 943;-zie 
oak nag Van Ommeslaghe, P., , ,L' execution de bonne foi, principe general 
de droit?", T.B.B.R., 1987, nr. 11, p. 105-106). 

Bepaalde rechtsleer houdt tevens voor dat de mededelingsplicht binnen het 
kader van de beroepsactiviteiten van een der contractanten van eontraetuele 
aard zou zijn, oak wanneer het gaat om het verstrekken van informatie v66r 
de contractsluiting (Wilms, W., o.e., R. W., 1980-81, nr. 12, k. 510-512; in 
deze zin oak De Cannart D'Hamale, E., ,Le devoir de conseil du foumis
seur en informatique", T.B.H., 1989, nr. 16, p. 576). De contractuele 
grondslag kan enkel aangenomen worden indien men ervan uitgaat dat de 
partijen van in den beginne gebonden zijn door een overeenkomst op grand 
waarvan een partij verplicht wordt tot het verstrekken van bepaalde infor
matie. Is evenwel een dergelijke overeenkomst in de onderhandelingsfase 
niet meestal een fictie (vgl. Wilms, W., o.e., R. W., 1980-81, nr. 10, 
k. 506-508)? Het argument dat de tekortkoming aan de informatieverplich
ting tijdens de precontractuele fase slechts bij de uitvoering van de overeen
komst een weerslag heeft (De Cannart D'Hamale, E., I.e.) is geenszins 
overtuigend omdat het niet verklaart waarom op een partij een mededelings
plicht rust, oak al wordt uiteindelijk geen contract gesloten (vgl. Poullet, 
Y. en Ullmann, P., ,La mission de 1' organisateur-conseil en informatique" 
(noot onder Kh. Charleroi, 18 december 1981), J.T., 1983, nr. 4., p. 289). 
Evenmin leidt een precontractuele fout noodzakelijkerwijze tot een 
tekortkoming aan de contractueel aangegane verbintenissen (Camelis, L., 
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o.c., T.B.B.R., 1990,nr. 5,p. 394-396).Eenvoorstandervandecontractue
le grondslag Iijkt zelfs een beroep op dwaling te willen uitsluiten (De 
Cannart D'Hamale, E., o.c., T.B.H., 1989, nr. 30, p. 584)! 
De rechtspraak geeft aan de informatieplicht tijdens de onderhandelingen 
een buitencontractuele grondslag, gestoeld op art. 1382 B. W .. De tekortko
ming aan de informatieplicht wordt dan ook op grand van de art. 1382 e.v. 
B.W. gesanctioneerd (zie o.m. Gent, 14 mei 1982, R. W., 1984-85, 1851; 
Brussel, 10 juni 1983, Rec. Gen. Enr. Not., 1984, 251; Kh. Brussel, 14 
februari 1983, T.B.H., 1983, 481). In een vonnis van de Burgerlijke Recht
bankvan Kortrijk werd aangenomen, in navolging van Wilms (o.c., R. W., 
1980-81, nr. 10, k. 506-508), dat de passieve houding van een partij v66r 
en bij de totstandkoming, alsook bij de uitvoering van de overeenkomst, 
een contractuele fout oplevert. De niet-naleving van de verplichting tot 
informatie werd uiteindelijk tach niet als een contractuele fout maar wei 
als een ,culpa in contrahendo", op grand van art. 1382 B.W ., gesanctio
neerd (Rb. Kortrijk, 4 september 1981, R. W., 1982-83, 1399; vgl. infra 
nr. 188). De verwijzingen naar de (extra-contractuele) goede trouw die de 
verhouding tussen de partijen tijdens de voorbereidende besprekingen dient 
te beheersen, nemen even wei toe (zie Brussel, 29 maart 1988, Rev. Not. B., 
1988, 379; Arbrb. Gent, 18 mei 1981, R. W., 1981-82, 1426; Vred. Luik, 5 
juni 1987,Rev. Liege, 1987, 1556; Vred. Luik, 16november 1990, J.L.M.B, 
1991' 1271). 
Tenslotte dient nog de recente rechtspraak vermeld te worden die bij 
verkoopovereenkomsten art. 1602 B.W. aanwijst als wettelijke grondslag 
voor de informatieverplichting van de verkoper (Bergen, 29 april 1986, Rev. 
Liege, 1987, 333, met kritische noot Blondiau, M.; Bergen, 17 maart 1987, 
Rev. Liege, 1987, 1553). Krachtens art. 1602 B.W., eerste lid, is deverkoper 
verplicht duidelijk te verklaren waartoe hij zich verbindt. Art. 1602 B.W., 
waarvan het tweede lid onmiskenbaar een interpretatieregel inhoudt, heeft 
evenwel betrekking op de draagwijdte van de door de verkoper aangegane 
verbintenissen. Art. 1602 B.W. Iijkt derhalve niet ingeroepen te kunnen 
worden als grondslag van een ruimere informatieverplichting (vgl. Christia
nos, V., o.c., 53-54). 

Hierna worden de informatieplichten nader besproken. Op voorhand dient 
beklemtoond te worden dat omtrent de onderzoeks- en mededelingsplicht 
geen algemeen geldende regels geformuleerd kunnen worden. Steeds is de 
toepasselijke norm art. 1382 B.W. en steeds zal de rechter, aile omstandig
heden in acht nemend, moeten oordelen of een partij zich al dan niet als 
een normaal zorgvuldig contractant heeft gedragen (vgl. Camelis, L., o.c., 
T.B.B.R., 1990, nr. 21, p. 413). De doctrinale analyse heeft uiteraard 
bijgedragen tot een beter inzicht. Het zou evenwel verkeerd zijn aan de 
geformuleerde 'regels' een absolute draagwijdte te verlenen (vgl. infra, 
nr. 121). 

76. INFORMA TIEPLICHTEN. - DRAAGWIJDTE.- HET RECHT OP JUISTE INFORMA-
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TIE. - Een partij client in de eerste plaats erover te waken dat de informatie 
die zij verschaft, juist is. 

Het bewust meedelen van onjuiste gegevens met de bedoeling de andere 
partij te bewegen tot het sluiten van een overeenkomst die zij niet aangegaan 
zou hebben indien zij op de hoogte was van de juiste toedracht, maakt 
bedrog uit. Indien deze partij zonder het bedrog wei gecontracteerd zou 
hebben maar tegen minder bezwarende voorwaarden, is er sprake van 
incidenteel bedrog (infra, nr. 126). 

Ook het meedelen van verkeerde informatie uit onzorgvuldigheid maakt een 
fout uit die leidt tot aansprakelijkheid indien zij aan de andere partij schade 
berokkent (b.v. Kh. Brussel, 14 februari 1983, T.B.H., 1983, 481: het 
opgeven van een manifest te lage prijs voor een aanneming; Brussel, 10 juni 
1983, Rec. Gen. Enr. Not., 1984, 251: de verkoper van een perceel grond 
geeft aan de koper verkeerde informatie met betrekking tot de datum van 
beeindiging van wegeniswerken; deze werken dienden eerst beeindigd te zijn 
vooraleer een bouwvergunning verkregen kon worden). Hierbij rijst de 
vraag of aangetoond moet worden dat er niet aileen onjuiste informatie 
verstrekt werd maar ook dat de informatieverstrekker op de hoogte was of 
diende te zijn van de juiste toedracht (in die zin: Wilms, W., o.c., R. W., 
1980-81, 501 en 513). Een correcte toepassing van art. 1382 B. W. impliceert 
dater slechts sprake is van een fout indien een normaal zorgvuldig persoon, 
geplaatstin_dezelfde_omstandighe_d_en,_dez~ verke~_de infQrmati~_niet ver
strekt zou hebben (zie De Bondt, W., ,Precontractuele aansprakelijkheid", 
P.U.C. W. Delva 1992/1993, Recht halen uit aansprakelijkheid, Gent, Mys 
& Breesch, 1993, p. 163, nr. 28), wat erop neerkomt dat hij wist of behoor~ 
de te weten dat de meegedeelde informatie niet correct was. Wellicht zal 
meestal ervan uitgegaan kunnen worden dat de informatieverstrekker moet 
instaan voor de juistheid van de door hem verstrekte informatie. Indien 
twijfel bestaat over de juistheid van de informatie en indien de medecontrac
tant redelijkerwijze ervan kan uitgaan dat de meegedeelde gegevens correct 
zijn, dient de informatieverstrekker zijn medecontractant minstens erop te 
wijzen dat de juistheid van de informatie niet gewaarborgd kan worden (vgl. 
Luik, 8 februari 1982, R.G.A.R., 1983, nr. 10.637 i.v.m. door een 
vastgoedmakelaar verstrekte informatie over een vastgoedprojekt). 

De informatie die v66r of bij de totstandkoming van de overeenkomst werd 
verstrekt, bepaalt uiteraard ook wat de schuldeiser mag verwachten. Beant
woordt de prestatie niet aan het beloofde, dan kan er sprake zijn van 
contractuele wanprestatie (Vred. Brussel (7), 3 maart 1977, T. Vred., 1980, 
116). 

77. INFORMATIEPLICHTEN.- DRAAGWIJDTE.- HET RECHT OP ,VOLLEDIGE" 

INFORMATIE. - ALGEMEEN. - Moeilijker te beantwoorden is de vraag 
wanneer een partij verplicht is tot het verstrekken van bepaalde injormatie, 
en tot welke informatie. De meningen hierover zijn verdeeld. 
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Het meest verregaande standpunt houdt in dat een partij bij algemene regel 
verplicht is informatie te verstrekken met betrekking tot al de bestanddelen 
van de overeenkomst waarvan deze partij weet of behoort te wet en dat ze 
voor de medecontractant een substantieel karakter hebben (Dirix, E. en Van 
Oevelen, A., Kroniek, R. W., 1985-86, nr. 9, k. 12; Rauws, W., Civielrech
telijke bei!indigingswijzen, 187; Rommel, G., o.c., R. W., 1983-84, nr. 28, 
k. 2289-2290; Van Oevelen, A., o.c., Ondernemingsrecht, 1990, afl. 14, 
nr. 12, p. 53; Colle, P., ,De invloed van de onzorgvuldigheid van het 
slachtoffer op de sanctionering van het bedrog en de informatieplicht tussen 
contractanten" (noot onder Kh. Bergen, 17 september 1987), D.C.C.R., 
1990-91, 527; vgl. evenwel Dirix, E., ,Dwaling en bedrog bij de koop van 
kunst en antiek" in Kunst en recht, Rimanque, K. (ed.), Antwerpen, Kluwer 
rechtswetenschappen, 1985, nr. 121, p. 114). 

Andere auteurs erkennen het bestaan van een dergelijke brede verplichting 
slechts ten aanzien van degene tot wie men zich in een vertrouwensrelatie 
bevindt (Wilms, W., o.c., R. W., 1980-81, nrs. 14-15, k. 514-516; Schrans, 
G., o.c., T.P.R., 1984, nr. 7, p. 10). De vraag rijst dan wanneer van 
dergelijke vertrouwensrelatie sprake kan zijn. Bestaat deze van zodra er 
voorbereidende onderhandelingen zijn (in die zin klaarblijkelijk Wilms W., 
o.c., R. W., 1980-81, nr. 13, k. 512), of dienen deze onderhandelingen 
gekleurd te worden door bepaalde gegevens, zoals het beroep van de 
informatieschuldenaar of de grotere deskundigheid van deze partij met 
betrekking tot het voorwerp van het voorgenomen contract (in die zin 
Schrans, G., o.c., T.P.R., 1984, nr. 7, p. 12)? 

Nog andere auteurs daarentegen zijn meer terughoudend bij het erkennen 
van een verplichting tot het verstrekken van informatie (b.v. Van Omme
slaghe, P., Examen, R.C.J.B., 1986, nr. 19, p. 70, infra, nr. 121). Sommi
gen erkennen deze slechts indien het gaat om gevaarlijke produkten (zie b.v. 
Brussel, 16 juni 1982, T.B.H., 1983, 523, noot Domont-Naert, F.; Rb. 
Dinant, 3 december 1986, R.G.A.R., 1989, nr. 11585) en in de verhouding 
tussen de professionele verkoper en de leek ('t Kint, F., o.c., in Les 
obligations contractuelles, nr. 24, p. 21) of algemener, tussen de 
deskundige en de niet-deskundige contractant. Dirix en Van Oevelen (Kro
niek, R. W., 1983-84, nr. 9, k. 12) zijn van oordeel dat er in deze laatste 
gevallen een recht op volledige informatie bestaat. De vraag rijst evenwel 
of de door hen voorgestane plicht om informatie te verstrekken over aile 
bestanddelen van de overeenkomst waarvan de informatieverstrekker weet 
of behoort te weten dat ze voor de medecontractant een substantieel 
karakter hebben (supra, zelfde nummer), niet reeds als een verplichting tot 
het verstrekken van volledige informatie moet worden beschouwd. 

Het voorwerp van de mededelingsverplichting is in elk geval niet allesomvat
tend. Vooreerst heeft zij slechts betrekking op de gegevens waarvan de 
informatieschuldenaar weet of behoort te weten dat zij van belang zijn voor 
de medecontractant (over de objectieve of subjectieve invulling van het 
vereiste van het ,weten of behoren te weten"; zie Wilms, W., o.c., R. W., 
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1980-81, nr. 15, A., k. 514-516). Vervolgens bestaat er geen plicht tot 
informatieverstrekking met betrekking tot deze gegevens waarvan de infor
matieschuldeiser zelf op de hoogte is of behoort te zijn, noch met betrekking 
tot de gegevens waarvan de informatieschuldenaar zelf niet op de hoogte 
was indien hij daarvan niet op de hoogte behoorde te zijn (Wilms, W., o. c., 
R. W., 1980-81, nr. 8, k. 502-505 en nr. 15, k. 514-518; Schrans, G., o.c., 
T.P.R., 1984, nr. 7, p. 12-13). 

De informatieschuldeiser dient dus zelf de nodige zorgvuldigheid in acht te 
nemen. Hij dient de nodige gegevens mee te delen opdat de informatieschul
denaar zou kunnen beoordelen wat voor zijn medecontractant van belang 
is. Hij moet bovendien zelf informatie inwinnen; meer bepaald behoort hij 
op de hoogte te zijn van de gegevens die bij het brede publiek bekend zijn 
(Wilms, W., o.c., R. W., 1980-81, nr. 15, B., k. 516-518; Schrans, G., o.c., 
T.P.R., 1984, nr. 8, p. 14-15). Hierbij rijst de vraag of de mededelingsver
plichting geringer wordt - of zelfs verdwijnt - indien de niet-deskundige 
partij bijgestaan wordt door een deskundige. Algemeen wordt aangenomen 
dat dit het geval is (Wilms, W., o.c., R. W., 1980-81, nr. 11, k. 508-509 en 
nr. 15, k. 517-518; Domont-Naert, F., Noot onder Brussel, 16 juni 1982, 
T.B.H., 1983, 527; Schrans, G., o.c., T.P.R., 1984, nr. 8, p. 15; Vanden
berghe, G., o.c., T.P.R., 1984, nrs. 44-46, p. 485-487; Dambre, M., ,ln
formatieplicht en actiemogelijkheden bij de aankoop van kunstvoorwer
pen" (noot onder Antwerpen, 20 januari 1988), T.B.B.R., 1990, nr. 10, 
p:· 44~45;. inJrcC-11 o):-Van-·eennief=deskundigepartij--kanevenwel-niet 
vereist worden dat zij zich laat bijstaan door een deskundige (zelfde referen
ties). Tenslotte wordt nag opgemerkt dat de deskundige tegenover de 
niet-deskundige geen passieve houding mag aannemen en zelf moet nagaan 
welke informatie voor deze partij van belang is (Wilms, W., o.c., R. W., 
1980-81, nr. 15, A., k. 516; Schrans, G., o.c., T.P.R., 1984, nr. 7, p. 14). 

78. INFORMATIEPLICHTEN. - DRAAGWIJDTE. - HET RECHT OP ,VOLLEDIGE" 

INFORMATIE. - TOEPASSINGEN. - De bijdrage van de rechtsleer die de 
mededelings- en onderzoeksplichten van de onderhandelende partijen syste
matiseerde, is in de rechtspraak niet onopgemerkt voorbijgegaan. Zo liet 
de Burgerlijke Rechtbank te Kortrijk zich integraal inspireren door de 
bijdrage van Wilms (o.c., R. W., 1980-81, 489-520) in een vonnis van 4 
september 1981 (R. W., 1982-83, 1399; zie eveneens Arbrb. Gent, 18 mei 
1981, R. W., 1981-82, 1426). De rechtbank oordeelde dat de gespecialiseerde 
verkoper van dakbedekkingsfolie aansprakelijk is ten aanzien van de niet
deskundige koper indien hij nagelaten heeft de koper op de hoogte te stellen 
van de instructies van de fabrikant waarvan de naleving noodzakelijk was 
voor een correct en doelmatig gebruik van het produkt. 

De Rechtbank van koophandel te Verviers oordeelde, met verwijzing naar 
de bijdrage van Fagnart (o.c., R.C.J.B., 1983, 228-259) dat de verkoper 
geen fout verweten kon worden indien de koper naliet gegevens mee te delen 
omtrent de plaatsing van een opslagtank en indien de koper omwille van 

284 



-- __ l . r=--~ __ _:__-:___ 

zijn beroep niet onwetend mocht zijn omtrent de maatregelen die hierbij 
genomen dienden te worden. Minstens had de koper bij twijfel de verkoper 
moeten raadplegen (Kh. Verviers, 3 november 1983, Jur. Liege, 1984, 228). 

De Rechtbank van koophandel te Brussel was van oordeel, eveneens met 
verwijzing naar ondermeer Fagnart, dat de beroepsverkoper van wagens de 
koper op de hoogte diende te brengen van de algemene voorwaarden 
waaronder hij contracteerde (o.m. m.b.t. bet niet-bindend karakter van de 
leveringstermijn) alsmede van de aanzienlijke vertraging die bij de levering 
kon optreden. Deze overwegingen waren evenwel niet doorslaggevend aan
gezien de rechtbank al aangenomen had dat de algemene voorwaarden niet 
van toepassing waren bij gebrek aan kennis ervan door de medecontractant. 
De overeenkomst werd uiteindelijk ontbonden wegens niet-naleving van de 
leveringstermijn (Kh. Brussel, 11 juli 1985, T.B.H., 1986, 472). 

Vermeldenswaard zijn ook nog de volgende uitspraken. Ben contractpartij 
die met financiele zaken niet onbekend is, dient zelf bet initiatief te nemen 
om zich op de hoogte te stellen van de algemene contractsvoorwaarden van 
een hypothecaire lening indien deze voorwaarden haar niet geruime tijd 
v66r bet verlijden van de notariele akte ter kennis gebracht werden (Luik, 
11 juni 1986, Rev. Not. B., 1987, 277; Rev. Reg. dr., 1986, 240; Bank Fin., 
1986, 87; Rec. Gen. Enr. Not., 1987, 59). Ben bankier dient de aanvrager 
van een krediet op de hoogte te stellen van de hem beschikbare gegevens 
die aantonen dat bet projekt waarvoor bet krediet aangevraagd wordt, geen 
kans op slagen heeft. De bankier dient evenwel niet over te gaan tot 
onderzoekingen die bet gebied van de banksector te buiten gaan. Zijn 
informatieverplichting strekt zich evenwel niet uit tot de gegevens die elke 
zorgvuldige persoon voor bet beheer van zijn onderneming behoort te weten 
(Rb. Luik, 18 februari 1987, T.B.B.R., 1988, 257). De verzekeraar die aan 
de ouders van een minderjarig slachtoffer een dading voorstelt, dient de 
ouders erop te wijzen dat de overeenkomst door de rechtbank gehomolo
geerd moet worden (Rb. Antwerpen, 4 maart 1988, R. W., 1990-91, 128). 
In dit laatste vonnis wordt overigens op elke contractant een verregaande 
mededelingsplicht opgelegd; volgens dit vonnis ,(heeft) iedere contracte
rende partij de verplichting haar medecontractant aan wie zij een aanbod 
doet, op een open en eerlijke wijze in te lichten over de draagwijdte van 
de substantiele elementen van de overeenkomst". 

Vooral de informatieverplichting van de computerleverancier werd in de 
besproken periode onderzocht. De computerleverancier is niet aileen ver
plicht tot het meedelen van gegevens, maar ook tot bet waarschuwen van 
de klant voor de eventuele moeilijkheden die met de automatisering gepaard 
gaan. Bventueel moet hij ook de klant bijstaan bij bet maken van de keuze 
(zie hierover Buyle, J.P., Lanoye, L. en Willems, A., ,Chronique de 
jurisprudence. L'informatique (1976-1986)", J.T., 1988, nrs. 3-10, 
p. 94-96; De Cannart D'Hamale, E., ,Le devoir de conseil du fournisseur 
en informatique", T.B.H., 1989, 568-584; Lejeune, B., ,Devoir de conseil 
et obligation de delivrance du fournisseur en informatique" (noot onder 
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Kh. Brussel, 2 mei 1988), Rev. Reg. Dr., 1989, 514-517; Moorkens, D., 
,Contractuele problemen bij de aanschaf van een computer", Jura Fa/c., 
1981-82, nrs. 20-26, p. 250-253; Poullet, P. en Y., ,Les contrats informati
ques. Reflexions sur 10 ans de jurisprudence belge et fran9aise'', J. T., 1982, 
nrs. 14-20, p. 6-8; Poullet, Y. en Ullmann, P ., ,Jurisprudence belge recen
te relative aux contrats informatiques", T.B.H., 1983, nrs. 3-19, p. 486-
495; Vandenberghe G., ,De computer in het verbintenissenrecht", T.P.R., 
1984, nrs. 13-50, 467-506). 

De rechtspraak bevestigde meermaals de verplichting van de computerleve
rancier om op actieve wijze navraag te doen naar de noden van de klant 
teneinde de meest geschikte oplossing voor het gestelde probleem te kunnen 
aanbieden (Brussel, 19 april 1985, J. T., 1986, 162 en Pas., 1985, II, 118; 
Kh. Brussel, 7 januari 1980, B.R.H., 1981, 571, noot Vandenberghe, G. en 
Pas., 1981, III, 1; Kh. Brussel, 2 mei 1988, Rev. Reg. Dr., 1989, 507, noot 
Lejeune, B.). De Rechtbank van koophandel te Brussel oordeelde evenwel 
dat op de leverancier geen informatieverplichting rust ten aanzien van de 
klant die ingewijd is in de informatica (Kh. Brussel, 18 februari 1980, Ing. 
Cons., 1981, 224, kritische noot Vandenberghe, G.). Anders werd geoor
deeld in een geval waarin de latere huurder van een computersysteem door 
een gespecialiseerde derde een studie had Iaten uitvoeren naar de meest 
geschikte apparatuur voor een bepaald informatiseringsprojekt. De appara
tuur die deze derde voorstelde, bleek evenwel niet geschikt. De Ieverancier
ve~hu~rder wist of behoorde te weten dat hei versiag niet opgestefd-was 
volgens de ,regels van de kunst" en dat de voorgestelde apparatuur niet 
kon voldoen aan de gestelde eisen. De rechtbank oordeelde dat deze 
leverancier zich in dat geval niet mocht beperken tot levering van de bestelde 
apparatuur en dat hij de huurder op de hoogte had moeten stellen van de 
ongeschiktheid van de voorgestelde apparatuur (Kh. Brussel, 21 april1981, 
J.T., 1983, 292). Aldus was de rechtbank, terecht, van oordeel dat het 
beroep door een partij op een deskundige de informatieplicht van de andere 
partij niet uitsluit. 

Opvallend is dat vooral bij 'informaticacontracten' de rechtspraak het 
moeilijk heeft de grens te trekken tussen de precontractuele en contractuele 
verplichting tot het verstrekken van informatie. In een geval waarin de 
tekortkoming aan de informatieverplichting zich situeerde zowel v66r als 
na de totstandkoming van de (koop- of huur)overeenkomst, werd de 
grondslag van de informatieverplichting gezocht in art. 1134, derde lid, 
B.W. (Kh. Brussel, 21 april 1981, J.T., 1983, 292; infra, nr. 188). Ben 
vonnis van de Rechtbank van koophandel te Brussel (7 januari 1980, 
B.R.H., 1981, 571, noot Vandenberghe, G. en Pas., 1981, III, 1) maakte 
in het kader van een Ieasingoperatie gewag van een (eerder fictieve) ,over
eenkomst sui generis" tussen leverancier en leasingnemer op grond waarvan 
de eerste zich verbond tot informatieverstrekking. Soms blijkt niet duidelijk 
welke grondslag aan de informatieverplichting gegeven wordt (b.v. Kh. 
Brussel, 18 februari 1980, Ing. Cons., 1981, 224, noot Vandenberghe, G. 
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en R.G.A.R., 1981, nr. 10274). Indien voorafgaandelijk een contract be
treffende een studie-opdracht gesloten wordt, heeft de aansprakelijkheid 
van de computerconsulent uiteraard een contractuele grondslag ('t Kint, F., 
o.c. in Les obligations contractuelles, nr. 26, p. 22; Kh. Charleroi, 18 
december 1981, J.T., 1983, 285, noot Poullet, Y. en Ullmann, P.; Kh. 
Brussel, 15 februari 1983, T.B.H., 1983, 650, noot Thunis, X.; zie oak 
Brussel, 17 februari 1987, T.B.B.R., 1989, 140, noot Flamee, M.; dit arrest 
lijkt de raadgevingsplicht van de professionele verkoper te baseren op het 
beginsel van de uitvoering te goeder trouw van de overeenkomst; het arrest 
vernietigt evenwel de overeenkomst wegens dwaling die klaarblijkelijk te 
wijten is aan een tekortkoming aan die verplichting tijdens de voorbereiden
de besprekingen). 

Oak in andere gevallen is de grens tussen contractuele en precontractuele 
aansprakelijkheid soms moeilijk te bepalen (zie b.v. Brussel, 26 november 
1985, J. T., 1987, 24m. b. t. de verplichting van de architect om zijn klienten 
ervan op de hoogte te stellen dat zijn prestaties bij het opstellen van 
voorontwerpen vergoed moeten worden; vgl. 't Kint, F., o.c. in Les 
obligations contractuelles, nr. 16, p. 17; zie eveneens infra, nr. 92); Kh. 
Brussel, 23 januari 1986, T.B.H., 1987, 532 m.b.t. de verplichting van een 
aannemer om de klant in te lichten omtrent de voor- en nadelen van de 
diverse uitvoeringswijzen van een bepaald herstellingswerk; Vred. Luik, 25 
maart 1988, Rev. Liege, 1988, 1052 m.b.t. de verplichting van de aannemer 
om de klant ervan op de hoogte te stellen dat de kostprijs van de herstelling 
de aanschaffingsprijs van een nieuw apparaat overtreft; het vonnis maakt 
gewag van een verplichting tot informatie tijdens de uitvoering van de 
overeenkomst). 

79. INFORMATIEPLICHTEN. - DRAAGWIJDTE. - HET RECHT OP ,VOLLEDIGE" 

INFORMATIE (VERVOLG). - VERBAND MET HET WILSGEBREK ,BEDROG". -

Vooral bij geschillen waarin bedrog ingeroepen wordt heeft de rechtspraak 
zich uitgesproken over de draagwijdte van de verplichting tot het verstrek
ken van informatie. Een opzettelijke verzwijging van bepaalde informatie 
kan immers de kunstgreep uitmaken die iemand ertoe aanzet de overeen
komst aan te gaan die niet aangegaan zou zijn (of, in geval van incidenteel 
bedrog, tegen minder bezwarende voorwaarden) indien deze partij op de 
hoogte was van het verzwegen gegeven. Van verzwijging kan evenwel slechts 
sprake zijn, zo wordt aangenomen, indien er een verplichting bestaat tot 
spreken. De draagwijdte van de informatieverplichting is dan oak van groat 
belang. Op het verband tussen deze verplichting en bedrieglijke verzwijging 
wordt bij de bespreking van het wilsgebrek bedrog verder ingegaan (infra, 
nr. 121). 

80. INFORMATIEPLICHTEN.- HET RECHT OP GEHEIMHOUDING VAN INFORMA

TIE. - Het gebruik van vertrouwelijke informatie die de onderhandelaar 
van de andere partij verworven heeft tijdens onderhandelingen die niet 
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geleid hebben tot een overeenkomst, maakt een onrechtmatige (en met de 
eerlijke handelsgebruiken strijdige) daad uit (Schrans, G., o.c., T.P.R., 
1984, nr. 9, p. 15-16; VanOevelen, A., o.c., Ondernemingsrecht, 1991, afl. 
14, nr. 15, p. 55-56). 

81. HET AFBREKEN VAN ONDERHANDELINGEN. - De partijen zijn tijdens de 
onderhandelingen vrij al dan niet de overeenkomst aan te gaan. Elke partij 
is dan oak gerechtigd - tenzij deze partij zich door middel van een 
voorovereenkomst verbonden zou hebben of een bindend aanbod geformu
leerd zou hebben - de onderhandelingen af te breken. 

Recent werd door Cornelis de opvatting verdedigd dat elke partij over een 
subjectief recht beschikt tot het afbreken van onderhandelingen en dat 
derhalve enkel de kennelijk onredelijke uitoejening van dit recht gesanctio
neerd kan worden op grand van het rechtsbeginsel dat misbruik van recht 
verbiedt (Cornelis, L., o.c., T.B.B.R., 1990, nr. 19, p. 410; in die zin 
eveneens 't Kint, F., o.c. in Les obligations contractuelles, nr. 29, p. 24-
25). De uitoefening van het recht tot contracteren vereist uiteraard de 
bedoeling om een overeenkomst aan te gaan. Wanneer een partij onderhan
delingen voert zonder deze intentie, bijvoorbeeld om aan de andere partij 
schade te berokkenen of om vertrouwelijke informatie te bekomen, is er van 
de uitoefening van een subjectief recht geen sprake. In dit geval handelt deze 
mutij zon~er_meex_o.1lrechtmatig_(Comdis,L~,_l.c.; __ '_t Kint, _F., /.c.}. __ 

Het onderscheid tussen de precontractuele fout gesanctioneerd op basis van 
art. 1382 B.W. en de precontractuele fout die rechtsmisbruik uitmaakt, 
wordt niet altijd gemaakt (zie Schrans, G., o.c., T.P.R., 1984, nr. 4, p. 6-8; 
Van Oevelen, A., o.c., Ondernemingsrecht, 1990, afl. 14, nr. 7, p. 48-49). 
Ben auteur is van mening dat misbruik van recht slechts ter sprake komt 
wanneer de weigering om te contracteren zelf gesanctioneerd wordt (Dieux, 
X., noot onder Luik, 20 oktober 1989, T.B.H., 1990, 521). 

Nochtans Iijkt wei degelijk het onderscheid gemaakt te kunnen worden 
tussen enerzijds de uitoefening van het recht zelf om niet te contracteren, 
zoals dit bijvoorbeeld geconcretiseerd wordt in het afbreken van de onder
handelingen en dat, aldus Cornelis, slechts gesanctioneerd kan worden bij 
misbruik van recht, en anderzijds de zorgvuldigheid waarmee dit recht, bij 
veronderstelling zonder misbruik, uitgeoefend moet worden (vgl. Camelis, 
L., o.c., T.B.B.R., 1990, nr. 6, p. 396-397; De Bandt, W., De leer der 
gekwalificeerde benadeling, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 
1985, 164 en 233-234). Bij de uitoefening van het zonder misbruik ingeroe
pen recht van beeindiging moet de algemene zorgvuldigheidsnorm in acht 
genomen worden. Het is nu denkbaar dat een partij gerechtigd is de 
onderhandelingen af te breken maar niet de vereiste zorgvuldigheid in acht 
neemt bij de uitoefening van dit recht, bijvoorbeeld door de andere partij 
laattijdig op ~e hoogte te stellen van de beslissing tot afbreking van de 
onderhandelingen. In dit geval zal niet de beeindiging van de onderhande-
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lingen als zodanig gesanctioneerd worden, maar wei de onzorgvuldige wijze 
waarop de onderhandelingen afgebroken werden. 

Tenslotte dient erop gewezen te worden dat betwist wordt of de leer van 
bet rechtsmisbruik wei toepassing kan vinden op , vrijheden", zoals de 
vrijheid om al dan niet te contracteren (zie en vgl. Cornelis, L., o.c., 
T.B.B.R., 1990, nr. 6, 396; Kruithof, R., Boekbespreking van ,De Bondt, 
W., De leer der gekwalificeerde benadeling", T.P.R., 1987, 944; zie ook 
Cass., 13 september 1991, A. C., 1991-92, 38 en R. W., 1991-92, 882, noot 
Broeckx, K.). 

Uit de gepubliceerde rechtspraak kunnen de volgende toepassingsgevallen 
aangehaald worden (zie ook nog Vred. Brussel (8), 9 mei 1989, T. Vred., 
1989, 278; Vred. Asse, 10 december 1991, T. Vred., 1992, 169; Kh. Brussel, 
24 juni 1985, J.T., 1985, 236, infra, nr. 84). 

Er wordt onderhandeld over een concessieovereenkomst. Intussen worden 
goederen geleverd en doorverkocht, neemt de leverancier een aantal publici
teitskosten voor zijn rekening, ontvangt de voortverkoper publicitaire en 
administratieve documentatie en nemen personeelsleden deel aan een door 
de Ieverancier georganiseerde informatiedag. Van de ene op de andere dag 
staakt de leverancier de Ieveringen en deelt hij mee dat bet verdelersnet niet 
verder uitgebouwd wordt. De rechtbank aanvaardde dat de leverancier een 
onrechtmatige daad in de zin van art. 1382 B.W. begaan had door zonder 
geldige reden vergevorderde besprekingen, die bij de wederpartij bet gewet
tigd vertrouwen gevestigd hadden dat zij tot een contract zouden leiden, af 
te breken. De rechtbank sanctioneerde bet afbreken van de onderhandelin
gen op basis van art. 1382 B.W .. De rechtbank vermeldde evenwel andere 
mogelijke rechtsgronden in de volgende overweging: ,aangezien tijdens 
onderhandelingen de partijen in beginsel vrij zijn, doch dit niet belet dat 
hun gedrag getoetst wordt aan de algemene zorgvuldigheidsnormen die door 
elkeen moeten worden nageleefd; dat b.v. de culpa in contrahendo, bet 
rechtsmisbruik en de vertrouwensleer tot doel hebben bepaalde gedragingen 
te sanctioneren" (Kh. Brussel, 30 juni 1983, T.B.H., 1984, 451). Op te 
merken valt dat ook de teleurgestelde kandidaat-concessiehouder een fout 
had begaan door de overeenkomst met haar tot op dat ogenblik gebruikelij
ke leverancier alvast te beeindigen in de overtuiging dat de concessieover
eenkomst doorgang zou vinden. De aansprakelijkheid voor de schade die 
voortvloeide uit de onrechtmatige afbreking werd dan ook bij helften 
verdeeld. 

Een bestelbon betreffende een computertoestel werd ondertekend. Kort 
daarop blijkt dat de bestelde computer niet binnen de overeengekomen 
termijn Ieverbaar is. De verkoper stelt een ander toestel voor, waarvoor de 
kandidaat-koper schijnbaar interesse heeft. Uiteindelijk Iaat de koper weten 
niet meer ge1nteresseerd te zijn. De rechtbank nam aan dat de kandidaat
koper een fout beging door zonder enige doorslaggevende beweegreden de 
onderhandelingen af te breken, na eerst de verkoper in de waan te hebben 
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gelaten een vervangingstoestel te zullen kopen en hem daartoe kosten te 
hebben laten maken (Kh. Luik, 20 december 1984, Jur. Liege, 1985, 149). 

De Rechtbank van koophandel te Brussel merkte als foutief aan de plotse 
beeindiging, zonder geldige reden, van in een eindstadium gekomen onder
handelingen betreffende een concessie van alleenverkoop terwijl de weder
partij reeds aanzienlijke kosten had gemaakt voor de marktintroductie van 
het produkt. De rechtbank stelde nog vast dat beide partijen te kennen 
hadden gegeven een duurzame handelsrelatie tot stand te willen brengen. 
De moedervennootschap die haar dochter gelast had de onderhandelingen 
stop te zetten, werd eveneens aansprakelijk gesteld (Kh. Brussel, 3 februari 
1988, J. T., 1988, 516, bevestigd door Brussel, 5 februari 1992, J. T., 1993, 
130). 

In een arrest van 20 oktober 1989 zette het Hof van Beroep te Luik (Rev. 
Liege, 1990, 86 en T.B.H., 1990, 521, noot Dieux, X.; na verbreking door 
het Hofvan Cassatie, zie Brussel, 14 juni 1984, T.B.H., 1985,472 en Cass., 
17 april1986, A. C., 1985-86, 1114; R. W., 1986-87, 695) een punt achter 
het geschil betreffende het bevoorradingscontract tussen een aantal glaspro
ducenten en Solvay voor de levering van natriumcarbonaat. De glasprodu
centen waren reeds geruime tijd in onderhandelingen met een Amerikaanse 
onderneming F.M.C., waarvan de Europese zetel in Brussel gevestigd was, 
met het oog op de vervanging van leverancier Solvay die tegen minder 
v_QQr_ctelige _VQQrw~ard_en lev~rcle. ]3ij h_et l::J€!kencigetakenvan be_t ver_gex_ar
derd stadium waarin deze onderhandelingen zich bevonden, ontstond socia
le onrust in de fabrieken van Solvay; het wegvallen van het bevoorradings
contract zou immers een ernstige weerslag op de tewerkstelling hebben. De 
Minister van Economische Zaken kwam tussen en verzocht de glasprodu
centen nog geen beslissing te nemen over het bevoorradingscontract met 
F.M.C .. Solvay werd gevraagd onderhandelingen met de producenten aan 
te knopen. In die onderhandelingen, onder Ieiding overigens van het kabinet 
van de minister, stemde Solvay toe in leveringsvoorwaarden die vergelijk
baar waren met de door F.M.C. voorgestelde voorwaarden. Ben bijlage bij 
het contract tussen de glasproducenten en Solvay vermeldde dat de onderte
kening van de overeenkomst beantwoordde aan de ,economische en sociale 
eisen". F.M.C. was met deze gang van zaken allerminst gediend. Voor het 
Hof van Beroep te Luik voerde F.M.C. aan dat de glasproducenten de 
onderhandelingen op foutieve wijze verbroken hadden. Het Hofvan Beroep 
was van oordeel dat dit niet het geval was. Het Hof wees erop dat in een 
markteconomie de vrijheid van onderhandelingen geldt met de daaraan 
verbonden vrijheid al dan niet te contracteren. Het Hof wees erop, met 
verwijzing naar 't Kint (o.c., in Les obligations contractuelles, nr. 12, 
p. 15), dat deze vrijheid het recht impliceert om gelijktijdig met verscheide
ne personen te onderhandelen ten einde het gunstigste contract te kunnen 
sluiten. Het afbreken van onderhandelingen op zichzelf doet geen aanspra
kelijkheid ontstaan, ook al vloeit hieruit schade voort. De omstandigheden 
waarin de onderhandelingen afgebroken worden, kunnen wel tot gevolg 
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hebben dat een fout wordt begaan. Dit is, aldus het Hof, niet het geval 
indien voor het afbreken een geldige reden bestaat, bijvoorbeeld wanneer 
aan gunstiger voorwaarden gecontracteerd kan worden. In casu wees het 
Hof erop dat de door Solvay gevraagde prijs bijna gelijk was aan de prijs 
van F.M.C. en dat de voortzetting van de handelsrelatie met Solvay belang
rijke voordelen bood, met name een zekerheid omtrent de continui:teit van 
de leveringen door de nabijheid van de producent en het behoud van de 
sociale rust in de streek door de handhaving van de tewerkstelling. Voorts 
wees het Hof erop dat de voortzetting van de relatie met Solvay ook 
tegemoet kwam aan de wensen van het Ministerie van Economische Zaken, 
wat belangrijk was gelet op de vooraanstaande rol van de overheid in de 
glassector. Het Hof onderstreepte tenslotte dat aan de glasproducenten 
evenmin verweten kon worden F.M.C. in bet ongewisse te hebben gelaten 
omtrent de gebeurtenissen die leidden tot bet afbreken van de onderhande
lingen. Aldus hadden de glasproducenten gehandeld op een wijze die 
overeenstemde met de handelswijze die elke andere ,normaal diligente en 
voorzichtige industrieel, geplaatst in dezelfde economische en sociale om
standigheden" aan de dag gelegd zou hebben. Uit het feit dat Solvay zich 
tegenover de glasproducenten garant had gesteld voor het geval zij tegeno
ver F.M.C. aansprakelijk gesteld zouden worden, kon evenmin een erken
ning door de glasproducenten van een ,culpa in contrahendo" afgeleid 
worden. Bij gebrek aan ,culpa in contrahendo" was Solvay uiteraard 
hieraan niet medeplichtig (infra, nr. 257). Ook bet Hof van Beroep te 
Brussel (14 juni 1984, T.B.H., 1985, 472, i.h.b. 479) was voordien op grand 
van gelijkaardige vaststellingen tot de conclusie gekomen dat de glasprodu
centen niet tekortgekomen waren aan hun verplichting ,te goeder trouw te 
onderhandelen over het sluiten van bet contract". Dit arrest werd evenwel 
door het Hof van Cassatie (17 april 1986, A. C., 1985-86, 1114 en R. W., 
1986-87, 695) vernietigd omdat dit Hof, door zich uit te spreken over het 
bestaan van een 'culpa in contrahendo', ambtshalve uitspraak gedaan had 
over een niet ingestelde rechtsvordering. Voor een kritiek op de beoordeling 
van de rechtmatigheid van het afbreken van de onderhandelingen, zie De 
Ly, F., ,Letters of intent under recent Belgian case law", Journal de droit 
des ajjaires internationales, 1991, 566-568. 

Bij onderhandelingen over de uitgave van een reclameblad, twijfelt de 
potentiele opdrachtgever tussen het reclameblad van zijn onderhandelings
partner en een eigen reclameblad. Uiteindelijk wordt gekozen voor dit 
laatste en de onderhandelingen worden afgebroken. De Rechtbank van 
koophandel te Brussel (19 januari 1990, T.B.H., 1990, 555) was terecht van 
oordeel dat dit in casu gerechtvaardigd was en geen fout uitmaakte. 
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II. Geruisloos contracteren 

82. ,GERUISLOOS CONTRACTEREN".- ALGEMEEN.- Schrans wees erop dat 
,bij onderhandelingen die normaal voortgezet worden, het onder omstan
digheden kan gebeuren dat de partners het gebied van de vrijblijvende 
voorstellen en tegenvoorstellen geruisloos verlaten om een contractuele 
binding tot stand te brengen, zonder dat zij zulks noodzakelijk bedoelden 
en terwijl zij dachten steeds aan het onderhandelen te zijn" (o.c., T.P.R., 
1984, nr. 10, p. 16-17; zie in navolging van deze auteur Dirix, E., o.c., 
R. W., 1985-86, nr. 28, k. 2139 en Van Oevelen, A., o.c., Ondernemings
recht, 1990, afl. 14, nr. 16, p. 56). Hierbij dient wei de bedenking gemaakt 
te worden dat indien geen van beide partijen de bedoeling had een contractu
de binding tot stand te brengen, dergelijke binding niet tot stand komt. 
Problemen rijzen er pas indien een partij de schijn wekt zich te willen 
verbinden en de andere partij hierop redelijkerwijze kan vertrouwen. Er 
wordt voorgehouden dat in dit geval toepassing moet worden gemaakt van 
de vertrouwensleer of de buitencontractuele aansprakelijkheid (supra, 
nrs. 36-39; Kruithof, R., ,La theorie de l'apparence dans une nouvelle 
phase" (noot onder Cass., 20 juni 1988), R.C.J.B., 1991, nrs. 25-27, 
p. 76-80; vgl. Verougstraete, I., ,Wilen vertrouwen bij het totstandkomen 
van overeenkomsten", bijzonder nummer T.P.R., 1990, nr. 22, p. 198-
199). 

Schrans-vermeldt onder ,geruisloos contracterenn het-,,gentlemen's agree
ment" (supra, nr. 40), de ,letter of intent" en het ,beginselakoord" (o.c., 
T.P.R., nrs. 10-13; zie voorts ook nog de uiteenzettingen van Dirix (o.c., 
R. W., 1985-86, nrs. 29-33, k. 2139-2143), 't Kint (o.c., in Les obligations 
contractuelles, nrs. 1-9, p. 9-14 en nrs. 34-38, p. 27-30) en Van Oevelen 
(o.c., Ondernemingsrecht, 1990, afl. 14, nrs. 18-20, p. 57-60)). 

83. ,GERUISLOOS CONTRACTEREN".- DE INTENTIEVERKLARING.- Voor wat 
de , ,letter of intent'' betreft, raadplege men in het bijzonder het verslag van 
de studie die de Europese werkgroep ,lnternationale Contracten" aan de 
intentieverklaring wijdde uitgaande van documenten uit de (internationale) 
praktijk (Fontaine, M., ,Les lettres d'intention dans Ia negociation des 
contrats internationaux", Droit et pratique du commerce international, 
1977, 73-122; met een nabeschouwing opgenomen in Fontaine, M., Droit 
des contrats internationaux. Analyse et redaction de clauses, Parijs, Feduci, 
1989, 5-54). Voor een rechtsvergelijkende benadering met voornamelijk 
aandacht voor het recht van Nederland en de Verenigde Staten, raadplege 
men Schut, W.S.M., Letters of intent, Zwolle, Tjeenk Willink, 1986. 

Een letter of intent wordt door Dirix omschreven als een veelal in briefvorm 
opgesteld geschrift ter voorbereiding van de totstandkoming van een over
eenkomst (Dirix, E., o.c., R. W., 1985-86, nr. 30, k. 2140). Zoals uit 
Schrans' onderzoek blijkt, heeft het begrip 'letter of intent' geen nauwkeu
rige juridische betekenis en hangt alles af van de inhoud van het geschrift 
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(zie voor een onderscheid in vier categorieen: Schrans, G., o.c., T.P.R., 
1984, nr. 12, p. 18-23). 
In het reeds vermelde arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 14 juni 
1984 (T.B.H., 1985, 472) waarbij uitspraak werd gedaan in het geschil 
tussen de glasproducenten en F.M.C. (supra, nr. 81), werd de draagwijdte 
van een zogenaamde 'letter of intent' onderzocht. Op vraag van F.M.C. 
ondertekenden de glasproducenten een 'letter of intent' uitgaande van 
F.M.C. waarin deze laatste bevestigde ,our previous discussions concer
ning our intent to negotiate a long term agreement covering the purchase 
and sale of natural sodium carbonate'' en waarin een aantal basisgegevens 
van het te sluiten contract gepreciseerd werden. De brief eindigde met de 
vermelding , ,if you are in agreement with this basic provisions kindly sign 
and return one copy of this letter. We will then submit our proposal form 
of the complete agreement". Ben begeleidende brief en een bijlage 
preciseerden hierbij nog het een en ander. Uitgaande van de vaststelling dat 
de partijen nog geen overeenstemming bereikt hadden over alle substantieel 
geachte bestanddelen van de overeenkomst, nam het Hof aan dat tussen de 
partijen geen overeenkomst tot stand gekomen was en dat de intentieverkla
ring slechts een ,engagement d'honneur" inhield. Zoals Dirix (o.c., R. W., 
1985-86, nr. 33, k. 2142) terecht onderstreept, heeft deze beslissing slechts 
een illustratieve waarde. De draagwijdte van een ,letter of intent" dient 
immers steeds concreet beoordeeld te worden. 
Ben andere letter of intent werd door de rechter als een wederzijdse 
contractbelofte gekwalificeerd op grond van de vaststelling dat partijen 
overeenstemming bereikt hadden over de hoofdbestanddelen van de over
eenkomst waarvan slechts nog de ondertekening nodig was om haar tot 
stand te doen brengen (Kh. Brussel, 24 juni 1985, J. T., 1986, 236). 

Voor een geval waarbij geheel ten onrechte melding gemaakt werd van een 
intentieverklaring, zie Vred. Brussel (8), 9 mei 1989, T. Vred., 1989, 278. 

84. ,GERUISLOOS CONTRACTEREN". - HET BEGINSELAKKOORD. - De recht
spraak heeft in de besproken periode ook de gelegenheid gehad zich uit te 
spreken over de draagwijdte van een zogenaamd beginselakkoord (,accord 
de principe"). In dergelijk akkoord stellen de partijen vast over welke 
elementen er reeds overeenstemming bestaat en verbinden zij zich ertoe de 
onderhandelingen voort te zetten (zie Cornelis, L., ,Het aanbod bij bet tot 
stand komen van overeenkomsten", T.B.H., 1983, nr. 8, p. 14-15; 
Schrans, G., o.c., T.P.R., 1984, nr. 13, p. 24-26; 't Kint, F., o.c., in Les 
obligations contractuelles, nrs. 36-38bis, p. 28-30; Dirix, E., o.c., R. W., 
1985-86, nr. 29, k. 2139-2140; Van Oevelen, A., o.c., Ondernemingsrecht, 
1990, afl. 14, nr. 20, p. 59-60). Tenzij een zogenaamd beginselakkoord de 
vaste wilsovereenstemming bevat omtrent de hoofdbestanddelen van de 
overeenkomst, is het beginselakkoord te onderscheiden van het definitieve 
contract. De geciteerde rechtsleer is van oordeel dat het beginselakkoord in 
de eigenlijke zin van het woord de partijen verbindt tot het te goeder trouw 
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voortzetten van de onderhandelingen en dat zij tijdens die onderhandelin
gen niet kunnen terugkomen op de punten waarover reeds overeenstemming 
bestaat. Het beginselakkoord kan een aantal bijkomende verbintenissen 
met betrekking tot de nog te voeren onderhandelingen bepalen (geheimhou
dingsplicht, schadebedingen, e.d.). 

Bepalend voor de draagwijdte van een beginselakkoord is de vraag in welke 
mate dergelijk akkoord de contractvrijheid van partijen en van derden 
beperkt (bet geval waarin bet beginselakkoord samenvalt met de definitieve 
overeenkomst hierna buiten beschouwing gelaten). Indien het beginselak
koord de partijen ertoe verbindt de onderhandelingen voort te zetten, 
kunnen zij dan nog de onderhandelingen afbreken? Deze vraag wordt 
bevestigend beantwoord. Partijen verbinden zich niet tot bet sluiten van een 
overeenkomst. Er wordt wei op gewezen dat bet beginselakkoord de beoor
deling van de rechtmatigheid van bet afbreken van de onderhandelingen 
be!nvloedt (Cornelis, L., o.c., T.B.H., 1983, nr. 8, p.15; Dirix, E., o.c., 
R. W., 1985-86, 2140; Van Oevelen, A., o.c., Ondernemingsrecht, 1990, afl. 
14, nr. 20, 59-60). 

Verbiedt bet beginsel van de uitvoering te goeder trouw van bet beginselak
koord dat een partij met een derde onderhandelt? Dirix (o.c., R. W., 
1985-86, 2140) en Van Oevelen (o.c., Ondernemingsrecht, 1990, afl. 14, 
nr. 21, p. 60) zijn die mening toegedaan. Ben gevolg van deze stelling is dat 
een derde die kennis het'lft of moet- hebben van het -beginselakkoord- en 
niettemin medewerking verleent aan de contractbreuk door te contracteren 
met een partij, zich schuldig maakt aan derde-medeplichtigheid aan con
tractbreuk. Dirix baseert zich op een arrest van bet Hof van Beroep te 
Brussel (15 juni 1983, R. W., 1983-84, 2771). Dit arrest bevestigde, met 
verwijzing naar de bijdrage van Cornelis (o.c., T.B.H., 1983, nr. 8, p. 15), 
dat bet beginselakkoord de verbintenis doet ontstaan om bet nodige te doen 
opdat een definitieve overeenkomst gesloten wordt. Deze verbintenis is een 
inspanningsverbintenis. In casu had bet beginselakkoord betrekking op de 
toekenning van een alleenverkoopconcessie. De vraag rijst evenwel of bet 
Hof niet eerder van oordeel was dat de zogenaamde beginselovereenkomst 
een definitieve overeenkomst uitmaakte. Elders in bet arrest leest men 
immers dat tussen de betrokken partijen ,een geldige overeenkomst van 
concessie'' ontstaan was waarvan enkel nog de aanvangsdatum bepaald 
diende te worden. De derde aan wie, niettegenstaande bet beginselakkoord, 
de concessie uiteindelijk toevertrouwd werd en die kennis had van bet 
akkoord aangezien hij voordien bemiddeld had bij de onderhandelingen, 
werd schuldig bevonden aan derde-medeplichtigheid aan contractbreuk. Op 
grond van bet argument dat ,bet desbewust meewerken aan een contract
brenk gepleegd door een handelaar ten einde voor zichzelf de voordelen uit 
deze contractbreuk te putten" strijdig is met de eerlijke handelsgebruiken, 
werd aan de derde een verbod opgelegd op te treden als concessiehouder 
(zie ook infra, nr. 257). De onzekerheid omtrent bet definitief karakter van 
de overeenkomst sluit een vaste conclusie op grond van dit arrest uit. Hoe 
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dan ook, indien het Hof van Beroep van oordeel was dat de contractbreuk 
waaraan de derde medeplichtig was, bestond uit de tekortkoming aan de 
uit het beginselakkoord voortvloeiende verbintenis tot het onderhandelen 
te goeder trouw, dan brengt het beginselakkoord een zeer aanzienlijke 
beperking van de contractvrijheid mee, niet aileen voor de partijen bij het 
beginselakkoord maar ook voor derden. 
Een ander standpunt werd ingenomen door de Rechtbank van koophandel 
te Brussel van 24 juni 1985 (J. T., 1986, 236) in het geschil tussen de Groep 
Brussel-Lambert en Hachette enerzijds en de familie Dupuis anderzijds 
betreffende de overdracht van aandelen van de vennootschappen Dupuis. 
Hoewel een beginselakkoord gesloten was en de overdracht van aandelen, 
zoals overeengekomen in het beginselakkoord, herhaaldelijk door de verko
pers bekendgemaakt geworden was, zowel via de pers als tegenover de 
werknemers, werden de onderhandelingen over de definitieve tekst van de 
overeenkomst afgebroken. Kart na een vergadering waarop het - niet 
onoverkomelijk geachte- gebrek aan overeenstemming omtrent de defini
tieve overeenkomst vastgesteld werd en niettegenstaande het feit dat de 
verkopers, via hun raadsman, een nieuw antwerp aangekondigd hadden, 
beslisten zij hun aandelen over te dragen aan een derde, Editions mondiales, 
die een aanzienlijk hogere prijs bood. De rechtbank was van oordeel dat 
door dergelijke handelswijze de verkopers de uit het beginselakkoord voort
vloeiende verplichting te goeder trouw te onderhandelen miskend hadden 
(over de sanctionering van deze contractuele wanprestatie, infra nr. 171). 
De rechtbank omschreef deze verplichting op de volgende wijze: ,Que 
!'obligation de negocier de bonne foi signifie de Ia part des partenaires une 
attitude active et positive dans Ia recherche d'un accord definitif ( ... ); que 
les parties doivent raisonnablement tout mettre en reuvre pour faire aboutir 
Ia negociation ( ... ), sans toutefois etre tenues d'une obligation de conclure 
le contrat, chacun conservant Ia liberte de contracter ou non" (vgl. het 
oordeel van de rechter in kart geding volgens wie het zogenaamde beginsel
akkoord een definitieve overeenkomst uitmaakte aangezien overeenstem
ming bereikt was over aile essentiele bestanddelen van de overeenkomst: 
Kart ged. Kh. Brussel, 27 november 1984, J.T., 1984, 721 en in beroep 
Brussel, 3 januari 1985, J.T., 1985, 73). Van derde-medeplichtigheid aan 
contractbreuk door Editions mondiales was volgens de rechtbank evenwel 
geen sprake. De rechtbank beklemtoonde dat het beginselakkoord de partij
en ertoe verbindt de onderhandelingen voort te zetten, maar hen niet kan 
dwingen tot het aangaan van een overeenkomst. Ret beginselakkoord legt 
aldus aan de partijen niet de verplichting op zich te onthouden van onder
handelingen met een derde. Dit is slechts anders wanneer het akkoord een 
voorkeurrecht verleent. 
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II. Voorovereenkomsten en voorbereidende overeenkomsten 

85. VOOROVEREENKOMSTEN EN VOORBEREIDENDE OVEREENKOMSTEN.- ALGE

MEEN.- V66r de eigenlijke overeenkomst kunnen allerlei overeenkomsten 
tot stand komen die de rechtsleer onderscheidt in voorovereenkomsten 
(contractbelofte, optiecontract, voorkeurscontract) en voorbereidende 
overeenkomsten (waaronder de raamovereenkomst) (Schrans, G., o.c., 
T.P.R., 1984, nrs. 14-16, p. 27-31; Van Oevelen, A., o.c., Ondernemings
recht, 1990, afl. 14, nrs. 21-24, p. 60-62). 

86. EENZIJDIGE CONTRACTBELOFTE.- ALGEMEEN.- De eenzijdige contract
be[ojte is een overeenkomst waarbij een partij zich ertoe verbindt om met 
de andere partij en op haar verzoek een overeenkomst te sluiten waarvan 
de hoofdbestanddelen zijn vastgesteld (De Page, Traite, II, nr. 507). Aan 
de andere partij wordt derhalve de optie geboden de bedoelde overeenkomst 
al dan niet te sluiten. De eenzijdige contractbelofte wordt daarom ook 
optiecontract genoemd (Van Oevelen, A., o.c., Ondernemingsrecht, 1990, 
afl. 14, nr. 23, p. 61; klaarblijkelijk anders: Schrans, G., o.c., T.P.R., 
1984, nr. 15, p. 27-28). De eenzijdige contractbelofte kan afzonderlijk 
maar ook als accessorium bij een hoofdovereenkomst bedongen worden. 
Zo werd in een overeenkomst met een architect die belast werd met het 
opstellen van een voorontwerp bepaald dat de opdracht van de architect 
uitgebreid kon worden. Dergeli.fk beding werd door de rechter ais een 
eenzijdige contractbelofte gekwalificeerd aangezien de architect zich ertoe 
verbond aan de gestelde voorwaarden te contracteren indien de opdrachtge
ver hem daartoe verzocht (Brussel, 27 september 1985, Res Jur. Imm., 1986, 
91). Nu betwijfeld kan worden of een nieuwe overeenkomst wel vereist was 
voor de uitbreiding van de opdracht van de architect, bevatte dergelijk 
beding veeleer een toelating voor de opdrachtgever tot het nemen van een 
partijbeslissing (infra, nr. 136). 

De vraag rijst of er nog sprake is van een eenzijdige contractbelofte indien 
de begunstigde een vergoeding (meestal immobilisatievergoeding genoemd) 
verschuldigd is indien hij de optie niet licht. Brengt dit niet mee dat ook 
de begunstigde verplicht is de overeenkomst aan te gaan? Dit is in de regel 
niet het geval. De contractbelofte waarbij de begunstigde een vergoeding 
betaalt voor het geval hij de optie niet licht, is dan weliswaar een wederkeri
ge overeenkomst maar nog geen wederkerige contractbelofte. Soms wordt 
hier een voorbehoud gemaakt indien de vergoeding zo hoog is dat zij de vrije 
keuze van de begunstigde uitsluit. De rechter kan in dit geval de overeen
komst kwalificeren als een verkoopovereenkomst (met tijdsbepaling) (zie 
hierover Bergel, J .L., Les ventes d'immeubles exist ants, Parijs, Litec, 1983, 
nr. 325, p. 223; Ghestin, J., Traite de droit civil, Les obligations. Le 
contrat: formation, Parijs, L.G.D.J., 1988, nr. 236; Mazeaud, H., L. en 
J. en De Juglart, M., o.c., III/2, nr. 797, p. 59-60). 

De immobilisatievergoeding maakt de tegenprestatie uit voor het verlenen 
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van de optie. De verbintenis van de begunstigde kan het best als een 
alternatieve verbintenis (zie De Page, H., Traite, III, nrs. 273-282) gekwali
ficeerd worden waarbij de begunstigde over het keuzerecht beschikt. De 
verbintenis kan niet beschouwd worden als eenfacultatieve verbintenis (zie 
De Page, H., Traite, III, nrs. 283-286) aangezien dit meebrengt dat de 
begunstigde dan in eerste instantie de verbintenis aangaat de optie te lichten, 
wat in strijd is met de essentie van de eenzijdige verkoopbelofte. De 
schuldeiser van een facultatieve verbintenis kan inderdaad enkel de hoofd
prestatie - het lichten van de optie - vorderen, waarbij de schuldenaar 
over de mogelijkheid beschikt zich te bevrijden door de andere prestatie -
de betaling van een vergoeding - te leveren. Dit is evenwel geenszins de 
bedoeling van de partijen. Om dezelfde reden kan moeilijk gewag gemaakt 
worden van een schadebeding. Voor een aantal toepassingsgevallen, infra, 
nr. 89. 
Te onderscheiden van de eenzijdige verkoopbelofte waarbij de begunstigde 
een vergoeding voor het niet-lichten van de optie verschuldigd is, is de 
verkoopovereenkomst met ,handgeld" in de betekenis van afkoopsom of 
rouwgeld (art. 1590 B.W.). Hoewel in art. 1590 B.W. sprake is van een 
verkoopbelofte, betreft het hier een eigenlijke verkoopovereenkomst die 
evenwel, mits afstand van het handgeld, door elk van de partijen eenzijdig 
verbroken kan worden (zie De Page, H., Traite, IV, nr. 273; Luik, 24 april 
1986, Pas., 1986, II, 115). De partijen die in hun verkoopovereenkomst een 
mogelijkheid tot eenzijdige verbreking inlassen, moeten de verschuldigde 
vergoeding uiteraard niet noodzakelijk beperken tot het betaalde voorschot 
(zie Brussel, 11 september 1985, Rec. Gen. Enr. Not., 1987, waarin evenwel 
de overeenkomst ten onrechte als verkoopbelofte gekwalificeerd wordt; 
infra, nr. 359, c). 

87. WEDERZIJDSE CONTRACTBELOFTE.- Bij de wederzi}dse contractbe/ofte 
verbinden beide partijen zich wederzijds om een overeenkomst te sluiten 
waarvan de hoofdbedingen zijn vastgesteld (vgl. Van Oevelen, A., o.c., 
Ondernemingsrecht, 1990, afl. 14, nr. 23, p. 61 en Fontaine, M., Droit des 
contrats internationaux, 31). De wederzijdse contractbelofte onderscheidt 
zich van de eigenlijke overeenkomst, hetzij doordat voor de totstandkoming 
van die overeenkomst nog bepaalde geldigheidsvereisten vervuld moeten 
worden (zie m.b.t. plechtige en zakelijke contracten: De Page, H., Traite, 
II, nrs. 454, B; 455, B. en 509; vgl. Mazeaud, H., L. en J. en De Juglart, 
M., o.c., III/2, nr. 786), hetzij doordat de totstandkoming van de overeen
komst afhangt van het verzoek van een van de partijen om de eigenlijke 
overeenkomst te sluiten. 
In dit laatste geval verlenen de partijen elkaar wederzijds een optie. Derhal
ve kan elk van de partijen de overeenkomst tot stand doen komen door de 
optie te lichten. 
In de literatuur wordt zelden de wederzijdse contractbelofte op die wijze 
omschreven en wordt zij meestal gelijkgesteld met de eigenlijke overeen-
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komst indien deze laatste een consensueel karakter heeft (vgl. De Page, H., 
Traite, II, nr. 507, A; Mazeaud, H., L. en J. en De Juglart, M., Ler;ons 
de droit civil, III/2, Parijs, Montchrestien, 1974, nr. 785, p. 49: ,La 
conjonction de ces promesses, qui est la promesse synallagmatique de 
vendre une chose a un certain prix et d'acheter cette chose a ce prix, 
constitue done un contrat de vente. Telle est la consequence necessaire du 
consensualisme"). Van die gelijkstelling (,promesse bilaterale de contrat 
vaut contrat") gaat klaarblijkelijk een grate kracht uit. Zo werd een 
rechtsverhouding tussen twee partijen die elkaar beloofden te kopen en te 
verkopen maar waarbij de totstandkoming van de verkoopovereenkomst 
afhankelijk gemaakt werd van bet lichten van de wederzijds verleende optie, 
gekwalificeerd als wederzijds verleende eenzijdige contractbeloftes in plaats 
van een wederzijdse verkoopbelofte (zie Mestre, J., ,Jurisprudence 
fran9aise en matiere de droit civil. Obligations et contrats speciaux", Rev. 
trim. dr. civ., 1990, 67). Er wordt klaarblijkelijk van uitgegaan dat aan de 
wederzijdse contractbelofte geen zelfstandig bestaan kan toekomen (tenzij 
wanneer de ogenblikkelijke totstandkoming van de beoogde overeenkomst 
niet mogelijk is omdat er nog geldigheidsvereisten vervuld moeten worden). 

Ret komt weliswaar relatief weinig voor dat twee partijen elkaar wederzijds 
een optie verlenen maar niet ogenblikkelijk de beoogde overeenkomst 
sluiten en de totstandkoming ervan afhankelijk maken van bet lichten van 
de optie. Nietteminis een dergelijke overeenkomst-denkbaar-{voor--een 
voorbeeld, zie Mestre, J., l. c.). Dergelijke overeenkomst kan bet best 
gekwalificeerd worden als , wederzijdse contractbelofte". Ret woord , we
derzijds" maakt hierbij duidelijk dat, in tegenstelling tot de eenzijdige 
contractbelofte, aan beide partijen wederzijds een optie verleend wordt. 

De oorzaak van de gelijkstelling door de klassieke literatuur van de , , weder
zijdse contractbelofte" aan bet eigenlijke contract is te vinden in art. 1589 
B. W .. Dit artikel bepaalt dat de , verkoopbelofte geldt als koop, wanneer 
er wederzijdse toestemming van de partijen is omtrent de zaak en omtrent 
de prijs". Over de draagwijdte van deze bepaling bestaat betwisting (vgl. 
Dekkers, R., Handboek burgerlijk recht, II, Brussel Brylant, 1971, nr. 861, 
p. 496 en De Page, H., Traite, IV, nr. 240- zie evenwel Traite, II, nr. 508, 
waar bet tegenovergestelde standpunt ingenomen wordt- en Limpens, J., 
La vente en droit beige, Brussel, Bruylant, 1960, nr. 82, p. 65; Brussel, 25 
juni 1980, R. W., 1982-83, 360). Ret wordt evenwel niet betwist dat 
art. 1589 B.W., in zover bet de zogenaamde wederzijdse verkoopbelofte 
betreft, eigenlijk overbodig is aangezien bet slechts herhaalt wat art. 1583 
B.W. bepaalt (vgl. De Page, H., Traite, IV, nr. 240; Limpens, J., o.c., 
Brussel, Bruylant, 1960, nr. 82, p. 65). Art. 1589 B.W. heeft eigenlijk 
slechts een interpretatieve functie: wanneer de partijen hun overeenkomst 
als ,verkoopbelofte" benoemd hebben maar in werkelijkheid zich verbon
den hebben tot levering van de zaak en betaling van de prijs, dan hebben 
zij een werkelijke verkoopovereenkomst gesloten. Nu is bet evident dat deze 
bepaling, die niet afwijkt van bet beginsel van de wilsautonomie, geen 
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afbreuk kan doen aan de draagwijdte van de rechtshandeling waarbij de 
partijen zich wederzijds verbinden tot het aangaan, in de toekomst, van de 
overeenkomst op verzoek van de andere partij. Dergelijke overeenkomst 
valt niet samen met de later te sluiten overeenkomst. Er is dan ook geen 
reden om aan de wederzijdse verkoopbelofte -in de werkelijke zin van het 
woord - een uitwerking te geven die de partijen niet gewenst hebben. 

Het verdient derhalve de voorkeur het begrip 'wederzijdse contractbelofte' 
voor te behouden voor overeenkomsten waarbij de partijen elkaar weder
zijds een optie verlenen. In de gevallen waarin de partijen hun overeenkomst 
als 'wederzijdse contractbelofte' benoemen maar zich verbinden tot de 
werkelijke overeenkomst, is er sprake van een verkeerde kwalificatie. 

Dergelijke verkeerde kwalificatie is er eveneens wanneer men gewag maakt 
van een wederzijdse contractbelofte indien de partijen verbintenissen onder 
tijdsbepaling of onder opschortende voorwaarde gesloten hebben (vgl. 
Mazeaud, H., L. en J. en De Juglart, M., o.c., 111/2, nr. 787, p. 50-51). 
De wederzijdse contractbelofte, zoals hierboven omschreven, doet zeker 
geen verbintenissen onder tijdsbepaling of onder opschortende voorwaarde 
ontstaan. Het lichten van de optie is immers geen zekere gebeurtenis zodat 
van een tijdsbepaling geen sprake kan zijn. Evenmin kan het als opschorten
de voorwaarde gekwalificeerd worden. De contractbelofte verbindt de 
belover tot het aangaan van een bepaalde overeenkomst en niet tot de 
verbintenissen die voortvloeien uit de eventueel later te sluiten overeen
komst. De uit de contractbelofte voortvloeiende verbintenis is derhalve 
steeds voor uitvoering vatbaar. Dit verklaart overigens het verschil tussen 
de uitwerking van het lichten van de optie en de vervulling van de opschor
tende voorwaarde. Bij het lichten van de optie ontstaan de verbintenissen 
uit de eigenlijke overeenkomst slechts op dat ogenblik; bij de verwezenlij
king van de opschortende voorwaarde wordt de verbintenis, die reeds bij 
het aangaan van de overeenkomst bestond maar nog niet uitvoerbaar was, 
uitvoerbaar (zie supra, nrs. 24-26). 

88. CONTRACTBELOFTE. - ONDERSCHEID MET AANBOD. - De rechtspraak 
heeft het moeilijk met het onderscheid tussen de (eenzijdige) contractbelofte 
en het aanbod. Theoretisch is dit onderscheid gemakkelijk te maken. De 
eenzijdige contractbelofte is een overeenkomst waarbij de ene partij zich 
tegenover de andere partij verbindt een bepaalde overeenkomst te sluiten 
op haar verzoek. Het aanbod daarentegen ontleent zijn verbindende kracht 
niet aan een overeenkomst, maar vindt zijn grondslag in de eenzijdige 
wilsuiting van de aanbieder. Dit theoretische onderscheid heeft evenwel 
weinig praktische gevolgen aangezien in beide gevallen de belover/aanbie
der gedurende een bepaalde termijn verplicht is zijn belofte/ aanbod gestand 
te doen en het lichten van de optie, dan wei de aanvaarding de overeenkomst 
doet ontstaan. Dit is wellicht de reden waarom de rechter zich soms niet 
expliciet uitspreekt over de vraag of er sprake is van een contractbelofte dan 
wei van een aanbod (b.v. Vred. Namen (2), 9 juli 1985, T. Vred., 1988, 163). 
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Zo rees ondermeer de vraag naar de kwalificatie van de overeenkomst die 
de lasthebber van de eigenaar van een onroerend goed sloot met de koper 
waarbij aan de lastgever het recht voorbehouden wordt om zelf te beslissen 
over de aanvaarding. Hoewel de rechter de contractbelofte als een, ,mogelij
ke kwalificatie" bestempelde, werd uiteindelijk het ,realistischer" geacht 
te spreken van een aanbod door de kandidaat-koper (Rb. Antwerpen, 13 
oktober 1986, R. W., 1986-87, 2241; in andere zin: Rb. Brussel, 28 novem
ber 1989, Res Jur. Imm., 1990, 261). In andere uitspraken worden de 
begrippen aanbod, optie of contractbelofte klaarblijkelijk ten onrechte, 
maar zonder praktische gevolgen, als onderling verwisselbaar door elkaar 
gebruikt (Brussel, 25 juni 1980, R. W., 1982-83, 360; Luik, 31 maart 1983, 
Jur. Liege, 1983, 485 en Jur. Liege, 1984, 237; vgl. Herbots, J., Clarysse, 
D. en Werckx, J ., ,Overzicht van rechtspraak (1977-1982). Bijzondere 
overeenkomsten", T.P.R., 1985, nrs. 11-12, p. 779-781; Herbots, J. en 
Pauwels, C., ,Overzicht van rechtspraak (1982-1987). Bijzondere overeen
komsten", T.P.R., 1989, nr. 20, p. 1063-1065). 

Toch is het onderscheid tussen aanbod en contractbelofte van enig belang. 
W anneer de contractbelofte hierover niets bepaalt - wat eerder zelden het 
geval is -, is de belover gedurende een termijn van dertig jaren verbonden 
(De Page, H., Traite, II, nr. 511; er wordt evenwel aangenomen, in het 
bijzonder in handelszaken, dat de bel over de begunstigde kan aanmanen tot 
h~t_ hepalen _yan _ z;ijn_ sta11dmmL binn~n een __ r~delijke _t~rm.Jjn; z:kY an 
Ommeslaghe, P., Examen, R.C.J.B., 1986, nr. 70, p. 165). Het aanbod 
daarentegen moet opengehouden worden gedurende een redelijke termijn 
voor zover in het aanbod zelf geen termijn bepaald is. Dit onderscheid vloeit 
voort uit de essentie van aanbod en contractbelofte. Het aanbod wordt 
uitgebracht met het oog op de ogenblikkelijke of spoedige totstandkoming 
van de overeenkomst terwijl de contractbelofte aan de begunstigde het recht 
verleent om in de toekomst, wanneer hij dit wil, de overeenkomst te sluiten. 
Een ander verschil - dat wellicht in de praktijk zelden tot uiting komt -
is dat het aanbod ingetrokken kan worden vooraleer het de bestemmeling 
heeft bereikt. De contractbelofte impliceert uiteraard de gebondenheid van 
de belover die hierop in geen geval meer eenzijdig kan terugkomen. 

89. CONTRACTBELOFTE.- GEVOLGEN. - Wanneer de optie gelicht wordt, 
ontstaat de (consensuele) overeenkomst zonder dat er een hernieuwde 
wilsuiting vanwege de belover vereist is en zonder terugwerkende kracht. 
Dit verklaart waarom de contractbelofte overeenstemming dient te bevatten 
omtrent aile hoofdbestanddelen van de beoogde overeenkomst. De uitvoe
ring van de verbintenis die voor de belover voortvloeit uit de contractbelof
te, vereist derhalve, indien de beoogde overeenkomst een consensueel 
karakter heeft, geen handeling noch wilsuiting vanwege de belover (vgl. 
Carette, A., ,Het door toeval tenietgaan van de zaak die het voorwerp 
uitmaakte van een eenzijdige verkoopbelofte, voor het uitoefenen van de 
optie" (noot onder Cass., 12 december 1991), R. W., 1992-93, 219). Het Hof 

300 





Tevens stelde bij de buurder aansprakelijk voor bet tenietgaan van het 
gehuurde goed. Die huurdersaansprakelijkheid en de door de verzekeraar 
verschuldigde vergoeding vormden de inzet van het geschil. De rechtbank 
wees de vordering van de huurder af op grand van de volgende redenering. 
Ben contractbelofte doet slechts een verbintenis om iets te doen ontstaan. 
Indien bet voorwerp van de verkoopbelofte door overmacht tenietgaat, 
wordt de uitvoering van die verbintenis door de eigenaar onmogelijk. De 
eigenaar wordt derhalve bevrijd van zijn verbintenis. In casu beriep de 
huurder zich eveneens op de zakelijke subrogatie. Volgens de huurder kwam 
de vergoeding die de verzekeraar verschuldigd was in de plaats van het 
vernielde goed. De rechtbank oordeelde evenwel dat de zakelijke subrogatie 
zoals bepaald in art. 1303 B. W. slechts van toepassing is op ver bintenissen 
om iets te geven. Het gelijkluidende arrest van bet Hof van Beroep te Luik 
werd door het Hof van Cassatie niet verbroken (Cass., 12 december 1991, 
Pas., 1992, I, 284, met conclusie Adv.-Gen. Janssens de Bisthoven, A. C., 
1991-92, 336; Rev. Not. B., 1992, 107 enR. W., 1992-93,217, noot Carette, 
A.). 

Zoals bierboven vermeld (supra, nr. 86) kunnen de partijen overeenkomen 
dat bij het niet licbten van de optie een vergoeding verscbuldigd is aan de 
bel over voor het verlenen van de optie. In het biervoor bescbreven geval was 
de rechtbank van oordeel dat de helft van de betaalde huurgelden dienden 
beschouwd te worden als een vergoeding vQor het verl<:nen van _de_ optie 
indien de optie nie£gelicht. werd (ter~ijl. indien de optie wei gelicht werd, 
de helft van de betaalde huurgelden als voorscbot op de prijs toegerekend 
werden). 

De vraag rijst of deze vergoeding verschuldigd is indien de begunstigde de 
optie niet licht ten gevolge van een tekortkoming door de belover aan zijn 
verbintenissen. Het Hof van Beroep te Brussel (9 november 1988, Res Jur. 
Imm., 1989, 87) diende zich hierover uit te spreken in het volgende geval. 

· Op dezelfde dag werden een huur- en een optieovereenkomst tussen dezelfde 
partijen ondertekend. De optieovereenkomst bepaalde dat de huurder een 
,indemnite de blocage" van 1.800.000 F. (20% van de overeengekomen 
verkoopprijs) verschuldigd was indien hij de optie niet Iichtte. Tussen de 
partijen ontstond betwisting doordat de verhuurder aan zijn onderhouds
verplichting tekortkwam. De huurder riep in dat bierdoor bet gebouw 
ernstige gebreken vertoonde waardoor hij verhinderd werd de optie te 
Iichten. Tevens weigerde hij de immobilisatievergoeding te betalen die de 
verhuurder vorderde. Het Hof stelde vast dat de huur- en optieovereen
komst een geheel uitmaakten. Het Hof besliste vervolgens dat de verhuurder 
aan zijn onderboudsverplichting tekortgekomen was en dat de huurder zich 
terecht op de exceptio non adimpleti contractus kon beroepen om betaling 
van de vergoeding te weigeren. De verknochtbeid van huur- en optiecontract 
bracht volgens bet Hof mee dat er een voldoende samenhang bestond tussen 
de verbintenis tot onderhoud die voor de verbuurder voortvloeide uit het 
huurcontract en de verbintenis tot betaling van de vergoeding die voor de 
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huurder voortvloeide uit het optiecontract (over het vereiste van voldoende 
samenhang, infra, nr. 263). Het Hof had de wederzijdse verhouding 
tussen de partijen ook rechtstreeks uit de optieovereenkomst kunnen af
leiden. Het bedrag dat de huurder diende te betalen was de vergoeding voor 
het verlenen van de optie. De verhuurder verleende evenwel slechts deze 
optie daadwerkelijk voor zover hij het gebouw in goede staat bracht en 
hield door de nakoming van zijn leverings- en onderhoudsverplichting. 
Indien de verhuurder door de niet-naleving van zijn onderhoudsverplich
ting in gebreke bleef de optie te verlenen op de contractueel overeenge
komen wijze - waardoor zij niet gelicht kon worden - kon hij de begun
stigde niet verplichten tot nakoming van een van zijn alternatieve verbinte
nissen. 

90. VOORKEURSCONTRACT. - In een voorkeurscontract (ook: voorrechts
contract) verbindt de belover zich ertoe, indien hij de bedoelde overeen
komst wenst te sluiten, om eerst aan zijn medecontractant de mogelijkheid 
te bieden deze overeenkomst aan te gaan. De medecontractant geniet van 
een voorkeurrecht, desgevallend voorkooprecht genoemd. Schrans spreekt 
over een ,right of first refusal" (Schrans, G., o.c., T.P.R., 1984, nr. 15, 
p. 28) Het essentiele verschil met de contractbelofte is dat de belover bij een 
voorkeurscontract zich niet ertoe verbindt een bepaalde overeenkomst aan 
te gaan. Derhalve dienen de voorwaarden waaronder die overeenkomst 
gesloten kan worden evenmin bepaald te worden. 

In een interessant vonnis van de Rechtbank van Koophandel van Brussel 
(1 februari 1985, T.B.H., 1985, 724) werd de draagwijdte van een voor
keurscontract nauwkeurig nagegaan. In casu had de belover aandelen 
verkocht aan een derde in strijd met het verleende voorkeurrecht. Toen de 
begunstigde deze overdracht vernam, liet hij aan de belover op de overeen
gekomen wijze weten het voorkeurrecht uit te oefenen en zich te beschou
wen als eigenaar van de aandelen. De belover was daarentegen van oordeel 
dat het voorkeurrecht door de begunstigde slechts uitgeoefend kon worden 
na een aanbod van belover; bij gebrek aan dergelijk aanbod, kon de 
begunstigde zich derhalve niet als koper van de aandelen opwerpen. De 
rechtbank wees de vordering van de begunstigde toe. De rechtbank oordeel
de immers dat de uitoefening van een voorkeurrecht die kan leiden tot de 
totstandkoming van de overeenkomst slechts vereist, enerzijds, een onher
roepelijke beslissing van de belover om aan een derde te verkopen (onder 
voorbehoud van de uitoefening van het voorkeurrecht door de begunstigde) 
en, anderzijds, de wil van de begunstigde om te contracteren aan de 
voorwaarden die tussen de belover en de derde overeengekomen zijn. De 
onherroepelijke beslissing van de belover om met een derde de overeen
komst aan te gaan (onder voorbehoud van het voorkeurrecht van de derde) 
brengt aldus mee dat de belover als het ware een eenzijdige contractbelofte 
aangaat met de begunstigde van het voorkeurrecht. Een afzonderlijk aan
bod van de belover aan de begunstigde was derhalve voor de uitoefening 
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van het voorkeurrecht niet vereist. Vervolgens rees de vraag naar de wijze 
waarop de begunstigde de gedwongen uitvoering van het voorkeurrecht kon 
bekomen. De rechtbank ging hierbij ervan uit dat op de belover een 
verbintenis om iets te doen rust (zie hierover De Visscher, J., Le pacte de 
preference, Brussel, Bruylant, 1938, 56; De Page, H., Traite, II, nr. 505, 
voetnoot (verbintenis om iets niet te doen); genuanceerd: Dabin, J., ,De 
la sanction de la violation d'unpacte de preference( ... )" (noot onder Cass., 
30 januari 1956), R.C.J.B., 1966, p. 85-86, nr. 2). De gedwongen uitvoe
ring in natura van dergelijke verbintenis kan gevorderd worden voor zover 
dergelijke uitvoering nag mogelijk is. In casu was dit het geval, aangezien 
de belover en de derde achteraf de verkoop tussen hen ongedaan gemaakt 
hadden. Hierdoor waren de aandelen in het vermogen van de belover 
teruggekeerd. De rechtbank wees aldus het verweer van de belover af die 
voorhield dat de vernietiging van de overeenkomst met de derde de enige 
mogelijke sanctie was en dat de begunstigde derhalve geen aanspraak kon 
maken op de gedwongen uitvoering van het voorkeurrecht. De rechtbank 
sprak zich niet uit over de vraag hoe de miskenning van het voorkeurrecht 
gesanctioneerd kan worden indien belover en derde hun overeenkomst niet 
ongedaan maken. In dergelijk gevallijkt slechts gedwongen uitvoering bij 
equivalent mogelijk, tenzij de overeenkomst tussen belover en derde wegens 
derde-medeplichtigheid aan contractbreuk vernietigd wordt (vgl. Rb. Me
chelen, 27 maart 1990, Pas., 1990, III, 115). 

91. RAAMOVEREENKOMST. - De raamovereenkomst is de overeenkomst 
waarbij de partijen de hoofdzaken vastleggen van later te sluiten overeen
komsten (zie vorig overzicht, T.P.R., 1983, nr. 70, p. 570 en Schrans, G., 
o.c., T.P.R., 1984, nr. 16, p. 30). De raamovereenkomst wordt vooral 
gesloten wanneer het voorwerp ervan complex en technisch is en de verdere 
invulling van de gegevens slechts later kan gebeuren. 

Uiteraard moet het begrip raamovereenkomst niet tot deze gevallen beperkt 
worden. Een bevoorradingscontract is even goed een raamovereenkomst 
waarbij de partijen de modaliteiten vaststellen van later te sluiten koopover
eenkomsten (zie b. v. Brussel, 7 september 1982, J. T., 1983, 66; zie eveneens 
Van Gerven, W., ,Langdurige overeenkomsten. Prijsbepaling, aanpassing 
wegens onvoorziene omstandigheden, conflictregeling" in Hulde Rene 
Dekkers, Brussel, Bruylant, 1982, nr. 4, p. 378-380). 

92. ADDENDUM. - ARCHITECTENOVEREENKOMSTEN TIJDENS DE VOORBEREI

DINGSFASE.- Tenslotte kan nag melding gemaakt worden van de rechtsver
houding tussen architect en opdrachtgever tijdens de besprekingen die 
voorafgaan aan het afsluiten van de architectenovereenkomst met betrek
king tot de eigenlijke opdracht. In dit stadium worden inlichtingen ingewon
nen, eventuele voorontwerpen gemaakt, enzovoort. Niet zelden rijst er 
betwisting omtrent het bestaan van een overeenkomst. De rechtspraak, in 
navolging van gevestigde rechtsleer (a.m. Rigaux, P., L 'architecte. Le droit 
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de Ia profession, Brussel, Larder, 1975, nrs. 331-332, p. 255-256), neemt 
meestal aan dat er een overeenkomst tot stand is gekomen waarbij aan de 
architect de opdracht wordt gegeven, tegen betaling, voorbereidend werk 
teverrichten (b.v. Vred. Namen, 15 september 1987 en 22 maart 1988, Rev. 
Reg. Dr., 1988, 388; Brussel, 16 november 1989, Rev. Liege, 1990, 451). 
In een geval waarin aan verschillende architecten gevraagd werd een ant
werp op te maken werd daarentegen geoordeeld dat de partijen zich nog in 
het stadium van de voorbesprekingen bevonden (Luik, 15 maart 1989, Rev. 
Reg. Dr., 1989, 305, met verwijzing naar Delvaux, A., Traitejuridique des 
batisseurs, Brussel, Bruylant, 1968, nr. 314, p. 526). Indien geen schrif
telijk bewijs werd opgemaakt en er evenmin sprake is van een begin van 
bewijs door geschrift (b.v. door de ondertekening van een plan door de 
opdrachtgever), zijn er uiteraard bewijsmoeilijkheden die soms onoverko
melijk zijn (b.v. Brussel, 8 juni 1989, Res Jur. Imm., 1989, 245; vgl. Rigaux, 
F., o.c., nr. 332, p. 255-256 en Brussel, 16 november 1989, Rev. Liege, 
1990, 451). De vraag naar het bewijs van de overeenkomst mag uiteraard 
niet verward worden met de vraag naar de totstandkoming van de overeen
komst. 

Voor de aannemer die een prijsbestek opmaakt met het oog op een eventuele 
herstelling is de rechtspraak minder welwillend. Ret opmaken van een 
bestek behoort volgens die rechtspraak tot de voorafgaande besprekingen 
die aan het sluiten van een contract voorafgaan. Tenzij de partijen een 
overeenkomst in die zin sloten, kan de aannemer geen aanspraak maken op 
een vergoeding van het werk dat hij besteedde aan het opmaken van het 
bestek (Rb. Antwerpen, 19maart 1981, R. W., 1982-83, 712; in dezelfde zin: 
Luik, 6 oktober 1988, J.T., 1989, 6; zie hierover eveneens Schrans, G., 
Preadvies over precontractuele verhoudingen naar Belgisch recht, Vereni
ging voor de vergelijkende studie van het recht van Belgie en Nederland, 
Zwolle, Tjeenk Willink, 1967, 25). 

IV. Aanbod en aanvaarding 

93. AANBOD.- BEGRIP.- ONDERSCHEID MET VOORSTEL.- ALGEMEEN. -Ben 
aanbod is een door een van de partijen voorgesteld ontwerpcontract waarin 
al de onontbeerlijke elementen voor het sluiten van het contract aanwezig 
zijn, zodat de andere partij aileen nog toe te stemmen heeft, zonder iets te 
moeten preciseren, om het contract tot stand te brengen (zie vorig overzicht, 
T.P.R., 1983, nr. 28, p. 534). Ret aanbod bestaat dus uit een materieel 
element (alle onontbeerlijke elementen voor het sluiten van het contract) en 
een psychologisch element (de wil van de aanbieder om zich te verbinden 
zodat door aanvaarding de overeenkomst ontstaat) (Cornelis, L., o.c., 
T.B.H., 1983, nr. 13, p. 20-21). M.a.w., het aanbod moet volledig 
(materieel element) en vast (psychologisch element) zijn ('t Kint, F., o.c. in 
Les obligations contractuelles, nrs. 43-46, p. 31-34). Ontbreekt een van 
deze karakteristieken, dan is er slechts sprake van een voorstel. 
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Welke elementen zijn onontbeerlijk voor de totstandkoming van de over
eenkomst? Dit zijn vooreerst de elementen van de overeenkomst die nood
zakelijkerwijze bepaald moeten zijn opdat de te vormen overeenkomst tot 
stand kan komen (de zogenaamde essentiele bestanddelen) zoals de zaak en 
de prijs bij een verkoopovereenkomst (b.v. Rb. Antwerpen, 7 januari 1982, 
R. W., 1984-85, 678). Eveneens onontbeerlijk zijn die elementen die welis
waar niet als ( objectief) essentieel beschouwd kunnen worden maar waaraan 
de partijen niettemin een doorslaggevend belang hechten (de zogenaamde 
substantiele bestanddelen). De overige elementen van de overeenkomst die 
noch essentieel, noch substantieel zijn (de zogenaamde bijkomstige elemen
ten) moeten niet in het aanbod gepreciseerd worden. Indien de partijen niets 
bepaald hebben, worden zij vastgesteld met inachtname van de aanvullende 
wettelijke bepalingen, de gebruiken en de billijkheid (art. 1135 B.W.) (zie 
over dit alles: Camelis, L., o.c., T.B.H., 1983, nrs. 10-12, p. 17-20; 't Kint, 
F., o.c. in Les obligations contractuelles, nr. 43, p. 31-32 en nr. 76, p. 48-
49; Van Oevelen, A., o.c., Ondernemingsrecht, 1990, afl. 14, nr. 3, p. 44-
46; infra, nr. 98). De zogenaamde essentiele en substantiele elementen 
worden hierna in de regel gezamenlijk aangeduid met het begrip 
hoofdbestanddelen van de overeenkomst. 

Zoals in het vorige overzicht reeds werd vastgesteld, is de belangrijkste 
moeilijkheid in de praktijk de beantwoording van de vraag of het vereiste 
psychologische element- de wil om zich te verbinden- aanwe_zjg is. _Qo_k 
voor de be-antwoording van deze vraag wordt gepleit voor een beroep op 
de vertrouwensleer (zie vorig overzicht, T.P.R., 1983, nr. 31, p. 536). 

94. AANBOD. - ONDERSCHEID MET VOORSTEL. - TOEPASSINGEN. - Een 
werkgever schreef een gewezen werknemer aan met de vraag om ,de 
mogelijkheid te onderzoeken om met onze vennootschap opnieuw een 
arbeidsovereenkomst voor een bepaald werk te ondertekenen". Begin en 
einde van de arbeidsovereenkomst waren niet volledig bepaald, evenmin als 
een bestanddeel van de bezoldiging. De gewezen werknemer beantwoordde 
de vraag van de werkgever positief. De werkgever was toen evenwel niet 
meer ge'interesseerd en weigerde de overeenkomst aan te gaan. De werkne
mer ging hiermee niet akkoord en oordeelde dat de overeenkomst door zijn 
aanvaarding van het aanbod tot stand gekomen was. De vraag was derhalve 
of de werkgever een aanbod geformuleerd had. De feitenrechter oordeelde 
dat uit de bewoordingen van de brief bleek dat er geen , vast" aanbod 
geformuleerd was en dat er slechts sprake was van een voorstel. Het Hof 
van Cassatie verbak deze uitspraak niet. V olgens het Hof vereist een 
werkaanbod essentieel ,dat de definitieve uiting van de wil van een van de 
betrokkenen alleen nag maar door de andere partij moet worden aanvaard 
om het contract tot stand te doen komen". Kunnen derhalve niet als 
werkaanbod beschouwd worden , ,eenvoudige onderhandelingen, vooraf
gaande besprekingen of voorstellen die niet tot doel hebben de arbeidsover
eenkomst voor bedienden tot stand te brengen, doch alleen het sluiten ervan 
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te vergemakkelijken, te onderzoeken of voor te bereiden''. De feitenrechter 
kon in casu wettig beslissen dater geen aanbod geformuleerd was (Cass., 
1 februari 1982, A. C., 1981-82, 709; R. W., 1982-83, 1452 en J. T. T., 1984, 
58). 

Bij de openbare verkoop gaat het aanbod uit van de kandidaat-koper (b.v. 
Rb. Brugge, 16 mei 1987, T. Not., 1987, 103). Op het ogenblik waarop het 
goed te koop gesteld wordt, is immers bij degene die het goed laat verkopen 
niet de vaste bedoeling aanwezig om de verkoopovereenkomst te sluiten 
met de meestbiedende. Volgens De Page (Traite, II, nrs. 531bis-531ter) 
is dit zelfs het geval indien de verkoper de opdracht heeft gegeven tot 
verkoop ongeacht de geboden prijs. Ook dan nog maakt de verkoper 
voorbehoud, met name voor insolvabiliteit van de kandidaat-koper of 
bedrog (vgl. 't Kint, F., o.c. in Les obligations contractuelles, nrs. 45-46, 
p. 33-34). 

Ret vast karakter van het aanbod ontbreekt eveneens bij de vraag naar 
een prijsofferte. Dergelijke vraag kan derhalve slechts als een vraag naar 
een aanbod beschouwd worden (Rb. Antwerpen, 19 maart 1981, R. W., 
1982-83, 712;· 'T Kint, F., o.c. in Les obligations contractuel/es, nr. 46, 
p. 33). 

Evenmin is er een aanbod in geval van scherts bij gebrek aan een wil om 
zich te verbinden. De rechter weigerde terecht de publiciteit in dagbladen 
en tijdschriften waarbij een wagen ,voor een appel en een ei" te koop 
aangeboden werd, als een aanbod te beschouwen (Rb. Leuven, 11 maart 
1988, Pas., 1988, III, 72). 

Ben vrij uitgebreide rechtspraak heeft betrekking op het verzekeringsvoor
stel. Ret verzekeringsvoorstel is een formulier, vaak in de vorm van een 
vragenlijst, dat door een kandidaat-verzekeringnemer ingevuld wordt en dat 
door hem aan de verzekeraar overhandigd wordt ten einde aan deze laatste 
het risico voor te stellen (zie Fredericq, S., Cousy, H. en Rogge, J., 
,Overzicht van rechtspraak (1969-1978). Verzekeringen", T.P.R., 1981, 
nr. 5, p. 377-378). Ret overmaken van de vragenlijst aan de kandidaat-ver
zekeringnemer wordt niet als een aanbod door de verzekeraar beschouwd 
aangezien de verzekeraar slechts de nodige gegevens wenst in te winnen 
(Vred. Hannut, 13 mei 1980, Jur. Liege, 1981, 238). Ret door de kandidaat
verzekeringnemer ingevulde en ondertekende verzekeringsvoorstel maakt 
geen aanbod door de verzekeringnemer uit indien op dat ogenblik de 
hoofdbestanddelen van de overeenkomst (de premie, hetzij de gegevens aan 
de hand waarvan de premie berekend kan worden; de algemene voorwaar
den) nog niet bepaald zijn (Kh. Brussel, 18 november 1990, T.B.H., 1991, 
1105, noot Claassens, H.; vgl. Vred. Antwerpen (4), 28 maart 1984, De 
Verz., 1985, 237 enR. W., 1984-85, 1734, noot). In dergelijk geval gaat het 
aanbod dus uit van de verzekeraar op het ogenblik waarop aan de verzeke
ringnemer de ontwerp-polis toegestuurd wordt. Indien het verzekerings
voorstel wel alle onontbeerlijke elementen bevat, kan het verzekeringsvoor-
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stel wel een aanbod vanwege de verzekeringnemer uitmaken (Brussel, 10 
januari 1989, Rev. Liege, 1989, 538). Zie ook Vred. Fosses-La-Ville, 24 
november 1982, Rev. Reg. Dr., 1983,240 en Vred. Luik, 10 december 1982, 
R.G.A.R., 1984, nr. 10.821 en De Verz., 1983,145, noot. Dezerechtspraak 
verliest haar belang onder de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringso
vereenkomst. Art. 4 van deze wet regelt immers de totstandkoming van de 
verzekeringsovereenkomst. 

Er is geen betwisting over de kwalificatie van een door de verzekeraar 
toegestuurd vergoedingskwijtschrift. Dergelijk vergoedingskwijtschrift 
maakt een aanbod uit van de verzekeraar tot het sluiten van een vaststel
lingsovereenkomst (Rb. Luik, 29 oktober 1980, De Verz., 1982, 303, noot; 
Rb. Antwerpen, 27 juni 1988, R. W., 1989-90, 130; zie eveneens Fredericq, 
S., Cousy, H. en Rogge, J., o.c., T.P.R., 1981, nr. 87, p. 454-455 en 
Schuermans, L., Schryvers, J., Simoens, D., Van Oevelen, A. en Schamp, 
H., ,Overzicht van Rechtspraak (1977-1982). Onrechtmatige daad. Schade 
en schadeloosstelling", T.P.R., 1984, nr. 27, C, p. 618-619). 

95. AANBOD. -ANDERE TOEPASSINGEN. - Het aanbod moet uitgaan van de 
partij die zich wenst te verbinden. De aanbieder kan zich bij deze rechtshan
deling Iaten vertegenwoordigen. Indien de vertegenwoordigingsbevoegd
heid ontbreekt, is er bijgevolg geen aanbod. Zo werd geoordeeld dat het 
toesturerr door de rrotaris-van de-verkoper aan-de notaris van de koper van 
een ontwerp van onderhandse overeenkomst geen aanbod van de verkoper 
inhield indien de notaris niet daartoe door de verkoper gemandateerd 
geworden was (Rb. Brussel, 23 december 1986, Rev. Not. B., 1988, 264). 

Wat zijn de rechtsgevolgen van een aanbod onder opschortende voorwaar
de? De Rechtbank van koophandel te Marche-en-Famenne (16 november 
1981, Rev. Reg. Dr., 1982, 33) sprak zichhierover uit. Een kandidaat-koper 
ondertekende op 30 april1981 een document waarin hij een bepaalde prijs 
bood voor het handelsfonds van een vennootschap ,en cas d'obtention par 
cette derniere societe d'un concordat par abandon d'actif". De vennoot
schap vroeg daarop het concordaat aan. Met de vereffenaar van de vennoot
schap werd alvast op 8 mei 1981 een overeenkomst ondertekend tot voorlo
pige exploitatie van het handelsfonds. In de daaropvolgende maand werd 
het concordaat verleend. De rechtbank beschouwde het document van 30 
april 1981 als een aanbod dat aile onontbeerlijke elementen bevatte, maar 
dat nog niet vast was omdat het afhankelijk werd gemaakt van de verwezen
lijking van een onzekere gebeurtenis. De verwezenlijking van de opschorten
de voorwaarde liet evenwel retroactief het enige voorbehoud wegvallen. Nu 
volgens de rechtbank de vereffenaar het aanbod onder opschortende voor
waarde reeds op 8 mei 1981 impliciet aanvaard had door de ondertekening 
van de overeenkomst tot voorlopige exploitatie, kwam ook de overeen
komst bij de verwezenlijking van de voorwaarde retroactief, op 8 mei 1981, 
tot stand. Dit was niet de mening van de kandidaat-koper volgens wie zijn 
aanbod, na verwezenlijking van de voorwaarde, nooit door de vereffenaar 
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aanvaard geworden was. Met dit argument poogde hij te ontsnappen aan 
een overnameovereenkomst waarin hij niet Ianger meer gei:nteresseerd was. 
Volgens het vonnis kan derhalve een aanbod onder opschortende voorwaar
de reeds aanvaard worden vooraleer de voorwaarde vervuld is. Bij verwe
zenlijking van de voorwaarde komt de overeenkomst dan retroactief tot 
stand. Dit standpunt brengt mee dat er geen onderscheid bestaat tussen het 
vast aanbod om een overeenkomst aan te gaan met een voorwaardelijke 
verbintenis als voorwerp en het voorwaardelijk aanbod dat slechts geldt 
wanneer een voorwaarde vervuld is. Dit standpunt is bekritiseerbaar. Een 
verbintenis aangegaan onder opschortende voorwaarde is immers niet uit
voerbaar zolang de voorwaarde niet vervuld is (supra, nr. 26). Leidt de 
toepassing van deze regel op het aanbod niet tot het besluit dat een 
voorwaardelijk aanbod slechts ,uitvoerbaar" is, dit is voor aanvaarding 
vatbaar, nadat de voorwaarde vervuld is? De aanvaarding van een voor
waardelijk aanbod kan dan ook nooit leiden tot een totstandkoming van 
de overeenkomst vooraleer de voorwaarde vervuld is. Deze betwisting heeft 
niet aileen een theoretische draagwijdte aangezien het ogenblik van de 
totstandkoming van de overeenkomst van groot belang is, o.m. voor het 
ogenblik waarop de overdracht van eigendom en risico plaatsvindt alsmede 
voor de toepassing van bepaalde rechtsregels (b.v. art. 1674, 1975 B.W.; 
of in geval van een gewijzigde wetgeving). 
De vraag naar de rechtsgevolgen van een voorwaardelijk aanbod werd 
aangeroerd in een middel tot cassatie (Cass., 16 maart 1989, A.C., 1989-90, 
823). Het Hof sprak zich evenwel hierover niet uit. Het Hof oordeelde 
slechts dat de vervulling van de voorwaarde waaronder een aanbod gefor
muleerd werd, op zichzelf het aanbod (tot aankoop) niet in een koopcon
tract omzet. Daartoe is aanvaarding (het Hof spreekt over de uitoefening 
van het optierecht door de andere partij) vereist (vgl. supra, nr. 28). 

96. BINDENDE KRACHT VAN HET AANBOD. - Zoals in het vorig overzicht 
aangestipt werd (T.P.R., 1983, nr. 30, p. 535), vertoont de bindende kracht 
van het aanbod twee aspecten. De bindende kracht brengt mee dat bij 
aanvaarding van het aanbod door de wederpartij de overeenkomst gesloten 
wordt. Zij houdt tevens in dat de aanbieder niet op ieder moment naar eigen 
goeddunken het aanbod kan intrekken. De bindende kracht van het aanbod 
vindt volgens de cassatierechtspraak zijn grondslag in een door een eenzijdi
ge wilsuiting aangegane verbintenis (zie vorig overzicht, T.P.R., 1983, 
nr. 31, p. 536 en supra, nr. 34). 

De bindende kracht van het aanbod brengt m.a. w. mee dat de aanbieder 
verplicht is zijn aanbod open te houden gedurende de daarin voorziene 
termijn of, indien deze termijn niet bepaald is, gedurende een redelijke 
termijn (zie vorig overzicht, T.P.R., 1983, nr. 31, p. 536). De lagere recht
spraak erkent dit vrijwel algemeen (Luik, 31 maart 1983, Jur. Liege, 
1983, 485; Bergen, 10 december 1985, T.B.H., 1986, 670, noot Parmentier, 
C.; Brussel, 28 april 1987, T.B.H., 1988, 205 en Rev. Liege, 1987, 868; 
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Luik, 6 oktober 1988, J.T., 1989, 6; Rb. Luik, 29 oktober 1980, De Verz., 
1982, 303; Vred. Namen (2), 9 juli 1985, T. Vred., 1988, 163; anders, ten 
onrechte: Rb. Bergen, 30 januari 1987, Rev. Liege, 1987, 889, noot Pari
daens, E.). 

Er wordt aangenomen dat de bindende kracht van het aanbod meebrengt 
dat de intrekking van een aanbod binnen de bepaalde of redelijke termijn 
zonder uitwerking blijft, ook al is het aanbod op dat ogenblik nog niet 
aanvaard. Niettegenstaande de intrekking komt de overeenkomst door 
aanvaarding van het aanbod tot stand (Bergen, 10 december 1985, T.B.H., 
1986,670, noot Parmentier, C.; Cornelis, L., o.c., T.B.B.R., 1990, nr. 18, 
p. 409; anders: 't Kint, F., o.c. inLesobligationscontractuel/es, nrs. 52-53, 
p. 36-38 en nrs. 70-71, p. 45-46 die een onderscheid maakt al naargelang 
het aanbod al dan niet een termijn bepaalt en al dan niet tot een bepaalde 
persoon gericht is). Ben aanbod kan wei nog ingetrokken worden indien het 
de bestemmeling nog niet heeft bereikt (Cornelis, L., o.c., T.B.H., 1983, 
nr. 22, p. 28-29; vgl. Van Oevelen, A., o.c., Ondernemingsrecht, 1990, 
afl. 14, nr. 4, p. 46). 

De regel dat de overeenkomst tot stand komt door aanvaarding van een 
voortijdig ingetrokken aanbod werd ingeroepen door het Hof van Beroep 
te Luik om de vordering tot schadevergoeding te verwerpen die de bestem
meling van het aanbod had ingesteld. De bestemmeling had immers, aldus 

_ het Hof, het aanbod_kunnen aanvaarden .niettegenstaande de intrekking 
ervan. Het Hof was blijkbaar de mening toegedaan dat enkel en aileen de 
inertie van de bestemmeling van het aanbod de oorzaak was van de schade 
die voortvloeide uit de niet-totstandkoming van de overeenkomst (Luik, 31 
maart 1983, Jur. Liege, 1983, 485). Deze oplossing vindt in de rechtsleer 
geen steun ('t Kint, F., o. c. in Les obligations contractuelles, nr. 70, 
p. 46). Er wordt immers aangenomen dat de bestemmeling van een onrecht
matig ingetrokken aanbod de keuze heeft tussen herstel in natura en herstel 
bij equivalent (Cornelis, L., o.c., T.B.B.R., 1990, nr. 28, p. 421). Bij wege 
van herstel in natura beslist de rechter dat de overeenkomst door aanvaar
ding van het aanbod binnen de bepaalde of redelijke termijn tot stand 
gekomen is (Van Oevelen, A., o.c., Ondernemingsrecht, 1990, afl. 14, 
nr. 9, p. 51). Bij herstel bij equivalent verkrijgt het slachtoffer een schade
vergoeding die overeenstemt met het voordeel dat het slachtoffer bij de 
totstandkoming van de overeenkomst had (positief contractsbelang, infra, 
nr. 168). 

Bij dit alles rijzen wei een aantal bedenkingen. Vooreerst: heeft het wei zin 
te spreken over , ,herstel in natura'' indien men van oordeel is dat de 
overeenkomst ontstaat door aanvaarding van het aanbod, ook al werd dit 
(voortijdig) ingetrokken. Ben tussenkomst van de rechter is dan niet vereist 
om de intrekking van het aanbod te sanctioneren. Die intrekking blijft 
eenvoudig zonder uitwerking. M.a.w., bij betwisting kan de rechter in 
dergelijk geval slechts vaststellen dat een overeenkomst tot stan4 gekomen 
is. Dergelijk standpunt brengt mee dat de rechter niet vrij kan beslissen over 
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de meest aangepaste wijze van schadeherstel (anders: Van Oevelen, A., o.c., 
Ondernemingsrecht, 1990, afl. 14, nr. 9, p. 51). Een tweede bedenking die 
rijst is of toepassing van de regel van de voorkeur voor het herstel in natura 
boven het herstel bij equivalent wel kan leiden tot de erkenning van een 
keuzerecht voor de bestemmeling van het aanbod (vgl. infra, nr. 336). Er 
rijzen ook vragen van praktische aard indien men aanneemt dat de bestem
meling van een voortijdig ingetrokken aanbod het aanbod niet hoeft te 
aanvaarden en zich ermee kan vergenoegen geldelijke schadevergoeding te 
vorderen. Hoe kan de bestemmeling bewijzen dat hij het aanbod aanvaard 
zou hebben indien het niet voortijdig ingetrokken was? Moet de bestemme
ling de aanbieder niet binnen de geldigheidstermijn van het aanbod naar 
aanleiding van die intrekking in gebreke gesteld hebben? Tenslotte: analy
seert de rechtsleer de intrekking van een aanbod niet veeleer nog als een 
onrechtmatige daad? In die benadering kan een voortijdig ingetrokken 
aanbod niet meer aanvaard worden. De voortijdige intrekking maakt even
wei een onrechtmatige daad uit die hem schadeplichtig maakt. Is dergelijke 
benadering te verzoenen met het statuut van de verbintenis uit eenzijdige 
wilsuiting? 

Indien het aanbod geen termijn bepaalt, is het aanbod bindend gedurende 
een redelijke termijn. Deze termijn wordt bepaald in functie van de aard 
van de overeenkomst en de gebruiken. Zo werd geoordeeld dat de aanvaar
ding van een aanbod tot verkoop van een handelsfonds iets minder dan een 
maand na het aanbod, binnen deze redelijke termijn is (Bergen, 10 december 
1985, T.B.H., 1986,670, noot Parmentier, C.). Een aanbod om eengerezen 
geschil minnelijk te beeindigen, dient binnen een korte termijn aanvaard te 
worden, v66r enige dagvaarding. Na dagvaarding kan het aanbod niet meer 
aanvaard worden (Luik, 6 oktober 1988, J. T., 1989, 6). Voor andere 
toepassingen, zie Rb. Nijvel, 9 januari 1992, T.B.B.R., 1992, 264 en Vred. 
Namen (2), 9 juli 1985, T. Vred., 1988, 163. 

Een aanbod verliest zijn bindende kracht na het verstrijken van de termijn 
die voor de aanvaarding bepaald werd. Indien geen termijn bepaald werd 
rijst de vraag of de bestemmeling een laatste termijn gegund moet worden. 
De meerderheid is van oordeel dat dit niet vereist is (Parmentier, C., noot 
onder Bergen, lOdecember 1985, T.B.H., 1986, 670; 't Kint, F., o.c. inLes 
obligations contractuelles, nr. 53, p. 37). Cornelis maakt hierop een 
uitzondering indien het aanbod voor onbepaalde duur geldt, wat iets anders 
is dan een aanbod dat geformuleerd wordt zonder bepaling van termijn 
maar niettemin slechts geldt voor een beperkte, redelijke termijn (Cornelis, 
L., o.c., T.B.H., 1983, nr. 26, p. 32). 

Na het verstrijken van de redelijke termijn is een uitdrukkelijke intrekking 
van het aanbod niet vereist opdat het aanbod zijn bindende kracht zou 
verliezen (Cornelis, L., o.c., T.B.H., 1983, nrs. 25-26, p. 31-33; Van Oeve
len, A., o.c., Ondernemingsrecht, 1990, afl. 14, nr. 4, p. 46; anders: 
't Kint, F., o.c. in Les obligations contractuelles, nr. 54, p. 38). De recht
spraak bevestigde dit (zie toepassingen in vrij extreme omstandigheden: 

311 



Brussel, 18 mei 1989, J. T., 1989, 512; Kh. Luik, 29 oktober 1980, De Verz., 
1982, 303). Deze opvatting verdient goedkeuring. Een voorzichtig onder
handelaar zal er evenwel goed aan doen bet aanbod uitdrukkelijk in te 
trekken na het verstrijken van wat voor hem een redelijke termijn lijkt. Die 
,redelijke termijn" is immers niet precies bepaald. Het is dan ook best 
mogelijk dat eenzelfde rechter zou oordelen dat de intrekking van het 
aanbod na bet verstrijken van een redelijke termijn mogelijk is maar 
eveneens, in betzelfde geval, van mening zou zijn dat bij gebrek aan 
intrekking op dat ogenblik, de aanvaarding van bet aanbod enige tijd nadien 
eveneens binnen de redelijke termijn valt. 

Nadat de bestemmeling bet aanbod verworpen heeft, houdt het aanbod op 
uitwerking te hebben, ook al is de bepaalde of redelijke termijn nog niet 
verstreken. De bestemmeling kan niet meer op de verwerping van bet 
aanbod terugkomen en alsnog bet aanbod aanvaarden. Die laattijdige 
'aanvaarding' kan wei een aanbod van de oorspronkelijke bestemmeling 
inhouden. De oorspronkelijke aanbieder is dan vrij om al dan niet op dit 
aanbod in te gaan (Brussel, 28 april1987, T.B.H., 1988, 203 en Rev. Liege, 
1987, 868). De Rechtbank van Koophandel te Luik (29 oktober 1980, De 
Verz., 1982, 303) daarentegen aanvaardde, ten onrechte, dat een aanbod, 
in casu in de vorm van een door de verzekeraar opgesteld vergoedingskwijt
schrift, aanvaard kon worden nadat het eerst als onvoldoende afgewezen 
werd. 

97. AANV AARDING. - ALGEMEEN. - ONDERSCHEID MET TEGENAANBOD. - De 
instemming van degene tot wie bet aanbod gericht werd, wordt aanvaarding 
genoemd. Door aanvaarding van het aanbod komt de overeenkomst tot 
stand. Een meerpartijenovereenkomst komt slechts tot stand nadat aile 
partijen hun toestemming gegeven hebben (supra, nr. 46; zie ook Vred. 
Brugge, 21 december 1979, R. W., 1981-82, 1693 i.v.m. een overeenkomst 
van huur van een toekomstige gezinswoning). 

Thans wordt aanvaard dat de aanvaarding van de hoofdbestanddelen 
(essentiele en substantiele elementen; supra, nr. 93) van de aangeboden 
overeenkomst volstaat om de overeenkomst te doen ontstaan (infra, nr. 98). 

Indien niet aile hoofdbestanddelen van bet aanbod worden aangenomen, 
is er geen aanvaarding. De bestemmeling van bet aanbod die aanbiedt te 
contracteren tegen andere voorwaarden, doet dan een tegenaanbod. De 
overeenkomst komt in dit geval tot stand na aanvaarding van dit tegenaan
bod (voor een toepassing, zie Rb. Doornik, 28 januari 1987, Rev. Liege, 
1987, 887; Rb. Nijvel, 9 januari 1992, T.B.B.R., 1992, 264). 

Tenslotte kan bier nog vermeld worden dat het Hof van Cassatie besliste 
dat degene tot wie een aanbod gericht is, wanneer hij er niet op wenst in 
te gaan, voor zijn weigering geen reden hoeft op te geven. De vrijheid voor 
een ieder om de overeenkomsten te sluiten die hij wil (die besloten ligt in 
de vrijheid van koophandel, nijverheid en arbeid zoals gewaarborgd door 
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artikel 7 van bet decreet d' Allar de van 2-17 maart 1791) brengt mee dat bet 
feit dat iemand een aanbod doet, voor hem niet een subjectief recht in bet 
Ieven roept waardoor hij de macht zou hebben om de bestemmeling van bet 
aanbod tot uitvoering te dwingen van een verbintenis die erop zou neerko
men dat bij bet aanbod moet aanvaarden tenzij hij een recbtvaardiging 
verstrekt voor zijn weigering om zulks te doen (Cass., 13 september 1991, 
A. C., 1991-92, 38 en R. W., 1991-92, 882, noot Broeckx, K.). 

98. AANBOD EN AANV AARDING. - WILSOVEREENSTEMMING OVER DE HOOFDBE

STANDDELEN. - TOEPASSINGEN. - Bij gebrek aan wilsovereenstemming 
omtrent een hoofdbestanddeel komt er geen overeenkomst tot stand (b.v. 
Rb. Brussel, 5 augustus 1986, Rev. Reg. Dr., 1988, 20). Dit geldt ook indien 
bet aanbod een onwettig beding bevat. De wederpartij kan niet voorhouden 
dat de overeenkomst tot stand komt door wilsovereenstemming omtrent aile 
andere punten dan bet onwettig beding (Cass., 12 juni 1980, A.C., 1979-80; 
1262; R. W., 1981-82, 937 en T. Not., 1982, 324). 

De rechtspraak beeft in de besproken periode herhaaldelijk toepassing 
gemaakt van de regel dat wilsovereenstemming omtrent de boofdbestandde
len vereist is. Zo werd geoordeeld dat bet huurrecht en de huurprijs 
onontbeerlijke bestanddelen waren van een overeenkomst tot overdracht 
van een handelszaak die gevestigd was in een gebouw waarvan de overdrager 
eigenaar was. Ook al was er overeenstemming over de prijs voor de 
overdracht van de handelszaak, bet gebrek aan overeenstemming omtrent 
de huurprijs stond in casu de totstandkomihg van de overeenkomst in de 
weg (Rb. Doornik, 28 januari 1987, Rev. Liege, 1987, 887). Voor andere 
gevallen waarbij een gebrek aan wilsovereenstemming omtrent een hoofd
bestanddeel werd vastgesteld, zie Rb. Turnhout, 17 september 1980, R. W., 
1981-82, 1092 en Rec. Gen. Enr. Not., 1982, 371, noot (de duur van een 
optiecontract); Rb. Mechelen, 15 december 1981, R. W., 1983-84, 530 (de 
kleur van een te koop aangeboden personenwagen); Rb. Gent, 14 januari 
1982, R. W., 1983-84, 596 (m.b.t. bet voorwerp van een koopovereenkomst; 
was bier evenwel niet eerder sprake van dwaling?); Scheidsr. Uitspr., 16 
november 1983, Rechtspr. Antw., 1983-84, 146 (de premie bij een verzeke
ringsovereenkomst en de bedingen i. v .m. herziening van de premie indien 
de schadegevallen een bepaalde grens overschrijden). Terecht werd geoor
deeld dat een partij zich niet kan beroepen op een gebrek aan overeenstem
ming omtrent een naderhand als substantieel omschreven element indien 
deze partij niet bet bewijs kan leveren dat zij hieraan tijdens de voorbespre
kingen belang hecbtte en de medecontractant daarvan op de hoogte bracht 
(Kh. Kortrijk, 5 oktober 1984, R. W., 1985-86, 2913; in dezelfde zin Kort 
ged. Kh. Brussel, 27 november 1984, J.T., 1984, 721; voor bet anderslui
dend vonnis van de bodemrecbter, supra, nr. 84). 

Zoals gezegd, komt de overeenkomst tot stand bij wilsovereenstemming 
omtrent de hoofdbestanddelen ervan, zelfs indien de partijen van mening 
verscbillen omtrent bijkomstige elementen van de overeenkomst (zie vorig 
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overzicht, T.P.R., 1983, nr. 20, p. 526-528; Van Oevelen, A. en Dirix, E., 
,Kroniek", R. W., 1985-86, nr. 13, k. 17-18; Van Oevelen, A., o.c., Onder
nemingsrecht, 1990, afl. 14, nr. 5, p. 47; b.v. Scheidsr. Uitspr., 16 novem
ber 1983, Rechtspr. Antw., 1983-84, 146). De overeenkomst komt uiteraard 
tot stand door overeenstemming omtrent de hoofdbestanddelen ervan in
dien bijkomende modaliteiten niet eens door de partijen besproken werden 
(Rb. Namen, 26 april1990, Rev. Reg. Dr., 1990, 489, noot Montero, E.). 
Evenmin rijst er enig probleem wanneer de partijen overeenstemming 
bereikt hebben over de hoofdbestanddelen van de overeenkomst en de 
bepaling van de bijkomstige elementen overlaten aan een derde (bindende 
derden-beslissing; Rb. Brugge, 28 september 1988, R. W., 1988-89, 1035; 
infra, nr. 136). 

De bijkomstige punten waarover de partijen geen overeenstemming berei
ken, worden door de rechter bepaald door aanvulling van de overeenkomst 
op grond van art. 1135 B.W. (b.v. Bergen, 17 juni 1980, J.T., 1981, 100; 
infra, nrs. 182-185). 

99. AANBOD EN AANVAARDING.- ONVERENIGBAARHEID VAN STANDAARDBE

DINGEN. - FORMULIERENSTRIJD. - Het probleem van onverenigbare stan
daardbedingen wordt met toepassing van de hierboven bovenvermelde 
regels opgelost. Indien de algemene voorwaarden voor de partijen deel 
uitmaken van de hoofdbestanddelen van de overeenkomst, staat het gebrek 
aan-wilsovereenstemming-hieroverde totstandkoming va1rde overeenl<omst 
in de weg. Zijn de algemene voorwaarden niet van essentieel belang, dan 
komt de overeenkomst toch tot stand. In dit geval wordt meestal aangeno
men dat de algemene voorwaarden elkaar opheffen en dat de verhouding 
tussen de partijen op de betrokken punten geregeld wordt door het gemeen 
recht overeenkomstig art. 1135 B.W. (zie vorig overzicht, T.P.R., 1983, 
nr. 20, p. 527-528; voor een uitvoerige behandeling van het probleem, zie 
De Ly, F., ,Formulierenstrijd en totstandkoming van contracten", R. W., 
1986-87, 1313-1334; b.v. Antwerpen, 17 mei 1989, Limb. Rechtsl., 1989, 
131). 

Ben fraai voorbeeld van formulierenstrijd is te vinden in een vonnis van de 
Rechtbank van koophandel te Brussel (2 september 1981, B.R.H., 1982, 
546). De algemene voorwaarden van de koper die een arbitraal beding 
bevatten, werden niet van toepassing geacht omdat een beding in de 
algemene verkoopvoorwaarden van de verkoper de toepasselijkheid van de 
voorwaarden van de koper uitdrukkelijk uitsloot. Van een impliciete aan
vaarding door de verkoper van het arbitraal beding, het weze door omstan
dig stilzwijgen, kon derhalve geen sprake zijn. Het bevoegdheidsbeding in 
de algemene voorwaarden van de verkoper was evenmin van toepassing 
aangezien, ondermeer, uit het arbitraal beding in de algemene koopvoor
waarden bleek dat de koper met het bevoegdheidsbeding niet instemde. De 
rechtbank paste derhalve de gemeenrechtelijke bevoegdheidsregels toe. 

Het beding in de algemene verkoopvoorwaarden volgens hetwelk de koper 
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afstand doet van zijn algemene voorwaarden, kan op zichzelf de formulie
renstrijd niet be!nvloeden (vgl. Kh. Brussel, 20 maart 1986, T.B.H., 1987, 
399; anders, maar ten onrechte, Gent, 14 maart 1983, R. W., 1984-85, 690). 
Vooreerst blijkt uit de verwijzing naar de eigen algemene voorwaarden dat 
die partij niet instemt met de afwijkende standaardvoorwaarden van haar 
medecontractant. Vervolgens kan een afstand van de eigen voorwaarden 
niet afgeleid worden uit een niet-aanvaard beding van de andere partij (zie 
ook Kh. Kortrijk, 17 mei 1991, R. W., 1991-92, 619). Voor een analyse van 
andere bedingen waarmee een partij poogt haar eigen voorwaarden te laten 
primeren, zie De Ly, F., o.c., R. W., 1986-87, 1325-1329. Zieook Storme, 
M.E., ,Strijdige standaardvoorwaarden: 'wie laast lacht, lacht niet altijd 
het best' " (noot onder Kh. Gent, 24 april 1990), T.B.H., 1991, 557-559. 

V. Plaats en tijdstip .van de totstandkoming van het contract 

100. ALGEMEEN. - Het Hof van Cassatie heeft in een recent arrest zijn 
vroegere rechtspraak bevestigd dat als regel van suppletief recht geldt dat 
de overeenkomst tussen van elkaar verwijderde partijen tot stand komt op 
het tijdstip waarop degene die het aanbod gedaan heeft, van de aanvaarding 
kennis neemt of daarvan redelijkerwijze kennis had kunnen nemen (Cass., 
25 mei 1990, A. C., 1990-91, 1218 en R. W., 1990-91, 149, beide met 
conclusie advocaat-generaal D'Hoore, G. en J. T., 1990, 724; zie vroeger: 
Cass., 16 juni 1960, A. C., 1960, 932). Het tijdstip bepaalt tevens de plaats 
waar de overeenkomst geacht wordt tot stand te zijn gekomen, dit is de 
plaats waar de aanbieder zich op het ogenblik van de (mogelijke) kennisna
me bevindt. 

Het Hof opteert derhalve noch voor de aanvaardingsleer (de overeenkomst 
komt tot stand op het ogenblik van de aanvaarding), noch voor de zuivere 
ontvangstleer (de overeenkomst komt tot stand op het ogenblik van de 
ontvangst van de aanvaarding, ook al heeft de aanbieder hiervan nag geen 
kennis of nag geen kennis kunnen nemen) maar voor de gecorrigeerde 
ontvangst-vernemingsleer. Deze oplossing is gesteund, aldus advocaat
generaal D'Hoore in zijn conclusie, op het feit dat de overeenkomst ontstaat 
door wilsverklaringen, die aileen kenbaar gemaakt kunnen worden door 
middel van een voor de ander waarneembare uitdrukking. Slechts wanneer 
de contractpartij kennis neemt van de wil van de andere partij, b.v. door 
lezing van zijn brief, heeft de verklaring plaats. Teneinde wisselvalligheden 
bij deze kennisname (afwezigheid, opzettelijke niet-kennisname) op te 
vangen, wordt de correctie aangebracht dat de overeenkomst ontstaat 
minstens op het ogenblik waarop de aanbieder de aanvaarding heeft kunnen 
vernemen. Dit gebeurt wellicht, praktisch gezien, bij ontvangst van de 
aanvaarding. 

In een arrest van 19 juni 1990 (A. C., 1989-90, 1322) paste het Hof deze regel 
toe op de verzekeringsovereenkomst. De feitenrechter die niet vaststelt dat 
de verzekeraar zijn akkoord om een verzekeringsovereenkomst af te sluiten 
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met aanvang op een bepaalde datum heeft overgemaakt aan de aanvrager 
die daarvan kennis nam of redelijkerwijze kennis kon nemen, kan niet 
wettig besluiten dat een op die datum ingaande verzekeringsovereenkomst 
tot stand gekomen is. 
De door het Hof geformuleerde regel is van aanvullend recht. De partijen 
kunnen derhalve door een beding ogenblik en plaats van de totstandkoming 
van de overeenkomst regelen. 
De lagere rechtspraak maakte reeds in navolging van het cassatie-arrest van 
16 juni 1960 toepassing van de ontvangst-vernemingsleer. In sommige 
uitspraken werd weliswaar enkel vermeld dat de aanbieder de aanvaarding 
ontving. Wellicht werd in deze gevallen aangenomen dat de ontvangst de 
kennisname, minstens de mogelijkheid tot kennisname, impliceerde (zie en 
vgl. Kh. Luik, 7 december 1979, Jur. Liege, 1980, 95; Vred. Luik, 10 
december 1982, R.G.A.R., 1984, nr. 10.821; Kh. Luik, 21 juni 1985, fur. 
Liege, 1986, 120; Bergen, 4 mei 1987, J. T., 1988, 270; Brussel, 10 januari 
1989, Rev. Liege, 1989, 538). 
Indien de aanvaarding wordt meegedeeld aan de lasthebber van de aanbie
der, komt de overeenkomst tot stand op het ogenblik waarop de lasthebber 
kennis nam of heeft kunnen nemen van de aanvaarding (voor een toepassing 
van deze regel indien een door de verzekeraar voorondertekende polis aan 
de verzekeringsagent overhandigd wordt, zie Rb. Antwerpen, 10 januari 
1986, R. W., 1986-87, 406). 

VI. Vertegenwoordiging 

101. ALGEMEEN. - Aanbod en aanvaarding kunnen geformuleerd worden 
door een vertegenwoordiger. Bij eigenlijke vertegenwoordiging stelt een 
persoon, de vertegenwoordiger, een rechtshandeling in naam en voor reke
ning van een andere persoon, de vertegenwoordigde. De rechtsgevolgen van 
de handeling die de vertegenwoordiger binnen de grenzen van zijn mandaat 
verricht heeft, komen tot stand in hoofde van de vertegenwoordigde. De 
vertegenwoordiger is niet zelf verbonden (zie vorig overzicht, T.P.R., 1983, 
nr. 40, p. 544-545). In de besproken periode werd deze regel meermaals 
toegepast of bevestigd (zie b.v. Cass., 23 september 1982, A. C., 1982-83, 
127; Cass., 6 september 1984, A.C., 1984-85, 27; Brussel, 26 november 
1987, J. T., 1988, 734; Rb. Tongeren, 6 april 1984, Limb. Rechtsl., 1984, 
141). De eigenlijke vertegenwoordiging onderscheidt zich van naamlening, 
waarbij iemand in eigen naam maar voor rekening van een ten aanzien van 
derden niet genoemde lastgever een rechtshandeling verricht (Cass., 15 
januari 1982, A.C., 1981-82, 619; zie De Page, H., Traite, V, nr. 477). 
Degene die de rechtshandeling niet stelt in naam en voor rekening van een 
andere persoon, verbindt zichzelf. Het Hofvan Beroep te Luik veroordeel
de de bestuurder van een naamloze vennootschap tot betaling van de prijs 
van een aanneming waartoe hijzelf opdracht had gegeven zonder te vermel
den dat hij namens en voor rekening van de vennootschap handelde (Luik, 
25 juni 1981, Jur. Liege, 1982, 9). 
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Wanneer de vertegenwoordiger handelt buiten de grenzen van zijn bevoegd
heid, is de vertegenwoordigde niet verbonden. De onbevoegde vertegen
woordiger kan echter tegenover de wederpartij aansprakelijk zijn (zie 
hierover o.m. Wymeersch, E., ,De l'inopposabilite de Ia personne morale 
et de sa representation", noot onder Cass., 10 december 1981, R.C.J.B., 
1986, vooral nrs. 3-17, p. 10-21; zie b.v. Brussel, 9 april 1987, Res fur. 
Imm., 1987, 223). De onbevoegd gestelde handeling wordt evenwel aan de 
vertegenwoordigde toegerekend bij toepassing van de leer van het schijn
mandaat of in geval van bekrachtiging. De bekrachtiging door de vertegen
woordigde verleent aan de vertegenwoordiger als het ware met terugwerken
de kracht de bevoegdheid die hem bij het stellen van de rechtshandeling 
ontbrak. De bekrachtiging kan, zoals aile rechtshandelingen (supra, nr. 65), 
impliciet gegeven worden (zie b.v. Luik, 8 januari 1982, fur. Liege, 1982, 
293). Voor wat het schijnmandaat betreft en de verruimde grondslag die het 
Hof van Cassatie eraan gegeven heeft, supra, nrs. 36 e. v. (zie ook nog: Rb. 
Brussel, 24november 1980, R.G.A.R., 1984, nr. 10.760; Antwerpen, 8 april 
1981, Rechtspr. Antwy/1981-,82, 129; Kh. Brussel, 18 november 1981, f. T., 
1982, 46; Scheidsr. l:Jitspr., 16 november 1983, Rechtspr. Antw., 1983-84, 
146; Rb. Leuven, 3 oktober 1986, T.B.B.R., 1988, 137; Brussel, 4 januari 
1988, Rev. Liege, 1989, 70). 

AFDELING 5 

GELDIGHEIDSVEREISTEN VOOR OVEREENKOMSTEN 

102. ALGEMEEN.- De vereisten voor de geldigheid van een overeenkomst 
dienen vervuld te zijn op het ogenblik van de totstandkoming ervan. Dit 
belet uiteraard niet dat de rechter op basis van feiten van Iatere datum kan 
nagaan of aldan niet een overeenkomst is tot stand gekomen (Cass., 11 april 
1991, A.C., 1990-91, 822). 

De geldigheidsvereisten toestemming, voorwerp en oorzaak worden hierna 
besproken. De bekwaamheid tot het aangaan van overeenkomsten blijft 
buiten beschouwing. 

A. De toestemming 
B. DE TEMMERMAN en H. BOCKEN 

I. Gebrek aan bewustzijn 

103. VEREISTE VAN BEWUSTE TOESTEMMING. - Voor de rechtsgeldigheid van 
een overeenkomst is een werkelijke wil vereist om deze overeenkomst aan 
te gaan. Deze wil rechtvaardigt de gebondenheid van de partijen. Een 
wilsuiting die niet beantwoordt aan de werkelijke wil om een overeenkomst 
te sluiten, heeft normalerwijze geen rechtsgevolgen. Dezelfde regel geldt 
overigens bij rechtshandelingen in het algemeen (infra, nr. 112). 
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Wie zich op het ontbreken van de werkelijke wil beroept, moet uiteraard 
het bewijs hiervan leveren. Hiervoor kunnen echter aile bewijsmiddelen 
worden toegepast, ook al werd de overeenkomst schriftelijk vastgelegd. 
Een wilsverklaring afleggen wekt bij de medecontractant het vertrouwen dat 
een geldig contract gesloten wordt. Het afleggen van een wilsverklaring 
zonder een werkelijke wil kan in bepaalde gevallen gesanctioneerd worden 
bij toepassing van de vertrouwensleer of op basis van de buitencontractuele 
aansprakelijkheid, zie Kruithof, R., ,La theorie de l'apparence dans une 
nouvelle phase" (noot onder Cass., 20 juni 1988), R.C.J.B., 1991, nrs. 25-
27, p. 76-80). 
De vraag nam: het bestaan van een werkelijke wil rijst vooral ten aanzien 
van personen die in een staat van geestesstoornis toestemmen in een over
eenkomst. Indien de handelingsbekwaamheid van de betrokkene niet door 
de wet beperkt is (zie hierover o.m. Gillardin, J. en Van de Kerchove, M., 
, , Chronique de jurisprudence. Malades et deficients mentaux. Regimes civil 
et administratif", J.T., 1983,437 e.v.; en m.b.t. de nieuwe wetgeving 
Baeteman, G. (ed.), Het nieuwe statuut van de (geestes)zieken. Wetten van 
1990-1991, Deurne, Kluwer rechtswetenschappen, 1992), moet het ontbre
ken van de werkelijke wil aangetoond worden. Het vereiste bewijs werd 
geleverd door een persoon die, klaarblijkelijk in een vlaag van waanzin, een 
lingeriezaakovernam (Antwerpen, 12november 1985, R. W., 1986-87, 464). 
De betrokkene werd wei op grond van art. 1386bis B.W. veroordeeld tot 
betaling vah een schadevergoeding aafi de medecontra:ctarft (infra; nr: 166). 
Voor een toepassing van het vereiste van toestemming bij het huwelijk van 
een persoon in staat van ernstige geestesziekte, zie Rb. Brussel, 31 maart 
1987, T.B.B.R., 1988, 324. 
Andere toepassingsgevallen hangen samen met de taalvaardigheid van de 
betrokkene. De Burgerlijke Rechtbank te Brussel nam aan dat de toestem
ming tot een overeenkomst tot minnelijke expertise door het slachtoffer van 
een ongeval dat noch kon lezen, noch schrijven, niet bewezen was (Rb. 
Brussel, 22 september 1982, R.G.A.R., 1985, nr. 10918). Het gebrek aan 
kennis van de vreemde taal waarin de overeenkomst is opgesteld, kan 
eveneens een rol spelen (vorig overzicht, T.P.R., 1983, nr. 19, p. 526). 
Terecht echter stelde de Burgerlijke Rechtbank te Luik zich argwanend op 
tegenover de vennootschap, die zich beriep op het gebrek aan kennis van 
het Engels van een van haar organen die een bestelbon in deze taal onderte
kende na een ontmoeting met een vertegenwoordiger van de wederpartij 
(Rb. Luik, 10 maart 1989, Rev. Liege, 1989, 1314). Het Hof van Beroep 
te Brussel aanvaardde het bestaan van een rechtshandeling op basis van de 
ondertekening, door een blinde, van een akte die voorgelezen werd in 
aanwezigheid van twee getuigen, onder wie een vriend van de ondertekenaar 
(Brussel, 21 december 1990, J. T., 1991, 495). 
Niet zelden wordt bij het vereiste van toestemming de vraag besproken of 
kloosterlingen kunnen toestemmen in een arbeidsovereenkomst (vorig over
zicht, T.P.R., 1983, nr. 17; Van Oevelen, A. en Dirix, E., ,Kroniek van 
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het verbintenissenrecht (1981-1984)", R. W., 1985-86, nr. 11, k. 14-17). 
Deze manier om het probleem te stellen lijkt niet correct. De vraag is eerder 
of er bij de betrokkenen een op het aangaan van een arbeidsovereenkomst 
gerichte wit bestaat (supra, nr. 40; zie recent nog Cass., 13 januari 1992, 
A.C., 1991-92, 418; R. W., 1992-93, 121 en R.C.J.B., 1993, 435, noot 
Rigaux, F.). 

Het is evenmin relevant te stellen dat het sociaal statuut van de zelfstandigen 
geen overeenkomst uitmaakt omdat de toestemming volledig ontbreekt 
(Arbrb. Hasselt, 2 februari 1979, Limb. Rechtsl., 1982, 25); de toepasselijk
heid van dit statuut vloeit voort uit de wet. 

II. Gebrek aan overeenstemming tussen werke/ijke wil en wilsuiting: be
wuste discrepantie (veinzing) 

104. VEINZING.- BEGRIP. - Volgens De Page is er veinzing ,lorsque les 
parties font un acte apparant dont elles conviennent de modifier ou de 
detruire les effets par une autre convention demeuree secrete" (De Page, 
H., Traite, II, nr. 618). Bij veinzing zijn er dus twee overeenkomsten. Er 
is de bekende maar geveinsde overeenkomst; deze wordt tegengesproken 
door een geheime overeenkomst die de werkelijke bedoelingen der partijen 
weergeeft en meestal schriftelijk neergelegd wordt in een tegenbrief. De 
rechtsverhouding tussen partijen wordt beheerst door de werkelijke over
eenkomst; de geveinsde wilsverklaring heeft geen uitwerking tussen partij
en. Derden even wei kunnen zich, naar keuze, beroepen op de tegenbrief of 
op de werkelijke overeenkomst. 

Het arrest waarin gesteld wordt dat veinzing een list is om derden te 
misleiden, zodat een akte geen tegenbrief uitmaakt indien de betwisting 
omtrent de inhoud van de overeenkomst oprijst tussen partijen, is dan ook 
bevreemdend (Antwerpen, 19 juni 1984, T. Not., 1985, 67). In casu was er 
een verschil tussen de onderhandse akte en de authentieke akte wat betreft 
de verkoopprijs van een onroerend goed; het arrest maakt overigens mel
ding van een boete wegens prijsbewimpeling. 

De veinzing zal meestal tot doel hebben de inhoud van de overeenkomst te 
verbergen. Het kan echter ook gaan om de identiteit van de partijen. Over 
het geval waar de koper van een onroerend goed, buiten weten van de 
verkoper, met een derde afspreekt dat deze laatste medegerechtigd is in de 
aankoop lopen de meningen uiteen. Het Hofvan Beroep van Luik had geen 
moeilijkheden om in een gelijksoortig geval de tegenbrief te laten gelden in 
dewelke de koper en haar bijzit bevestigden dat de koop geschied was voor 
beider rekening (Luik, 12 februari 1988, Ann. Dr. Liege, 1989, 39-47). De 
Burgerlijke Rechtbank van Bergen daarentegen vond het twijfelachtig of 
een tegenbrief kon gelden indien niet de beide partijen bij de werkelijke 
overeenkomst ook bij de tegenbrief waren betrokken; de zaak werd overi
gens beslist op basis van het feit dat het bestaan van de afwijkende 
werkelijke overenkomst niet bewezen was (Rb. Bergen, 29 juni 1988, J. T., 
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1989, 440). Over het verband tussen naamlening en simulatie en de moeilijke 
vragen die hierbij kunnen oprijzen, zie J oisten, P., ,Les conventions de 
prete-nom et Ia simulation" (noot onder Luik, 12 februari 1988), Ann. Dr. 
Liege, 1989, 39-47. 

Een verkeerde kwalificatie die de partijen aan hun overeenkomst gegeven 
hebben, heeft geen uitstaans met veinzing (De Page, H., Traite, II, nr. 619; 
vgl. Bergen, 23 november 1983, T.B.H., 1985, 462 en de samenvatting van 
dit arrest). 

Er is evenmin veinzing wanneer de partijen, om een bepaald doel te 
bereiken, een overeenkomst sluiten waarvan zij aile gevolgen dragen (De 
Page, H., /.c.). Fiscaalrechtelijk is er geen belastingontduiking indien de 
partijen, om onder de toepassing te vailen van een gunstiger fiscaal stelsel, 
rechtshandelingen steilen waarvan zij elk gevolg aanvaarden, ook indien die 
rechtshandeling niet de meest gebruikelijke is (b.v. Antwerpen, 24 december 
1984, R. W., 1985-86, 455; Luik, 1 april1987, J. T., 1987, 647; zie uitgebreid 
Van Ommeslaghe, P., Examen, R.C.J.B., nr. 51, p. 129 e.v. en Delahaye, 
T., ,Belastingontduiking en belastingontwijking" in Actuele problem en 
van fiscaal recht, Storme, M. en Van Crombrugge, S. (ed.), Antwerpen, 
Kluwer rechtswetenschappen, 1989, 33-40). De vraag of de partijen aile 
gevolgen aanvaarden van de door hen gestelde rechtshandeling rijst ook bij 
de overdracht van schuldvordering tot zekerheid (voor verwijzingen, infra, 
nr. 147). 

Omtrent het onderscheid tussen de Pauliaanse vordering en de vordering 
waarover de derde krachtens art. 1321 B.W. beschikt, zie Bergen, 2 oktober 
1985, Rev. Not. B., 1986, 189, noot Sace, J.. 

105. VEINZING. - GEOORLOOFDHEID. - Het opsteilen van een geveinsde 
overeenkomst is op zichzelf geoorloofd (Bergen, 3 mei 1989, Rev. Not. B., 
1990, 39) en belet niet dat de rechtsverhouding tussen partijen beheerst 
wordt door een andere, geheim gehouden overeenkomst (Luik, 12 februari 
1988, Ann. Dr. Liege, 1989, 36, noot Joisten, P.; Kh. Brussel, 6 januari 
1982, B.R.H., 1982, 538). Opdat de geheim gehouden overeenkomst haar 
gevolgen zou sorteren, moet zij voldoen aan aile geldigheidsvereisten voor 
overeenkomsten (De Page, H., Traite, II, nr. 624, B). In dit verband moet 
erop gewezen worden dat de overeenkomst waarvan bewezen is dat zij een 
gesimuleerde oorzaak heeft, niet verbindend is wamieer de partij die de 
uitvoering ervan vordert, het bewijs van de werkelijke oorzaak niet Ievert 
(Cass., 16 januari 1981, A.C., 1980-81, 531; Van Ommeslaghe, P., Exa
men, R.C.J.B., 1986, nr. 33, p. 91, infra, nr. 152). 

Vanzelfsprekend zal de veinzing niet kunnen beletten dat de werkelijke 
overeenkomst nietig is we gens de miskenning van een bepaling van open ba
re orde of dwingend recht (op het verband tussen simulatie en ongeoorloof
de oorzaak, wordt verder ingegaan bij de bespreking van het vereiste van 
de geoorloofde oorzaak; infra, nr. 159). Zo schoof het Hof van Beroep te 
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Bergen terecht een schuldbekentenis wegens een lening terzijde waarvan 
bewezen werd dat zij werd opgesteld om de betaling van een onwettige 
,chapeau" te verbergen (Bergen, 10 januari 1983, Pas., 1983, II, 16; Rev. 
Reg. Dr., 1984, 27 en J. T., 1983, 413). Scheidende echtgenoten kunnen niet 
door middel van een tegenbrief de voorwaarden van hun overeenkomsten 
voorafgaand aan de echtscheiding door onderlinge toestemming wijzigen 
(Rb. Brussel, 5 juni 1985, T. Vred., 1986, 236). Ee'n naamlening waarbij 
de verzekeraar van de vervoerder onder de naam van de schadelijder, na 
de schadelijder vergoed te hebben, een vordering uitoefent tegen een onder
vervoerder, terwijl de verzekeringsovereenkomst met de vervoerder voorzag 
dat tegen de ondervervoerder geen regresvordering uitgeoefend kan wor
den, is volgens het Hof van Beroep te Antwerpen ongeoorloofd. De 
vordering van de verzekeraar werd afgewezen (Antwerpen, 4 januari 1984, 
R. W., 1986-87, 2859). Het Hof van Beroep te Luik was daarentegen van 
oordeel dat wanneer partijen, die een onroerend goed samen verwerven, ter 
bescherming van een van hen tegen zijn schuldeisers, veinzen dat slechts een 
andere partij als koper optreedt, de werkelijke overeenkomst niet nietig is 
wegens ongeoorloofde oorzaak. De rechten van derden worden voldoende 
beschermd door toepassing van art. 1321 B.W. (Luik, 12 februari 1988, 
Ann. Dr. Liege, 1989, 36, noot Joisten, P.; anders: Rb. Bergen, 29 juni 
1988, J. T., 1989, 440). Is de werkelijke overeenkomst ongeldig, dan blijft 
ook de geveinsde overeenkomst zonder gevolg. Zij beantwoordt immers niet 
aan de wil van de partijen (De Page, H., II, nr. 624 B). 

De werkelijke overeenkomst wordt echter niet ongeldig omdat de geveinsde 
rechtshandeling strijdig is met de openbare orde en goede zeden. Deze regel 
heeft groat belang bij prijsbewimpeling bij de verkoop van een onroerend 
goed, een praktijk die in de rechtspraak blijft opduiken. In dit verband 
verdient het arrest van het Hof van Cassatie van 18 maart 1988 (Cass. 18 
maart 1988, A. C., 1987-88, 943; R. W., 1988-89, noot Dirix, E.; Ann. Dr. 
Liege, 1989, 387, noot Moreau-Margreve, I. en Delnoy, P.; T. Not., 1990, 
106, zie ook infra, nr. 159) de aandacht. De feiten waren de volgende. Een 
onroerend goed wordt bij onderhandse akte van 9 maart 1972 verkocht voor 
de prijs van 575.000 F. Op 14 maart 1972 ontvangt de verkoper een 
voorschot van 175.000 F. Er wordt naderhand, op 3 mei 1972, een tweede 
onderhandse akte opgesteld, die aan registratie onderworpen wordt. In deze 
akte wordt vermeld dat de verkoopprijs 400.000 F. bedraagt, waarvan de 
betaling eveneens bevestigd wordt. Om een of andere reden wenst de 
verkoper zich te bevrijden van de verkoopovereenkomst en weigert hij de 
authentieke akte te verlijden, op grand van het argument dat de verkoop 
wegens de prijsbewimpeling door nietigheid is aangetast. Uiteindelijk wordt 
de verkoper door de kopers gedagvaard ten einde het verlijden van de 
authentieke akte bij te wonen en de akte te ondertekenen. Het Hof van 
Beroep te Antwerpen willigt deze vordering in met de overweging ,dat er 
dus inderdaad prijsbewimpeling blijkt te zijn en dat partijen hiervan de 
eventuele gevolgen van ontduiking van registratierechten zullen dienen te 
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dragen, maar dit geenszins de geldigheid van de Iitigieuze overeenkomst 
aantast". Hiertegen wordt in het middel tot cassatie aangevoerd dat de 
overeenkomst waarin ter ontduiking van registratierechten een fictieve prijs 
van 400.000 F. vermeld wordt, nietig is en indruist tegen de openbare orde 
en dat bijgevolg ten onrechte op grond van die nietige overeenkomst de 
verkoper veroordeeld wordt de authentieke eigendomsakte te onderteke
nen. Het Hof van Cassatie antwoordt hierop dat , , wanneer bij een koopo
vereenkomst, partijen afspreken dat zij in de akte de juiste prijs zullen 
verzwijgen om registratierechten te ontduiken, deze afspraak in strijd komt 
met de openbare orde en deswege nietig is, maar de koop niet om die reden 
nietig verklaard kan worden". 

Een juiste inschatting van de draagwijdte van het arrest is voor de rechts
practicus van groot belang. Dirix immers leidt eruit af dat de verkoopover
eenkomst nietig is inzover zij betrekking heeft op ,zwart geld". Volgens 
deze auteur brengt deze partiele nietigheid mee dat de verkoper het saldo 
van de koopprijs, verschuldigd hoven de prijs aangeduid in de geregistreer
de akte, niet zou kurinen vorderen en, wanneer dit saldo reeds betaald is, 
de koper dit saldo zou kunnen terugvorderen (Dirix, E., ,Prijsbewimpeling 
bij verkoop van onroerend goed" (noot onder Cass., 18 maart 1988), R. W., 
1988-89, p. 713, nr. 6). Dirix meent dus dat het arrest van 18 maart 1988 
afwijkt van het arrest van 10 november 1949 (A.C., 1950, 127) waarin de 
geldigheid van de werkelijk gesloten verkoopovereenkomst erkend werd 
zodat de verkoper-derhalve in de mogelijkheid is-het ,,zwarte'' saldo-in-te 
vorderen. Aangezien prijsbewimpeling een ruim verspreide kwaal is, zal dit 
arrest in Dirix' interpretatie wellicht menig verkoper verontrusten. 

Vooreerst weze opgemerkt dat, indien de koper het zwarte geld reeds 
betaald heeft, zijn vordering tot terugbetaling kan stuiten op de toepassing 
van het adagium ,in pari causa" (Moreau-Margreve, I. en Delnoy, P., 
,Vente d'immeuble et dissimulation partielle du prix" (noot onder Cass., 
18 maart 1988), Ann. Dr. Liege, 1989, nr. 6, p. 395). 

Het Iijdt verder weinig twijfel dat, zoals reeds werd gesteld door Moreau
Margreve, I. en Delnoy, P., (o.c., Ann. Dr. Liege, 1989, 388-397), Dirix 
meer in het arrest leest dan er staat. Het middel tot cassatie was overigens 
niet gesteund op art. 1321 B.W. zodat de gevolgen van de simulatie niet 
rechtstreeks ter sprake kwamen en het arrest in dit verband maar een 
beperkte betekenis heeft (Moreau-Margreve, I. en Delnoy, P., o.c., Ann. 
Dr. Liege, 1989, nr. 6, p. 392-393). Verder raken het middel noch het arrest 
(noch, voor zover uit het cassatie-arrest kan worden opgemaakt, het arrest 
van het Hof van Beroep) de vraag of het ,zwarte geld" door de koper 
teruggevorderd kan worden. De aan het Hof voorgelegde vraag was of er 
een geldige koopovereenkomst was die kon worden afgedwongen. Zoals 
Moreau-Margreve en Delnoy terecht onderstrepen (o.c., Ann. Dr. Liege, 
1989, nr. 5, p. 391-392- in tegenstellingtot Dirix), maakt het Hofbij zijn 
antwoord (gezien de dubbelzinnigheid van de in het middel gestelde vraag) 
een onderscheid tussen de eigenlijke koopovereenkomst en de afspraak tot 
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prijsbewimpeling waarvan de geveinsde akte de uitvoering is. De koopover
eenkomst zelf is geldig. De afspraak tot prijsbewimpeling daarentegen is , ,in 
strijd met de openbare orde en deswege nietig". In deze vaststellingen kan 
men moeilijk een afwijking zien van het klassieke standpunt van het Hof 
van Cassatie met betrekking tot de gevolgen van prijsbewimpeling zoals dat 
tot uiting komt in het arrest van 10 november 1949. De verwijzing naar De 
Page (Traite, II, nr. 624, B) in de noot onder het arrest in de A. C. wijst 
in dezelfde richting. Het standpunt van Dirix dat de koopovereenkomst zelf 
partieel nietig is, komt overigens erop neer dat de werkelijke overeenkomst 
geen rechtsgevolgen krijgt en dat de geveinsde overeenkomst primeert. Het 
is onduidelijk hoe te verklaren valt dat de partijen verbonden zouden zijn 
door een door hen niet gewilde overeenkomst. .. Ook de bescherrning van 
derden vereist niet de nietigheid van de werkelijke overeenkomst. Derden 
kunnen immers even· goed verkiezen de schijnovereenkomst voor werkelij
heid te nemen. Meer zelfs: de nietigheid van de werkelijke overeenkomst 
zou aan die derden het recht ontnemen zich op die overeenkomst te 
beroepen, mocht hen dit beter passen (voor een voorbeeld hiervan, zie vorig 
overzicht, T.P.R., 1983, nr. 41, p. 546). Wat meer bepaald de fiscus 
betreft, diens belang wordt voldoende gevrijwaard door art. 1321 B.W. en 
art. 203 W. Reg. dat in een boete voorziet waarvan het bedrag gelijk is aan 
het bedrag van het ontdoken recht. De bescherming van de fiscus vereist 
dus geenszins dat de g{weinsde overeenkomst geldig zou geacht worden. Dit 
laatste zou overigens het omgekeerde effect hebben. Mocht men aannemen 
dat de geveinsde overeenkomst geldig is, dan is er geen sprake meer van 
prijsbewimpeling aangezien de verschuldigde prijs overeenstemt met de 
prijs vermeld in de openbaar gemaakte akte (Moreau-Margreve, I. en 
Delnoy, P., o.c., Ann. Dr. Liege, 1989, nr. 7, p. 394)! De stelling dat dit 
arrest een toepassing vormt van de leer van de partiele nietigheid waarbij 
de vraag naar de handhaving van het overige deel van de rechtshandeling 
op grond van een normatieve benadering beantwoord wordt (Dirix, ·E., o. c., 
R. W., 1988-89,71 enKruithof, R., infra, nr. 303), is dan ook voor ernstige 
kritiek vatbaar. 

106. VEINZING. - GEVOLGEN. - De partijen zelf zijn gebonden door de 
tegenbrief (Luik, 12 februari 1988, Ann. Dr. Liege, 1989, 36, noot Joisten, 
P.; Kh. Brussel, 6 januari 1982, B.R.H., 1982, 538). Overeenkomstig 
art. 1321 B.W. werken tegenbrieven echter niet tegen derden. Derden 
mogen derhalve de schijn doorbreken en zich beroepen op de werkelijke 
rechtshandeling (voor voorbeelden, zie Cass., 5 september 1985, A.C., 
1985-86, 9 en R. W., 1985-86, 1386; Rb. Brugge, 10 maart 1987, R. W., 
1988-89, 53, noot Puelinckx-Coene, M.). De rechter miskent dan ook niet 
de bewijskracht van een akte indien hij deze terzijde Iaat omdat zij een 
gesimuleerde overeenkomst inhoudt (Cass., 4 oktober 1985, A. C., 1985-86, 
124 en R. W., 1985-86, 1790; Cass., 20 februari 1986, A.C., 1985-86, 873 
en T. Not., 1987, 295). 
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De overnemer van een vordering uit een geheel of gedeeltelijk geveinsde 
overeenkomst is een derde ten aanzien van de onderliggende, werkelijke, 
overeenkomst die hem onbekend was. De overnemer heeft derhalve de 
keuze; hij kan: zich zowel op de zichtbare maar gesimuleerde of op de 
verborgen, onderliggende overeenkomst beroepen (Cass., 11 december 
1987, A.C., 1987-88, 481; T. Not., 1988, 19, noot Bouckaert, F.; R. W., 
1987-88, 1092, noot Dirix, E., R.C.J.B., 1993, 49-72, noot Philippe, D.M.; 
zie eveneens Cass., 21 oktober 1960, R. W., 1960-61, 1717 en Cass., 21 juni 
1974, R.C.J.B., 1975, 256, noot Van Quickenborne, M.). 

107. VEINZING.- BEWIJS.- Derden kunnen door alle middelen rechtens het 
bewijs van de simulatie leveren (Cass., 4 oktober 1985, A.C., 1985-86, 124 
en R. W., 1985-86, 1789). 

Tussen de partijen kan het bewijs van de simulatie, tegen of boven de 
inhoud van de gesimuleerde overeenkomst zoals neergelegd in een akte, 
slechts geleverd worden door middel van een geschrift (art. 1341 B.W.; 
Luik, 12 februari 1988, Ann. Dr. Liege, 1989, 36; Rb. Doornik, 2 december 
1987, Rev. Liege, 1988, 329). 

Op art. 1341 B.W. wordt evenwel een uitzondering erkend indien de simula
tie tot doel heeft een bepaling van openbare orde te omzeilen (De Page, H., 
Traite, II, nr. 629); in dit geval is het bewijs door getuigen mogelijk. Minder 
een:sg-ezim:lheitl' is- erwanneer de veinzingtotdoel been- een -overeenkomst 
te verbergen die in strijd is met een regel van dwingend recht. Het Hof van 
Beroep te Bergen was van oordeel, met verwijzing naar art. 1353 B.W. in 
fine, dat bij ,fraude a la loi'' het bewijs door middel van getuigen kan 
geleverd worden, tegen en boven de inhoud van een akte. In casu werd een 
pachter toegelaten te bewijzen dat een door hem ondertekende schuldbeken
tenis een onwettige ,chapeau" verborg (Bergen, 10 januari 1983, Pas., 
1983, II, 16; Rev. Reg. Dr., 1984, 27 en J.T., 1983, 413). Deze oplossing 
wordt door de annotator in de Pas. bekritiseerd omdat de ,ontdoken" 
wetgeving niet van openbare maar van (louter) dwingend recht is (in die zin 
ook Herbots, J.H. en Pauwels, C., ,Overzicht van rechtspraak (1982-
1987). Bijzondere overeenkomsten", T.P.R., 1989, nr. 286, p. 1259). Deze 
kritiek is niet terecht. Immers, indien de werkelijke, met het dwingend recht 
strijdige overeenkomst niet werd vastgelegd in een tegenbrief, zou het aldus 
onmogelijk zijn het bewijs te leveren tegen en boven de inhoud van de 
geschreven maar gesimuleerde akte. Dergelijk standpunt ontneemt aan 
degene die benadeeld werd door de miskenning van het dwingend recht elk 
verweer. Simulatie zonder geschreven tegenbrief zou aldus het efficiente 
middel zijn om de toepassing van regels van dwingend recht te beletten (zie 
voorts De Bondt, W., ,Het bewijs van een anti- of postdatering in het 
contractenrecht" (noot onder Bergen, 31 oktober 1988), T.B.B.R., 1992, 
150, voetnoot 32; vgl. Van Ommeslaghe, P., Examen, R.C.J.B., 1986, 
nr. 49, p. 126). 
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III. Gebrek aan overeenstemming tussen werkelijke wil en wilsuiting: onbe-
wuste discrepantie (materiele vergissing) 

108. MATERIELE VERGISSING. - lndien de wilsuiting van een van de partijen 
ten gevolge van een materiele vergissing niet overeenstemt met haar werkelij
ke wil, ontstaat er in de regel geen overeenkomst. Toch kan er onder 
bepaalde omstandigheden een overeenkomst ontstaan, niettegenstaande de 
afwezigheid van toestemming. Het schoolvoorbeeld hiervan is de verspre
king of verschrijving omtrent de prijs door de verkoper. Hoewel de verko
per niet wil verkopen tegen de prijs die hij aan de koper vermeld heeft, komt 
de overeenkomst toch tot stand indien de koper er rechtmatig kon op 
vertrouwen dat zijn medecontractant tegen de vermelde prijs wou verkopen. 
De grondslag hiervoor wordt thans gevonden in de vertrouwensleer (zie 
Kruithof, R., ,La theorie de l'apparence dans une nouvelle phase" (noot 
onder Cass., 20 juni 1988), R.C.J.B., 1991, nrs. 25-27, p. 76-80; zie 
hierover eveneens Van Gerven, W., Algemeen dee!, nr. 103, p. 301-307). 
Ben materiele vergissing heeft geen rechtgevolgen indien de vergissing 
zonder invloed is geweest op de wilsvorming. Ben vonnis van de Burgerlijke 
Rechtbank te Antwerpen Ievert hiervan een voorbeeld. In de aankondigin
gen van de openbare verkoop wordt de oppervlakte volgens de kadastrale 
gegevens juist vermeld maar in het proces-verbaal van toewijzing wordt een 
vergissing begaan. Als oppervlakte wordt 380 m2 vermeld terwijl dit 280 m2 

moet zijn. De rechter nam aan dat deze vergissing geen aansprakelijkheid 
tot gevolg had aangezien de kopers, die overigens eigenaar waren van het 
aanpalend perceel, zeer goed het aangekochte perceel kenden (Rb. Antwer
pen, 24 januari 1980, T. Not., 1985, 267). 

IV. Verhinderende dwaling 

109. VERHINDERENDE DWALING.- BEGRIP.- Verhinderende dwaling houdt 
een gebrek aan wilsovereenstemming in. De partijen leggen ogenschijnlijk 
overeenstemmende wilsverklaringen af maar die overeenstemming berust 
op een misverstand (vgl. Renard, C., Vieujean, E. en Hannequart Y., 
Theorie generale des obligations, in Les Novelles, Droit civil, V, nr. 618). 
Traditioneel onderscheidt men de verhinderende dwaling omtrent de aard 
van de overeenkomst (,error in negotio"), het voorwerp (,error in corpo
re") en de oorzaak van de overeenkomst (,error in causa"). 
Verhinderende dwaling situeert zich dan ook op een ander niveau dan de 
wilsgebreken. Zij vindt haar oorsprong in een misverstand tussen partijen 
nadat de wil van elk der partijen afzonderlijk volwaardig gevormd is. Door 
het misverstand, zoals zich dat uit in ogenschijnlijk overeenstemmende 
wilsuitingen, menen de partijen dat er een wilsovereenstemming is. De 
partijen willen evenwel niet hetzelfde. Indien het daarentegen gaat om een 
wilsgebrek, willen beide partijen wel hetzelfde en is er geen misverstand 
maar is de wil van een van de partijen op gebrekkige wijze tot stand 
gekomen, onder invloed van dwaling, bedrog of geweld. Ben voorbeeld 
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verduidelijkt dit onderscheid. A wil een huis kopen en B wil het huis 
verhuren; door een of andere vergissing menen A en B dat er een overeen
komst ontstaan is. A meent dat een koopovereenkomst ontstaan is; B meent 
dat het om een huurovereenkomst gaat. Noch A, noch B hebben hun wil 
(resp. tot koop en huur) gevormd op grand van verkeerde informatie. Er 
is slechts een misverstand omtrent het samentreffen van de wilsuitingen (i.e. 
omtrent de aard van de overeenkomst). Er is evenwel (gewone) dwaling 
indien de wil van de dwalende partij gebrekkig gevormd is. A wil een huis 
kopen, wat B aanvaardt, omwille van een bijzondere hoedanigheid die niet 
aanwezig blijk~ te zijn. De wil van A en B valt samen - en daarom is er 
geen verhinderende dwaling - maar de wil van A is gebrekkig gevormd. 
Het is derhalve niet correct te gewagen van een afwezigheid van wilsovereen
stemming indien de wil van een van de partijen aangetast is door bedrog 
(in die zin nochtans Antwerpen, 29 maart 1983, Rev. Not. B., 1985, 116). 
Het onderscheid tussen verhinderende dwaling en wilsgebreken is reeel, al 
heeft het weinig of geen praktische gevolgen. De sanctie is in beide gevallen 
de relatieve nietigheid; in beide gevallen wordt toepassing gemaakt van het 
verschoonbaarheidsvereiste. Deze vaststelling rechtvaardigt evenwel op 
zichzelf niet dat de begrippen ,dwaling" en ,verhinderende dwaling" met 
elkaar verward worden (vgl. Rauws, W., Civielrechtelijke beeindigingswij
zen, 93-94). 

110. -VERHINDERENDE DWALING-oMTRENT HET vooRWERP VAN- DE ovEREEN

KOMST. - Een arrest van het Hof van Beroep te Brussel biedt een voorbeeld 
van verhinderende dwaling omtrent het voorwerp van de overeenkomst. 
Vastgesteld werd dat de partijen aan de door hen gesloten (mondelinge) 
darling een andere draagwijdte gaven. Hieruit werd terecht afgeleid dat ,il 
n'y a pas concours de volontes ~sur un meme objet" (Brussel, 17 februari 
1987, T.B.B.R., 1989, 140, noot Flamee, M.; infra, nr. 115). 

Een verhinderende dwaling omtrent het voorwerp van de overeenkomst 
werd eveneens begaan toen kopers van een perceel grand van mening waren 
het perceel aan te kopen waarop het publiciteitsbord met de aankondiging 
van een openbare verkoop stand terwijl het verkochte perceel elders gelegen 
was. De Burgerlijke Rechtbank te Luik weigerde evenwel de overeenkomst 
nietig te verklaren aangezien de door de kopers begane dwaling niet ver
schoonbaar was (Rb. Luik, 10 april 1989, Rev. Liege, 1990, 224, noot 
Herinne, E., hervormd door Luik, 25 januari 1991, Rev. Reg. Dr., 1991, 
421). De toepasselijkheid van het verschoonbaarheidsvereiste bij verhinde
rende dwaling vindt zijn grondslag in de precontractuele aansprakelijkheid 
(vgl. infra, 116). 

De rechtspraak maakt wei eens gewag van verhinderende dwaling omtrent 
het voorwerp van de overeenkomst indien een van de partijen in ernstige 
mate dwaalt omtrent een hoedanigheid van het voorwerp van de overeen
komst (bv. Rb.luik, 2 oktober 1990, Rev. Liege, 1992, 302). Hetzeer ernstig 
karakter van de dwaling volstaat evenwel niet om verhinderende dwaling 
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vast te stellen. In deze gevallen gaat het zonder meer om een dwaling 
omtrent de zelfstandigheid van de zaak. Dat dan toch melding gemaakt 
wordt van verhinderende dwaling, is wellicht te verklaren door de klemtoon 
die er dikwijls op gelegd wordt dat bij verhinderende dwaling de wil 
ontbreekt tot het aangaan van een overeenkomst ("erreur destructive de 
toute volonte"; b.v. Renard, C., Vieujean, E. en Hannequart, Y., o.c., 
nr. 618; De Page, H., Traite, I, nr. 35). Een correcte omschrijving van het 
begrip 'verhinderende dwaling' houdt in dat hieraan toegevoegd wordt dat 
de wil ontbreekt tot het aangaan van de overeenkomst die de andere partij 
voor ogen had. Ret onderscheid met een (gewone) dwaling omtrent de 
zelfstandigheid van het voorwerp is dan evident. Bij de gewone vorm van 
dwaling is de wil van beide partijen op hetzelfde voorwerp gericht, maar 
is de wil van een van hen gebrekkig gevormd, op grond van een verkeerde 
voorstelling om trent de hoedanigheid van de zaak. Mocht die partij de juiste 
toedracht geweten hebben, dan zou zij niet gecontracteerd hebben. 
Indien een en hetzelfde terrein, waarvan in de onderhandse verkoopover
eenkomst vermeld wordt dat het een oppervlakte heeft van 40 are, nader
hand slechts een oppervlakte blijkt te hebben van 25 are, is er dan ook geen 
verhinderende dwaling (vgl. Bergen, 1 december 1983, Pas., 1984, II, 62). 
Evenmin is er verhinderende dwaling wanneer een partij zich vergist om
trent de bebouwbaarheid van een perceel. De uitspraak van de Burgerlijke 
Rechtbank van Charleroi volgens dewelke in dergelijk geval verhinderende 
dwaling kan ingeroepen worden zelfs wanneer een beroep op dwaling 
omtrent de zelfstandigheid van de zaak afgewezen zou moeten worden 
omdat de oppervlakte van het terrein niet als essentiele hoedanigheid in de 
contractuele sfeer getreden zou zijn, is volstrekt onjuist (Rb. Charleroi, 6 
juni 1987, T.B.B.R., 1988, 573). 

111. VERHINDERENDE DWALING OMTRENT DE OORZAAK VAN DE OVEREEN

KbMST.- Met verhinderende dwaling omtrent de oorzaak van de overeen
komst wordt meestal bedoeld de dwaling op grond waarvan een partij 
een overeenkomst aangaat die voor haar zonder oorzaak is (Renard, C., 
Vieujean, E. en Hannequart, Y., o.c., nr. 621). Anders dan de verhinderen
de dwaling omtrent de aard of het voorwerp van de overeenkomst wordt 
hier niet verwezen naar een misverstand waardoor er slechts een schijnbare 
wilsovereenstemming is. Wellicht heeft de dwaling omtrent de oorzaak zijn 
plaats gevonden in het leerstuk van de verhinderende dwaling omdat de leer 
van de dwaling zoals geregeld in het B. W. geen plaats liet voor een dwaling 
omtrent de beweegredenen van een partij. De vraag rijst of de zogenaamde 
(verhinderende) dwaling omtrent de oorzaak niet eerder gesanctioneei:d 
dient te worden hetzij op grond van afwezigheid van oorzaak, hetzij op 
grond van essentiele dwaling. Hoe dan ook, over de dwaling omtrent de 
oorzaak bestaat de grootste onduidelijkheid (infra, nr. 155 en de verwijzin
gen aldaar). 
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V. Gebrekkige vorming van de wit 

112. WILSGEBREKEN.- ALGEMEEN.- De wilsgebreken worden in het Bur
gerlijk Wetboek in de art. 1109 e.v. behandeld bij de vereisten van geldig
heid van overeenkomsten. Net zoals een voorwerp en oorzaak is een geldige 
wil oak vereist voor de geldigheid van andere rechtshandelingen. Dit werd 
tijdens de besproken peri ode bevestigd door het Hof van Cassatie: , ,de regel 
volgens dewelke de geldigheid van een rechtshandeling afhankelijk is van 
het ontbreken van een gebrek in de toestemming of van het bestaan van een 
oorzaak is niet van toepassing wanneer de wetgever bepaald of aangenomen 
heeft dat erop uitzondering wordt gemaakt" (Cass., 13 juni 1985, A.C., 
1984-85, 1416; Pas., 1985, I, 1300, concl. Adv.-Gen. Velu, J. enR.C.J.B., 
1987, 542, noot Nelissen Grade, J.-M.; infra nr. 156). 
Dat de regels inzake wilsgebreken van toepassing zijn op de opzegging van 
de arbeidsovereenkomst, blijkt uit de rechtspraak die aan de werknemer 
toelaat een beroep te doen op het wilsgebrek geweld om de nietigheid van 
het door hem gegeven ontslag te bekomen (infra, nr. 131 ); voor een toepas
sing van resp. dwaling en bedrog zie Arb h. Bergen, 10 januari 1985, J. T. T., 
1985, 257 en Arbrb. Brussel, 20 juni 1988, J. T. T., 1988, 428). Een overwe
ging uit een arrest van het Hof van Cassatie - waarin overigens het bestaan 
van een wilsgebrek niet aan de orde was - bevestigt zulks: ,overwegende 
dat het duidelijke ontslag, zonder wilsgebrek gegeven, de overeenkomst 
beeindigt, al werd de dringende reden niet vooraf door het arbeidsgerecht 
aangenomen" (Cass., 28 april1980,A.C., 1979-80,1075 enR. W., 1980-81, 
2700). De rechtspraak die de toepassing van de leer der wilsgebreken op de 
opzegging niet erkent, is dan oak bekritiseerbaar (zie Arbrb. Brussel, 5 juli 
1982, T.S.R.; 1983, 429 (opzegging wegens dringende reden) enArbh. Luik, 
22 mei 1985, Jur. Liege, 1985, 576, noot; vgl. Clesse, J., ,Examen de 
jurisprudence (1982 a 1986). Contrat de travail", R. C.J.B., 1988, nr. 50, 
p. 280). 
Wilsgebreken worden eveneens ingeroepen bij een oplevering van een 
bouwwerk die de aanvaarding ervan inhoudt (Rb. Brussel, 29 november 
1977, T. A ann;, 1983, 2; Brussel, 9 februari 1982, J. T., 1982, 816, noot 
Devos, D. en T. Aann., 1983, 7, noot Flamme, M.-A.; Bergen, 12juli 1985, 
T.B.H., 1986, 793, noot Parmentier, C.; Luik, 22 februari 1988, Rev. 
Liege, 1988, 1276, noot De Briey, R.). Het wordt evenwel betwist dat de 
aanvaarding van een bouwwerk als een overeenkomst of een eenzijdige 
rechtshandeling moet worden beschouwd (zie Devos, D., noot onder Brus
sel, 9 februari 1982, J.T., 1982, 819-820). 
Een gerechtelijke bekentenis kan op grand van dwaling (omtrent de feiten) 
herroepen worden (Arbh. Brussel, 24 mei 1983, R. W., 1983-84, 253; 
art. 1356, 4de lid, B.W.). 
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a. Dwaling 

113. DWALING. - ALGEMEEN. - Dwaling is een , , verkeerde voorstelling van 
de werkelijkheid en meer in het bijzonder een verkeerde voorstelling die een 
partij zich maakt van een bestanddeel van de overeenkomst bij het afsluiten 
van die overeenkomst" (Rauws, W., Civielrechte/ijke beeindigingswijzen, 
93). 

Dwaling als wilsgebrek bij de totstandkoming van de overeenkomst mag 
vanzelfsprekend niet verward worden met de dwaling die overmacht uit
maakt bij de uitvoering van overeenkomsten (Cass., 17 juni 1981, Arr. 
Cass., 1980-81, 1201; zie Van Oevelen, A. en Dirix, E., Kroniek, R. W., 
1985-86, nr. 59, k. 147-148) of die, algemener geformuleerd, krachtens een 
algemeen rechtsbeginsel een rechtvaardigingsgrond uitmaakt. Ook deze 
laatste wordt, net zoals het wilsgebrek dwaling, slechts in aanmerking 
genomen indien degene die zich erop beroept, heeft gehandeld zoals elk 
bedachtzaam en voorzichtig persoon zou hebben gedaan, die in dezelfde 
toestand verkeerde (Cass., 23 januari 1984, A. C., 1983-84, 598 en R. W., 
1983-84, 2820). De vraag of fouten tijdens de uitvoering van de overeen
komst slechts rechtgezet kunnen worden indien de begane vergissing ver
schoonbaar is, komt vooral te berde indien de schuldeiser gedurende 
geruime tijd onjuiste afrekeningen aan de klant heeft verstuurd. Deze vraag 
maakt het voorwerp uit van betwistingen. Zij dient beantwoord te worden 
aan de hand van de regels van de contractuele aansprakelijkheid (Rb. 
Brussel, 2 oktober 1990, D.C.C.R., 1991-92, 1129, noot De Wit, R.). 

Het wilsgebrek dwaling dient eveneens onderscheiden te worden van de 
zogenaamde "verhinderende dwaling" (supra, nr. 109). 

Opdat dwaling als wilsgebrek in aanmerking kan komen, dient zij betrek
king te hebben op de zelfstandigheid van de zaak, of, m.a.w., zij moet 
essentieel of doorslaggevend zijn (infra, nr. 114). Bijkomstige dwaling 
wordt niet als relevant wilsgebrek aanvaard. De dwaling mag evenwel niet 
te wijten zijn aan een tekortkoming van degene die dwaalt; de onverschoon
baarheid van de dwaling brengt mee dat de dwaling niet in aanmerking 
genomen wordt (infra, nr. 116). Dwaling komt evenmin in aanmerking 
indien degene die dwaalt, het risico van dwaling op zich genomen heeft 
(infra, nr. 117). 

114. DWALING OMTRENT DE ZELFSTANDIGHEID VAN-DE ZAAK.- ESSENTIELE 

DWALING.- De zelfstandigheid van de zaak is ieder element dat een partij 
er hoofdzakelijk toe bepaald heeft het contract aan te gaan, zodanig dat 
zonder dit element het contract niet gesloten zou zijn (Cass., 31 oktober 
1966, A.C., 1967, 301; Cass., 3 maart 1967, A. C., 1967, 829). Het begrip 
,zelfstandigheid van de zaak" dient dan ook niet zozeer in objectieve zin 
te worden verstaan, maar veeleer in subjectieve zin (zie vorig overzicht, 
T.P.R., 1983, nr. 43, p. 548). 

Opdat een partij een vergissing omtrent een bepalend element als dwaling 
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zou kunnen inroepen, is vereist dat het in de contractuele sfeer getreden is. 
Dit impliceert dat de medecontractant op de hoogte is of behoort te zijn 
van het doorslaggevend belang dat die partij aan dit element hechtte 
(Parmentier, C., , ,La volonte des parties'' in Les obligations contractuelles, 
Brussel, Editions du Jeune Barreau, 1984, 65-66; Dirix, E., ,Dwaling en 
bedrog bij de koop van een kunstwerk", in Kunst en recht, Rimanque, K. 
(ed.), Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1985, nr. 99, p. 97-98). 
Rauws spreekt van het vereiste van de kenbaarheid van de dwaling (Rauws, 
W., Civielrechtelijke beiiindigingswijzen, 103-1 05). Franstalige auteurs heb
ben het over ,l'erreur commune" of ,le caractere commun de l'erreur" 
(voor een kritiek op deze verwarring stichtende terminologie, zie De Page, 
H., Traite, I, nr. 43). De partij die dwaling inroept, moet het doorslagge
vend karakter en de kenbaarheid van de dwaling bewijzen. Voor sommige 
zaken zijn bepaalde eigenschappen per definitie doorslaggevend en het 
bewijs van het doorslaggevend karakter van de eigenschap en de kenbaar
heid ervan stelt dan geen problemen. Anders is het wanneer een partij een 
specifieke hoedanigheid van de zaak voor ogen heeft waarvan de andere 
partij niet op de hoogte behoort te zijn. 

De rechtspraak biedt hiervan toepassingen, ondermeer m.b.t. de aanschaf 
van kunstwerken, computerapparatuur en bouwgronden. 
Indien tijdens de voorafgaande onderhandelingen de koper beklemtoont 
datde_ kunstwerken_authentiekmoeten_zijn en-deserkoper.het authentiek -
karakter bevestigt, is de authenticiteit van de kunstwerken een doorslagge
vend element (Brussel, 5 november 1980, J. T., 1981, 77). Bij afwezigheid 
van een schriftelijke garantie van authenticiteit kan uit andere elementen 
blijken dat de authenticiteit een doorslaggevend element uitmaakte en in de 
contractuele sfeer getreden is. In casu leidde het Hof dit af uit de door de 
verkoper gekende belangstelling van de koper voor het werk van de kunste
naar, de prijs van het kunstwerk, de ondertekening van het werk door de 
kunstenaar en het feit dat de verkoper na de koop een certificaat van 
authenticiteit zou opmaken (Brussel, 29 januari 1987, Rev. Liege, 1987, 
420). 

Indien de verkoper op de hoogte is of moet zijn van de noden waaraan de 
computerapparatuur moet beantwoorden, en wanneer blijkt dat de ver
kochte apparatuur niet voldoet, kan de koper zich op dwaling beroepen 
(Brussel, 17 februari 1987, T.B.B.R., 1989, 140, noot Flamee, M.; Brussel, 
19 april1985, Pas., 1985, II, 118; Kh. Brussel, 7 januari 1980, T.B.H., 1981, 
571, noot Vandenberghe, G. en Pas., 1981, III, 1). De plicht van de koper 
om zijn wensen kenbaar te maken en de plicht van de verkoper om zelf 
navraag te doen naar de wensen van de potentiele koper be!nvloeden 
derhalve wezenlijk de mogelijkheid van de koper om zich bij teleurgestelde 
verwachtingen te kunnen beroepen op dwaling (over de informatieplichten, 
supra, nr. 78). 
Betwistingen omtrent de feitelijke of juridische bebouwbaarheid van een 
perceel grond zijn legio (voor het belang van het verschoonbaarheidsvereis-
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te, infra, nr. 116). De contractsbedingen kunnen erop wijzen dat de partijen 
de koop van bouwgrond voor ogen hadden. Indien dan blijkt dat er enkel 
een vakantiehuisje opgetrokken kan worden, en geen normale woning, is 
er essentiele dwaling (Gent, 26 mei 1983, Rec. Gen. Enr. Not., 1986, 105). 
Indien uit de contractsbedingen blijkt dat de bebouwbaarheid van bet 
perceel niet verzekerd wordt, ook al stemt de prijs overeen met de prijs voor 
bouwgrond, kan geen beroep op dwaling gedaan worden (Brussel, 28 
november 1987, T. Not., 1988, 39). Er is essentiele dwaling wanneer, anders 
dan voorzien in de koopovereenkomst, de lopende pachtovereenkomst niet 
voor een bepaalde datum beeindigd kan worden (Gent, 28 oktober 1988, 
T. Agr. R., 1989, 179). Verklaringen van de verkoper tijdens de precontrac
tuele fase en de afwezigheid van enige betwisting omtrent de bebouwbaar
heid van de grond, kunnen eveneens aantonen dat die eigenschap essentieel 
was (Rb. Charleroi, 6 juni 1987, T.B.B.R., 1988, 573). Het belang dat de 
kopers hechtten aan bet stedebouwkundig attest en waarvan de verkopers 
op de hoogte waren, doet eveneens blijken van bet doorslaggevend karakter 
van de bebouwbaarheid (Luik, 11 december 1989, Act. Droit, 1991, 210, 
noot Herve, L.; Antwerpen, 22 februari 1989, T. Not., 1990, 27). Wanneer 
door een gebrek in de bouwgrond niet bet oorspronkelijke plan van de 
architect maar wei een (licht) gewijzigd ontwerp uitgevoerd kan worden, is 
er geen essentiele dwaling wanneer de dwalende partij niet kan aantonen 
dat beide partijen aanvaard hebben dat de strikt conforme uitvoering van 
bet plan een essentiele hoedanigheid uitmaakte (Brussel, 6 juni 1986, Res 
Jur. Imm., 1986, 249). 

Indien opdrachtgevers op grond van door de aannemer verstrekte informa
tie denken dat zij voor gevelwerken een renovatiepremie kunnen bekomen 
en indien blijkt dat zij, zonder die premie, geen opdracht zouden gegeven 
hebben tot bet uitvoeren van die werken, is er sprake van essentiele dwaling 
(Bergen, 31 maart 1987, Rev. Liege, 1987, 770). De administratieve moge
lijkheid van exploitatie van een dancing die bet voorwerp uitmaakt van een 
contract van overname is volgens bet Hof van Beroep van Bergen per 
definitie een doorslaggevend element (Bergen, 28 februari 1989, Pas., 1989, 
II, 221). 

De Burgerlijke Rechtbank te Tongeren aanvaardde dat een vierde hernieu
wing van een handelshuur die door de verhuurder toegestaan werd op 
verzoek van de huurder die, ten onrechte maar welbewust, verwees naar 
art. 14 Handelshuurwet, nietig was wegens dwaling omtrent de zelfstandig
heid van de zaak (Rb. Tongeren, 11 maart 1991; Limb. Rechtsl., 1991, 94). 
Het betrof veeleer een daling om trent bet recht, waarvan de verschoonbaar
heid niet onderzocht werd. De verschoonbaarheid van de dwaling was 
uiteraard niet relevant indien de rechtbank bet bestaan van bedrog aan
vaardde, maar dit laatste was niet bet geval. 

Bij wijze van voorbeeld volgen hierna een aantal uitspraken waarbij bet 
doorslaggevend belang van een hoedanigheid door de rechter niet aanvaard 
werd: 
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- het bouwjaar van een tweedehandswagen (Antwerpen, 17 november 
1982, R. W., 1986-87, 1506; Luik, 14 mei 1986, Rev. Liege, 1987, 173; 
in beide gevallen kon de koper overigens het juiste bouwjaar kennen); 

- het merk van de motor van een mobil-home; dat de hoedanigheid niet 
doorslaggevend was, leidde de rechter af uit het feit dat de koper de 
mobil-home bleef gebruiken na ontdekking van de vergissing (Brussel, 
25 november 1982, J.T., 1983, 396); 

- de bebouwbaarheid van een perceel grand, gelegen boven een breuklijn 
ten gevolge van mijnexploitatie; de rechter leidde, zoals in de hiervoor 
vermelde uitspraak, het niet doorslaggevend karakter af uit het feit dat 
de kopers niet onmiddellijk geprotesteerd hadden nadat zij op de hoogte 
waren van de onbebouwbaarheid (Rb. Hasselt, 3 oktober 1989, 
T.B.B.R., 1990, 367); dergelijke redenering gaat in de richting van 
rechtsverwerking (infra, nr. 196 e.v.). 

de oppervlakte van een perceel grand; de rechter wees ondermeer erop 
dat de koper na het ontdekken van het verschil in oppervlakte voorstelde 
dat hij een mindere prijs zou betalen (Bergen, 1 december 1983, Pas., 
1984, II, 62); 

de onmogelijkheid om bepaalde handelsactiviteiten uit te oefenen in een 
aangekocht pand; in casu konden de kopers niet aantonen dat zij die 
activiteiten op het oog hadden gehad (Rb. Brussel, 20 mei 1986, Rev. 

-Not: B:. 1988,-375, bevestigd door Brussel, 29 maart 1988, Rev. Not; 
B., 1988, 379); 

- het beroepsverleden van een sollicitant bij het sluiten van een arbeidso
vereenkomst (Arbh. Antwerpen, 4 juni 1981, R. W., 1981-82, 1414; 
J.T.T., 1981, 297 en Jura Fate., 1981-82, 283); 

een dwaling omtrent de solvabiliteit van de hoofdschuldenaar bij borg
tocht (Rb. Brugge, 28 september 1988, R. W., 1989-90, 308; anders: 
Parmentier, C., o.c. in Les obligations contractuelles, 60); 

een dwaling omtrent de prijs, in casu een ge'indexeerde lijfrente waarvan 
de indexatie-formule voor de koper bijzonder nadelig is (Bergen, 4 mei 
1982, Pas., 1982, II, 71 en Rec. Gen. Enr. Not., 1985, 348). 

Algemeen wordt aangenomen dat een dwaling omtrent de prijs geen essen
tiele dwaling oplevert, tenzij zij slechts de uitdrukking is van een dwaling 
omtrent een doorslaggevende hoedanigheid van de zaak (b.v. de authentici
teit van een kunstwerk). De verantwoording hiervoor is dat indien dwaling 
omtrent de prijs een essentiele dwaling zou uitmaken, elke overeenkomst 
wegens benadeling vernietigd zou kunnen worden. Hiertegen verzet zich 
art. 1118 B.W. (Parmentier, C., o.c. in Les obligations contractuelles, 
61-62). Een arrest blijkt nochtans - ten onrechte - de loutere dwaling 
omtrent de prijs bij de verkoop van een onroerend goed principieel als 
essentiele dwaling te aanvaarden. In casu werd evenwel het bestaan van de 
dwaling niet aanvaard omdat de omvang van de tegenprestatie van bij de 
aanvang onzeker was (Bergen, 5 mei 1989, Rev. Not. B., 1990, 217; i.e. 
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bedroeg de benadeling van de verkoper zelfs meer dan 7 /12; vgl. Brussel, 
18 juni 1986, R. W., 1986-87, 2306). 

Bij contracten intuitu personae maakt de hoedanigheid van de medecontrac
tant per definitie een essentieel element uit. Indien de hoedanigheid van de 
medecontractant niet essentieel is, is er geen contract intuitu personae en 
kan evenmin een beroep gedaan worden op dwaling bij vergissing omtrent 
de identiteit van de medecontractant (art. 1110, tweede lid, B.W.). Ten 
onrechte onderzocht de Burgerlijke Rechtbank te Luik of bij een gewone 
verkoopovereenkomst een vergissing omtrent de identiteit van de verkoper 
essentiele dwaling kon opleveren (Rb. Luik, 11 juni 1981, Jur. Liege, 1982, 
10; er was overigens eerder dwaling omtrent de naam, en niet de identiteit, 
van de verkoper). Of een kandidaat-pachter al dan niet al eerder een 
landbouwersactiviteit heeft uitgeoefend, werd evenmin als een doorslagge
vend element in aanmerking genomen (Vred. Messancy, 3 september 1986, 
T. Agr. R., 1987, 229). 

Zoals reeds in bet vorig overzicht (T.P.R., 1983, nr. 42, p. 548) werd 
opgemerkt, heeft de stelling volgens dewelke de oorzaak de doorslaggeven
de beweegredenen van de partijen omvat (infra, nr. 151) tot gevolg dat een 
dwaling omtrent de doorslaggevende beweegredenen van een partij een 
essentiele dwaling kan uitmaken. In de rechtsleer bestaat evenwel onenig
heid omtrent de vraag of een dwaling omtrent de doorslaggevende beweeg
reden gekoppeld moet worden aan de theorie van de wilsgebreken, dan wel 
aan de theorie van de oorzaak (zie referenties infra, nr. 155). In dit verb and 
kan er nog op gewezen worden dat wanneer algemeen aangenomen wordt 
dat bet kenbaarheidsvereiste bij dwaling slechts vereist dat een contractant 
weet. of moet weten dat een hoedanigheid voor zijn medecontractant de 
,zelfstandigheid van de zaak" raakt, voor de doorslaggevende beweegrede
nen blijkbaar meer vereist wordt. Volgens Van Ommeslaghe maakt een 
doorslaggevende beweegreden inderdaad slechts deel uit van de oorzaak 
indien deze beweegreden niet alleen gekend, maar ook aanvaard werd als 
bestanddeel van de overeenkomst (vgl. Van Ommeslaghe, P., Examen, 
R. C.J.B., 1986, nr. 13, p. 58: ,le caractere 'commun' de l'erreur signifie 
( ... )que les deux parties doivent etre injormees de l'aspect determinant des 
caracteristiques de la chose ( ... )" en nr. 31, p. 88-89: ,( ... ) les mobiles 
determinants d'une partie a un contrat synallagmatique font partie de la 
cause, pour autant qu'ils soient entres dans le champ contractuel au moment 
de la formation de l'acte juridique en sorte que les parties aient admis 
expressement ou tacitement que ces mobiles etaient une condition meme de 
l'accord d'une ou de plusieurs parties ala convention. La seu/e connaissance 
des mobiles poursuivis par l'autre partie est a cet egard insuffisante"; infra, 
nr. 151). 

115. DWALING.- TOEPASSING.- DADING.- Omtrent de vernietigbaarheid 
op grand van dwaling van een dading blijven er talrijke betwistingen 
voorkomen. 

333 



Zoals men weet, sluit art. 2052 B.W. de nietigverklaring van een dading 
wegens dwaling omtrent het recht uit. Men kan zich dan ook niet beroepen 
op een dwaling omtrent het recht dat van toepassing is op de betwisting 
waarover men een dading sloot (art. 2052, tweede lid, B.W.). 

Er wordt eveneens voorgehouden dat er sprake is van rechtsdwaling indien 
een partij zich vergist omtrent de rechtsgevolgen die aan de dading verbon
den zijn (Brussel, 17 februari 1987, T.B.B.R., 1989, 140; Bergen, 29 
december 1987, Pas., 1988, II, 83). De vraag rijst even wei of, wanneer beide 
partijen zich gemeenschappelijk , vergissen" omtrent de draagwijdte van 
een dading, m{in niet eerder staat voor een verkeerde kwalificatie van de 
overeenkomst door de partijen. Indien een van de partijen zich vergist 
omtrent de juridische gevolgen van een dading, kan hieruit ook blijken dat 
beide partijen een verschillende overeenkomst op het oog hadden en dat er 
veeleer sprake is van verhinderende dwaling (supra, nr. 110; vgl. Brussel, 
17 februari 1987, gee.; Bergen, 29 december 1987, gee.). 

Ook wanneer een partij dwaalt over de uitgestrektheid van haar rechten, 
wordt een vordering tot nietigverklaring op grand van dwaling traditioneel 
afgewezen (De Page, H., Traite, V, nr. 516). Zo kan een licentiehouder de 
geldigheid van een octrooi niet betwisten indien n.a.v. de licentieovereen
komst een dading werd gesloten waarbij uitgegaan werd van de geldigheid 
van het octrooi. Deze dading kan niet worden aaangevochten op grand van 
eendwaling ()m1r(!_nt de geldigheid van het octrooi (Gent, 16mt:!_198Q~J!18:· 
Cons., 1985, 153). 

Krachtens art. 2053 B.W. komt een dwaling omtrent de feiten, meer be
paald omtrent de persoon of het voorwerp van het geschil, daarentegen wei 
in aanmerking als grand voor nietigverklaring van een dading (Luik, 15 
januari 1981, J.L., 1981, 286). Vrij talrijke betwistingen in verband met de 
werkelijkheid van de dwaling komen voor naar aanleiding van dadingen 
tussen het slachtoffer van een ongeval en de verzekeraar van de aansprake
lijke waarbij het slachtoffer schadevergoeding krijgt mits afstand van elk 
verhaal voor toekomstige schade. Een beroep op dwaling wordt aan het 
slachtoffer meestal ontzegd indien de schade omvangrijker blijkt dan voor
zien (Luik, 15 januari 1981, Jur. Liege, 1981, 286; i.e. werd de 
overeenkomst aangegaan drie maanden na het ongeval en kon het slachtof
fer de omvang van zijn schade inschatten; Rb. Luik, 28 juni 1982, Jur. 
Liege, 1982, 354 en R.G.A.R., 1985, nr. 10917; i.e. werd het slachtoffer 
gewezen op de draagwijdte van de overeenkomst en werd het aangaan van 
de overeenkomst afhankelijk gemaakt van het voorleggen van een genees
kundig attest; Bergen, 29 december 1987, Pas., 1988, II, 83; vgl. Bergen, 
19 maart 1980, Rev. Not. B., 1980, 257, noot Sace, J.). Het slachtoffer dat 
naderhand bijkomende schade lijdt, kan evenwel ook voorhouden dat het 
voorwerp van de overeenkomst zich niet uitstrekt tot de schade die voort
vloeit uit de onvoorzienbare gevolgen van een ongeval (zie hierover uitge
breid Simoens, D. , , V ergoedingskwijting en dading in de verzekeringsprak
tijk", in De overeenkomst vandaag en morgen, Storme, M., Merchiers, Y. 
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en Herbots, J. (ed.), Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1990, nrs. 
36 e.v., p. 217; eveneens Schuermans, L., Schryvers, J., Simoens D., Van 
Oevelen, A. en Schamps, H., ,Overzicht van rechtspraak. Onrechtmatige 
daad. Schade en schadeloosstelling (1977-1982)", T.P.R., 1984, 622 e.v.; 
vgl. vorig overzicht, T.P.R., 1983, nr. 51, p. 556; Van Ommeslaghe, P., 
Examen, R.C.J.B., 1986, nr. 15, p. 63; Parmentier, C., o.c. inLes obliga
tions contractuelles, 67-68). In dit verband kan gewezen worden op art. 84 
van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. Dit 
artikel bepaalt dat een kwitantie voor een gedeeltelijke of ,ter finale" 
afrekening niet inhoudt dat de benadeelde afziet van zijn rechten. Een 
kwitantie ter finale afrekening moet de elementen van de schade vermelden 
waarop die afrekening slaat. Deze bepaling zal ongetwijfeld tot gevolg 
hebben dat betwistingen omtrent de aard van de overeenkomst (dading of 
andere vaststellingsovereenkomst) en het voorwerp ervan fel zullen vermin
deren. 

116. DWALING.- VERSCHOONBAARHEIDSVEREISTE.- Opdat de dwaling in 
aanmerking genomen kan worden, dient zij verschoonbaar te zijn (Cass., 
6 januari 1944, Arr. Verbr., 1944, 66; Cass., 28 juni 1968, A.C., 1968, 1321; 
Cass., 10 april1975, R.C.J.B., 1978, noot Coipel, M.; Cass., 13 februari 
1978, A.C., 1978, 705; Cass., 20 april 1978, R.C.J.B., 1980, 210, noot 
Fontaine, M.). 

De grondslag van dit vereiste wordt door het Hof van Cassatie gezocht in 
een interpretatie van de art. 1109, 1110 en 1117 B. W. : d waling is geen 
oorzaak van nietigheid wanneer zij niet onverschoonbaar is. De grondslag 
van het vereiste berust aldus in de wilsleer zelf, en niet in de leer van de 
precontractuele aansprakelijkheid gestoeld op art. 1382 B.W. (zie vorig 
overzicht, T.P.R., 1983, nr. 46). In de rechtsleer wordt nochtans de opvat
ting verdedigd dat de precontractuele aansprakelijkheid op grond van 
art. 1382 B.W. een betere grondslag zou uitmaken (De Bondt, W., ,Rede
lijkheid en billijkheid in het contractenrecht", T.P.R., 1984, nr. 6, p. 100 
en Herve, L., ,Du caractere inexcusable de l'erreur commise par l'acheteur 
d'un terrain a batir" (noot onder Luik, 11 december 1989), Act. Droit, 
1991, 220-222). Kniithof wees erop dat dergelijke grondslag leidt tot een 
eenheid bij de beoordeling van de rechtmatigheid van precontractuele 
gedragingen (vorig overzicht, T.P.R., 1983, nr. 46, p. 551-552). Op die 
grond kan eveneens het verschoonbaarheidsvereiste bij verhinderende dwa
ling toepassing vinden. Tenslotte kan de bewijslastverdeling - degene die 
voorhoudt dat de dwaling onverschoonbaar is moet hiervan het bewijs 
leveren- slechts verantwoord worden indien art. 1382 B.W. de grondslag 
is van het vereiste van verschoonbaarheid. Indien art. 1382 als rechtsgrond 
wordt aangenomen, houdt de sanctie van de onverschoonbare dwaling in 
dat bij wege van herstel in natura aan de dwalende het recht ontzegd wordt 
een beroep te doen op dwaling, of, m.a.w. bij wege van herstel in natura 
wordt het contract behouden (voor kritiek op dergelijke benadering: Van 
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Quickenbome, M., ,La confirmation d'un acte nul pour fausse cause 
conctitue-t-elle une donation indirecte?" (noot onder Cass., 5 november 
1976), R.C.J.B., 1979, 131). Voor Camelis daarentegen vindt het ver
schoonbaarheidsvereiste zijn grondslag in het algemeen rechtsbeginsel dat 
misbruik van recht verbiedt. Volgens deze auteur oefent een rechtssubject 
een subjectief recht uit wanneer hij een overeenkomst sluit. De contractant 
die onverschoonbaar dwaalt, oefent zijn subjectief recht op een kennelijk 
onredelijke wijze uit (Camelis, L., ,La responsabilite precontractuelle, 
consequence eventuelle du processus precontractuel", T.B.B.R., 1990, 407 
enBeginselen van het Belgische buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, 
Antwerpen-Brussel, Maklu Uitgevers-Ced.Samsom, 1989, nr. 67, p. 115). 
Naar onze mening wordt hier aan het begrip rechtsmisbruik een te brede 
betekenis gegeven en wordt het onderscheid tussen de wijze van uitoefening 
van een recht en de fout naar aanleiding van de uitoefening ervan uit het 
oog verloren (cf. supra, nr. 81). 

In de rechtsleer werd vooral aandacht besteed aan de vraag welk criterium 
moet gehanteerd worden om te beoordelen of de begane vergissing ver
schoonbaar is. Voorstanders van art. 1382 B.W. als grondslag stellen een 
in abstracto beoordeling voor overeenkomstig het criterium van de bonus 
paterfamilias (in die zin Van Ommeslaghe, P., Examen, R.C.J.B., 1986, 
nr. 14, p. 60). Opgemerkt moet worden dat deze abstracte standaard in 
zekere mate geconcretiseerdwordt doordat bij toepassing van het criterium 
van de goede huisvader meestal rekening gehouden wordt met bijzondere 
vaardigheden van bepaalde categorieen van personen (zie Camelis, L, 
Beginselen van Belgisch buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, nr. 21, 
p. 35) of met het beroep en de leeftijd van de contractant en de kennis die 
men normalerwijze van hem mag verwachten (Buyle, J.-P., Lanoye, L. en 
Willems, A., ,Chronique de jurisprudence. L'informatiqtie (1976-1986)", 
J. T., 1988, nr. 11, p. 96; Herve, L., ,Du caractere inexcusable de l'erreur 
commise par l'acheteur d'un terrain a batir" (noot onder Luik, 11 december 
1989), Act .. Droit, 1991, 220-222; vgl. Camelis L., Beginselen van het 
Belgische buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, nr. 67, p. 115 die 
erop wijst dat dergelijke concretisering onverenigbaar is met het buitencon
tractueel foutbegrip). Gaat men daarentegen uit van de wilsleer dan dient 
de schuld niet iil abstracto, maar in concreto beoordeeld te worden, reke
ning houdend met de subjectieve eigenschappen van de dwalende partij. De 
onverschoonbare dwaling is dan de dwaling die niet begaan zou zijn door 
een redelijk mens geplaatst in dezelfde objectieve en subjectieve omstandig
heden (in die zin Coipel, M., ,L'erreur de droit inexcusable" (noot onder 
Cass., 10 april 1975), R.C.J.B., 1978, nr. 12, p. 213; in die zin eveneens 
Herbots, J., Clarysse, D. en Werckx, J., ,Overzicht van rechtspraak. 
Bijzondere overeenkomsten (1977-1982)", nr. 25, p. 792; Parmentier, C., 
o.c. in Les obligations contractuelles, 60; Poullet, P. en Y., ,Les contrats 
informatiques. Reflexions sur 10 ans de jurisprudence beige et fran<;:aise", 
J. T., 1982, nr. 22, p. 8; Rauws, W., Civielrechtelijke beeindigingswijzen, 
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103; Rommel, G., ,De informatieplicht in bet consumentenrecht", R. W., 
1983-84, 2305). Cornelis is eveneens de mening toegedaan dat de beoorde
ling in concreto moet gebeuren, wat in overeenstemming zou zijn met de 
door hem voorgestelde grondslag van bet rechtsmisbruik (Cornelis, L., o.c., 
T.B.B.R., 1990, 407 en Beginselen van het Belgische buitencontractuele 
aansprakelijkheidsrecht, 115; onduidelijk is evenwel waarom de theorie van 
bet rechtsmisbruik rekening houdt met de subjectieve eigenschappen van de 
titularis van een subjectief recht). 

Ook in de rechtspraak vindt men beide opvattingen in verband met bet toe 
te passen criterium inzake verschoonbaarheid terug. De praktische beteke
nis van de tegenstelling tussen beide is overigens vrij beperkt. Ben beoorde
ling in abstracto op grand van art. 1382 B.W. waarbij rekening gehouden 
wordt met de leeftijd, bet beroep of de ervaring van de betrokkene, geeft 
wellicht slechts zelden een verschillend resultaat dan een beoordeling in 
concreto. Als voorbeeld van de onzekerheid waarmee rechters bet onder
scheid hanteren, kan een vonnis van de Burgerlijke Rechtbank te Doornik 
(6 januari 1982, R.G.A.R., 1983; nr. 10676) vermeld worden. Ben verzeke
ringsonderneming had nagelaten de verklaringen van de verzekerde n.a.v. 
een schadegeval te controleren, wat , un homme prudent de sa categorie" 
wel gedaan zou hebben. Hoewel dergelijke standaard ongetwijfeld een 
beoordeling in abstracto uitmaakt verwees de rechtbank niettemin naar 
Coipel en de door hem voorgestane beoordeling in concreto. Voor een ander 
voorbeeld waarbij de verschoonbaarheid getoetst werd rekening houdend 
met de bijzondere beroepsbekwaamheid van de koper als beroepsmakelaar: 
Antwerpen, 22 februari 1989, T. Not., 1990, 27. Voor een betwistbare 
verwijzing naar een beoordeling in concreto, zie Kh. Brussel, 7 januari 1980, 
B.R.H., 1981, 571, noot Vandenberghe, G .. Het Hofvan Beroep te Brussel 
(29maart 1988, Rev. Not. B., 1988, 379)verwees naar art. 1382B.W., maar 
diende zich niet uit te spreken over bet abstract of concreet karakter van 
de beoordeling. Het Hof van Beroep te Bergen (29 december 1987, Pas., 
1988, II, 83) sprak zich eveneens uit voor een beoordeling in abstracto in 
een betwisting waarbij de subjectieve eigenschappen wei van belang waren. 
In casu had de eiser, slachtoffer van een ongeval, een dading aangegaan met 
de verzekeringsmaatschappij van de aansprakelijke waarbij hij onherroepe
lijk afstand had gedaan van elke vordering. Achteraf vordert bet slachtoffer 
toch een bijkomende schadevergoeding. De verzekeringsmaatschappij be
roept zich op de bewoordingen van de overeenkomst, waarover, aldus bet 
Hof, geen redelijk mens zich kan vergissen. Indien bet slachtoffer zich dan 
toch vergiste, dan was die vergissing niet verschoonbaar. Het Hof verwees 
uitdrukkelijk naar de door Van Ommeslaghe voorgestelde beoordeling in 
abstracto. Om dezelfde reden wees bet Hof van Beroep bet aanbod van de 
eiser af tot bewijs van bet feit dat bet de eiser ontbrak aan ,(le) potentiel 
intellectuel necessaire pour comprendre la portee d'un contrat de transac
tion, faute notamment de savoir lire et ecrire ainsi que de s'exprimer 
facilement". Men kan de vraag stellen of een beoordeling in concreto, 
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uitgaande van deze subjectieve eigenschappen, eveneens geleid zou hebben 
tot een afwijzing van het beroep op dwaling. Een verwijzing naar de 
subjectieve eigenschappen van de dwalende partij, zonder verdere motive
ring, vindt men in een vonnis van de Politierechter te Hasselt, 17 mei 1989, 
T. Vred., 1991, 367). 

De verschoonbaarheid van de dwaling hangt samen met de verplichting tot 
het inwinnen van informatie die in sommige gevallen bestaat. Een contrac
tant dwaalt niet op verschoonbare wijze indien de dwaling het gevolg is van 
het niet voldoende inwinnen van informatie. De rechtspraak maakte van dit 
principe herhaaldelijk toepassing. Een overnemer van een handelszaak 
moet op voorhand weten of hij voldoet aan alle voorwaarden om het beroep 
te kunnen uitoefenen (Luik, 29 november 1983, Jur. Liege, 1984, 86). 
Degene die een onroerend goed koopt om er een handelszaak in onder te 
brengen, moet zich op voorhand ervan vergewissen of dit wei mogelijk is 
(Rb. Brussel, 20 mei 1986, Rev. Not. B., 1988, 375, bevestigd door Brussel, 
29 maart 1988, Rev. Not. B., 1988, 379). Wie een belangrijk bod doet op 
een handelszaak, dient zich op voorhand te vergewissen van de toestand 
waarin de handelszaak zich bevindt (Kh. Marche-en-Famenne, 16 november 
1981, Rev. Reg. Dr., 1982, 33). Volgens de Burgerlijke Recht bank te Hasselt 
moet de koper van een onroerend goed die op de hoogte is van de aanwezig
heid van een ml.bije mijnexploitatie, navraag doen naar de invloed van de 
mijm.Jitl>ating_ol:J de_bebouw_l:>aarheid ya11 het p_!!_r~eel _ _(@. l:Ia§selt,_]_()kto
ber 1989, T.B.B.R., 1990, 367). Een dwaling omtrent de wisselkoersen is 
onverschoonbaar indien zij begaan wordt door een handelaar die deelneemt 
aan een internationale beurs (Bergen, 1 oktober 1991, J.T., 1992, 480). In 
de besproken periode werd oak meermaals geoordeeld dat een verzekerings
maatschappij, alvorens een overeenkomst te sluiten, het nodige moet doen 
om de ware toedracht van de feiten te achterhalen. Wanneer achteraf blijkt 
dat zij gecontracteerd heeft op basis van onjuiste gegevens, wordt haar 
dikwijls een beroep op het wilsgebrek dwaling ontzegd omdat de door haar 
begane dwaling niet verschoonbaar is (zie Antwerpen, 26 juni 1984, R. W., 
1984-85, 2072; Arbh. Antwerpen, 19 september 1986, R. W., 1986-87, 1409; 
Rb. Doornik, 6 januari 1982, R.G.A.R., 1983, nr. 10676; Rb. Hasselt, 16 
december 1986, R.G.A.R., 1989, nr. 11536; Rb. Antwerpen, 27 juni 1988, 
R. W., 1989-90, 130en543 enDe Verz., 1989, 307; Kh. Brussel, 18juli 1988, 
De Verz., 1989, 320; voor een geval waarin de dwaling wei verschoonbaar 
werd geacht: Rb. Hasselt, 29 juni 1981, Limb. Rechtsl., 1982, 13). 

Oak de verplichting tot het verstrekken van gegevens die op de wederpartij 
rust, speelt een,rol. Een dwaling is verschoonbaar indien zij het gevolg is 
van een fout van de medecontractant (b.v. Bergen, 31 maart 1987, Rev. 
Liege, 1987, n'o; vgl. Rb. Charleroi, 6 juni 1987, T.B.B.R., 1988, 573). 
Enig voorbehoud kan wei gemaakt worden wannneer uit de omstandighe
den zou blijken dat een zorgvuldig contractant de beweringen van zijn 
medecontractant geverifieerd zou hebben (b.v. Dirix, E., o.c. in Kunst en 
recht, 102-103; vgl. Antwerpen, 20 januari 1988, T.B.B.R., 1990, 33, noot 
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Dambre, M. i.v.m. de controle van de conformiteit van het geleverde aan 
het verkochte: ,terecht mochten (de kopers) zich vergenoegen met de 
certificaten afgeleverd door (de verkopers)_nu er voordien geen objectieve 
redenen bemerkt worden om aan hun waarde te twijfelen"). 

Kan de verschoonbaarheid van de dwaling nog aanvaard worden indien een 
contractant zich laat bijstaan door een deskundige en zich vergist, niettegen
staande deze bijstand? Het Hof van Beroep te Luik beantwoordde deze 
vraag bevestigend voor zover de contractant zelf geen verwijt treft en de 
dwaling derhalve voor een normaal voorzichtig contractant verschoonbaar 
is, ook al beging de deskundige zelf een fout (Luik, 22 februari 1988, Rev. 
Liege, 1988, 1276; in die zin eveneens Herve, L., o.c., Act. Droit, 1991, 230; 
vgl. Cass., 10 april1975, R.C.J.B., 1978, 198, noot Coipel, M. en op grand 
van een interpretatie van dit arrest in andere zin: Wilms, W., ,Het recht 
op informatie in het verbintenissenrecht. Een grondslagenonderzoek", 
R. W., 1980-81, 510). Dit standpunt is m.i. correct. Indien het juist is dat 
de informatieverplichting van de professionele contractant vermindert in
dien de leek een beroep doet op de deskundige, dan sluit dit nog niet uit 
dat de door de leek begane dwaling verschoonbaar is (anders: Dambre, M., 
,Informatieplicht en actiemogelijkheden van partijen bij de aankoop van 
kunstvoorwerpen" (noot onder Antwerpen, 20 januari 1988}, T.B.B.R., 
1990, nr. 10, p. 44-45). Tevens werd geoordeeld dat, wat betreft de ver
schoonbaarheid van de dwaling, van een contractant niet vereist kan 
worden dat hij zich laat bijstaan door een deskundige (Luik, 11 december 
1989, Act. Droit, 1991, 210; vgl. infra, nr. 77). 

Het Hof van Beroep van Luik maakte een beperkende toepassing van het 
verschoonbaarheidsvereiste in een geval waar een openbaar verkocht per
ceel grand we gens onvoldoende stabiliteit ongeschikt bleek voor het bouwen 
van een metalen loads; in feite ging het om een voormalige kleiput die met 
afval allerhande was volgestort. De koper vorderde de vernietiging van de 
overeenkomst op grand van dwaling. Volgens het Hof is de dwaling van 
de koper in een geval van deze aard slechts onverschoonbaar in drie 
gevallen: indien het van algemene bekendheid was dat er voordien afval 
gestort werd, indien de prijs de kopers diende te alarmeren omtrent de 
kwaliteit van het perceel, of nog indien het bij het enkele aanschouwen van 
het terrein evident was dater afval gestort werd (Luik, 11 december 1989, 
Act. Droit, 1991, 210, met uitgebreide kritische bespreking van Herve L.). 
Het omgekeerde beslissen zou, aldus het Hof, op de koper van een onroe
rend goed de verplichting leggen om voor de aankoop over te gaan tot een 
bodemonderzoek, hetgeen de kopers zou ontmoedigen en de immobilien
handel bemoeilijken. In het licht van de grate risico's die bodemverontreini
ging op dit ogenblik oplevert en van de frekwentie waarmee zij voorkomt 
op voormalige industrieterreinen is de uitspraak van het Hof wellicht te 
tolerant en moet de koper van voormalige industriegronden een bijzondere 
aandacht aan de dag leggen in verband met de mogelijke aanwezigheid van 
bodemverontreiniging. Doet hij dit niet dan staat hij overigens bloat aan 
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risico's en verliezen die niet kunnen opgevangen worden door de nietigver
klaring van de overeenkomst aileen (zie oak H. Bocken, ,Milieuwetgeving 
en onroerende goederen, aansprakelijkheid voor de kosten van bodemsane
ring", T.P.R., 1992, 50). 

Twee uitspraken met betrekking tot een dwaling omtrent het recht lijken 
daarentegen vrij streng voor de gene die zich vergiste. De Burgerlijke Recht
bank te Turnhbut was van oordeel dat een bestuurder die zich na een 
verkeersongevai ertoe verbindt de schade te vergoeden, zich niet kan beroe
pen op dwaling indien naderhand blijkt dat de aansprakelijkheid bij · de 
andere bestuurder berust. Als weggebruiker mag hij zich niet vergissen 
omtrent het verkeersreglement (Rb. Turnhout, 5 september 1985, R. W., 
1985-86, 2366). Volgens de Burgerlijke Rechtbank te Luik is een dwaling 
omtrent een rechtspunt in elk geval niet verschoonbaar vanaf het ogenblik 
waarop het Hof van Cassatie de draagwijdte van een wettelijke bepaling 
heeft vastgelegd (Rb. Luik, 5 juni 1979, Jur. Liege, 1980, 289) ... 

117. DWALING.- DWALINGSRISICO.- De partij die het risico op dwaling op 
zich heeft genomen, kan zich niet op dwaling beroepen (zie vorig overzicht, 
T.P.R., 1983, nr. 50, p. 555; in deze zin oak Brussel, 29 januari 1987, Rev. 
Liege, 1987, 420; Rb. Antwerpen, 27 juni 1988, R. W., 1989-90, 130 en 543 
en De Verz., 1989, 307). 

De interpretatie van de bediilgen waafuit oe -aanvaarding -van liet-d walingsfr:~ 
sica blijkt is evenwel zeer belangrijk. Zo oordeelde het Hof van Beroep te 
Antwerpen (22 februari 1989, T. Not., 1990, 27) dat de gebruikelijke 
clausule bij verl}oop van een onroerend goed volgens dewelke ,geen gebrek 
( ... ) kan ooit aanleiding geven tot prijsvermindering, koopverbreking of 
enige vergoeding; de kopers nemen het verkochte goed in de huidige staat 
waarin het zich thans bevindt en hen wei bekend, met al dan niet verborgen 
gebreken" evenwel niet meebrengt dat het bouwbestemmingsrisico op de 
schouders van de koper wordt gelegd. 

Ben contract betreffende de aankoop van computeruitrusting bevatte het 
volgende beding: ,le client reconnait s'etre entoure de taus les conseils en 
vue de !'acquisition du materiel et declare s'etre assure que ce materiel 
correspond a l'usage envisage par lui. En consequence, Ia responsabilite 
d'O. ne pourra etre envisage de ce chef par suite d'une erreur de choix". 
Ret Hof van Beroep te Brussel was van oordeel dat dit beding niet van 
toepassing was bij ,erreur sur Ia substance meme de Ia chose" (Brussel, 17 
februari 1987, T.B.B.R., 1989, 140, noot Flamee, M.). 

118. DWALING.- SANCTIE.- De partij die op grand van een verschoonbare 
essentiele dwaling een overeenkomst aangaat, kan de nietigheid ervan 
vorderen (infra, nrs. 301 e.v.). 

Indien de dwaling veroorzaakt werd door een precontractuele fout van de 
medecontractant en indien de nietigverklaring niet aile schade wegneemt, 
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kan deze contractant veroordeeld worden tot een bijkomende schadevergoe
ding (infra, nr. 168; Antwerpen, 22 februari 1989, T. Not., 1990, 27). Een 
opzettelijke fout van de medecontractant is niet vereist opdat de dwalende 
partij aanspraak zou kunnen maken op schadevergoeding (zie nochtans 
Brussel, 17 februari 1987, T.B.B.R., 1989, 140, noot Flamee, M.). 

119. DWALING EN AANVERWANTE VORDERINGEN.- Het onderscheid tussen 
dwaling omtrent de ze/fstandigheid van de zaak, niet-conforme levering en 
verborgen gebreken is niet steeds gemakkelijk te maken (zie ook vorig 
overzicht, T.P.R., 1983, nr. 45, p. 550-551). 

Het onderscheid tussen deze rechtsgronden is uiteraard van belang, aange
zien de beoogde rechtsgevolgen aanzienlijk verschillen. Op grond van 
dwaling kan de vernietiging van het contract, eventueel met schadevergoe
ding, bekomen worden (supra, vorig nummer). Een vordering op grond van 
niet-conforme levering heeft betrekking op de contractuele aansprakelijk
heid - de verkoper b.v. Ievert niet wat hij verkocht heeft (zie b.v. Rb. 
Hasselt, 11 oktober 1988, D.C.C.R., 1989-90,40, noot Verschelden, P.)
en strekt tot hetzij uitvoering in natura of bij equivalent hetzij ontbinding 
(met eventueel schadevergoeding) (art. 1184 B.W.). Op grond van de vrij
waring voor verborgen gebreken heeft de koper de keuze tussen teruggave 
van de zaak tegen terugbetaling van de prijs en behoud van de zaak mits 
terugbetaling van een gedeelte van de betaalde prijs (art. 1644 B.W.). 

Ook de voorwaarden waaronder een beroep op de ene of andere rechtsgrond 
gedaan kan worden, zijn verschillend. Dwaling kan ingeroepen worden 
zolang er geen bevestiging is van de relatief nietige rechtshandeling en voor 
zover de verjaring niet is ingetreden (na verloop van tien jaren; art. 1304 
B.W.). Een vordering Wegens (niet-verborgen) non-conformiteit kan niet 
meer ingesteld worden nadat de levering ,aanvaard" werd. De vordering 
verjaart na dertig jaren (art. 2262 B.W.). De vordering tot vrijwaring voor 
verborgen gebreken dient ingesteld te worden, op straffe van verval, binnen 
de korte tijd bepaald in art. 1648 B.W .. Op de vrijwaring voor verborgen 
gebreken kan geen beroep gedaan worden bij verkopingen die op rechterlijk 
gezag geschieden (art. 1649 B.W.; zie b.v. Luik, 11 december 1989, Act. 
Droit, 1991, 210, noot Herve, L.). 

In sommige gevallen kan een beroep gedaan worden op meer dan een 
rechtsgrond, zoals uit de hierna volgende voorbeelden blijkt. 

Een nieuwe mobilhome van het merk Mercedes wordt op een salon ver
kocht. Noch de motor, noch het koetswerk blijken achteraf van dat merk 
te zijn. De koper beroept zich zowel op niet-conforme levering, als op 
dwaling omtrent de zelfstandigheid. Het Hof van Beroep te Brussel sprak 
zich over beide rechtsgronden uit. Dit houdt in dat de vordering van de 
koper werd onderzocht zowel in de veronderstelling dat de geleverde zaak 
niet overeenstemde met de verkochte zaak als in de veronderstelling dat de 
geleverde zaak wei overeenstemde met de verkochte zaak in welk geval er 
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wei sprake is van een vergissing omtrent een hoedanigheid van de zaak. 
Beide vorderingen van de koper werden afgewezen omdat de koper na het 
ontdekken van hetzij de niet-conformiteit hetzij de dwaling een lange tijd 
de wagen voort gebruikt had. Hieruit leidde het Hof af dat de koper 
enerzijds de niet-conformiteit aanvaard had, anderzijds dat de dwaling geen 
betrekking had op de zelfstandigheid van de zaak. Uiteindelijk werd de 
vordering van de koper wei gegrond verklaard op grand van incidenteel 
bedrog (Brussel, 25 november 1982, J. T., 1983, 396). De cumulatie van de 
twee bovenvermelde veronderstellingen is uiteraard problematisch aange
zien ze onderling tegenstrijdig zijn (zie overzicht T.P.R., 1975, nr. 32, 
p. 471). Indien aile wagens van het type dat op het salon te koop gesteld 
was, een koetswerk en motor van een ander merk hadden (en dit blijkt het 
geval te zijn) en nu de koper de wagen op voorhand te zien had gekregen, 
was m.i. eerder sprake van dwaling dan van niet-conforme levering. 

De verkoop van antiek of een kunstvoorwerp is een dankbaar onderwerp 
om een paging te ondernemen tot het verduidelijken van het principiele 
onderscheid tussen de verschillende vorderingen en hun kans op welslagen. 
De standpunten lopen sterk uiteen (zie en vgl. Dirix, E., o.c. in Kunst en 
recht, nrs. 114-118, p. 110-113; Dambre, M.,o.c., T.B.B.R., 1990, 38-45; 
Fontaine, M., ,Les aspects juridiques de la commercialisation des reuvres 
d'art", Ann. Dr. Louv., 1989, 401-408; Meinertzhagen-Limpens, A., ,La 
vent~, _er}"~U_£o_E_O~-_co!lfo!JI1ite e!_vice~_caches'_',_T-~·~·B·, 19~~ ~~-222). 

Het onderscheid tussen dwaling en niet conforme levering is meestal vrij 
duidelijk. Zo was het Hof van Beroep te Brussel terecht van oordeel dat 
bij verkoop van een gei:ndividualiseerd kunstwerk (dat de koper vooraf 
onderzocht had) het gebrek aan authenticiteit niet aangemerkt kan worden 
als een niet-conforme levering aangezien de geleverde zaak wei degelijk 
overeenstemt met de verkochte zaak (Brussel, 29 januari 1987, Rev. Liege, 
1987, 420; in die zin eveneens Fontaine, M., o.c., Ann. Dr. Louv., 1989, 
405 anders: Antwerpen, 20 januari 1988, T.B.B.R., 1990, 33). 

Het onderscheid tussen dwaling en verborgen gebrek daarentegen geeft 
aanleiding tot tneer problemen en blijkt niet steeds scherp te trekken. De 
stelling dat een vordering wegens verborgen gebreken bij gebrek aan authen
ticiteit uitgesloten is (in die zin Dambre, M., o.c., T.B.B.R., 1990, nr. 9, 
p. 43) lijkt te strikt (vgl. Dirix, E., o.c. in Kunst en recht, nr. 117, p. 112-
113). Het gebrek aan authenticiteit kan het gebruik waartoe de zaak 
bestemd was, in de weg staan. Dit blijkt uit een arrest- weliswaar i.v.m. 
een vordering op grand van dwaling - waarin geoordeeld werd dat de 
verkoper wist of diende te weten dat ,le defaut d'authenticite empecherait 
celui-ci (de koper) de donner aux reuvres qu'il acquerait l'usage auquel il 
les destinait". Het gebruik waarvan sprake was het onderbrengen van het 
kunstwerk in een prive-verzameling (Brussel, 5 november 1980, J. T., 1981, 
77). Deze overweging had even goed het besluit toegelaten dater sprake was 
van een functioned verborgen gebrek (zie hierover Deli, D., ,Afbakenings
problemen tussen de vrijwaring voor verborgen gebreken en de niet-confor-
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me levering bij het hanteren van een functioneel gebreksbegrip in de 
koop-verkoop" (noot onder Gent, 24 juni 1987), R. W., 1987-88, nr. 7, 
p. 1366). Het Hof van Beroep te Antwerpen was van oordeel dat een 
niet-zichtbare restauratie van een antiek voorwerp een verborgen gebrek 
uitmaakt indien de gaafheid van het voorwerp de koper tot contracteren 
aangezet heeft (Antwerpen, 20 januari 1988, gee.). Er is in dit geval eerder 
sprake van dwaling (de gaafheid was voor de koper van doorslaggevend 
belang en de verkoper was hiervan op de hoogte) indien niet aangetoond 
wordt dat het gebrek aan gaafheid het voorgenomen geb_ruik van de zaak 
vermindert of onmogelijk maakt. En kan niet voorgehouden worden dat 
een niet-zichtbare (en bij veronderstelling voortreffelijk uitgevoerde) res
tauratie voor oude voorwerpen als zodanig hun gebruik als tentoonstellings
voorwerp geenszins aantast? 
Bekritiseerbaar is de uitspraak dat in geval van manipulatie van een kilome
terteller van een tweedehandswagen een vordering op grond van verborgen 
gebreken ingesteld kan worden (Bergen, 24 december 1985, Rev. Reg. Dr., 
1987, 129, noot Derine, L.). Op zichzelfmaakt een gemanipuleerde kilome
terteller geen gebrek van de wagen uit. Een vordering op grond van 
(incidenteel) bedrog is eerder op zijn plaats (zie voorts Moens, K., ,Wilsge
breken en verborgen gebreken in de verkoop van tweedehandswagens" in 
Een droomwereld voor auto's, Faure, M.G. en Moens, K., Ius, nr. 6, 101 
e.v.). 
Over de rechtsvorderingen waarover de koper van een dier met een gebrek 
beschikt (wet van 25 augustus 1885 die de wetgeving betreffende de koop
vernietigende gebreken herziet, en art. 13 van deze wet, zoals gewijzigd bij 
wet van 3 juli 1894, m.b.t. huisdieren bestemd om geslacht te worden voor 
het verbruik), zie en vergelijk Brussel, 23 maart 1983, R. W., 1985-86, 685; 
Vred. La Louviere, 19 april1989, T. Agr. R., 1989, 241 en Vred. Herve, 
15 mei 1990, T. Vred., 1990, 421. 
Slechts zelden wordt afwezigheid van voorwerp verward met dwaling. Dit 
gebeurde in een vonnis van de Burgerlijke Recht bank te Antwerpen waarin 
de verkoop van een garage vernietigd werd , wegens gebrek aan voorwerp" 
omdat de garage te klein was om er een wagen te parkeren (Rb. Antwerpen, 
6 november 1980, Rec. Gen. Enr. Not., 1984, 316). Dergelijke uitspraak 
is niet goed te keuren. De overeenkomst had wel degelijk een voorwerp, 
maar het voorwerp voldeed niet aan een door de koper gewenste hoedanig
heid. Het vonnis kan evenmin gevolgd worden waar het stelt: ,attendu qu'il 
est sans interet en l'espece d'examiner si la vente etait inexistante, nulle ou 
annulable, puisque la demande a ete introduite par les acheteurs dans le 
delai de dix ans, de sorte que les effets sont les memes". 
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b. Bedrog 

120. BEDROG. - ALGEMEEN. - Bedrog bij de totstandkoming ,van de over
eenkomst maakt een wilsgebrek uit dat tot de vernietiging van de overeen
komst kan leiden. Er is bedrog wanneer een partij kunstgrepen of listen 
aanwendt om de andere partij op grand van een verkeerde voorstelling van 
zaken te bewegen tot het aangaan van de overeenkomst. 

Bedrog omvat een materieel bestanddeel, de kunstgreep of list (infra, 
nr .121-123 ), en een psychologisch bestanddeel, het opzet van een partij om 
door middel van de kunstgreep de andere partij tot het aangaan van de 
overeenkomst te bewegen (infra, nr. 124). Het moet, om de vernietiging van 
de overeenkomst tot gevolg te kunnen hebben, doorslaggevend geweest zijn 
voor het sluiten ervan. Indien het slechts tot gevolg heeft dat de bedrogene 
gecontracteerd heeft tegen meer bezwarende voorwaarden dan hij zou 
gedaan hebben zonder het bedrog, is er sprake van incidenteel bedrog (infra, 
nr. 126). De door het bedrog veroorzaakte dwaling hoeft niet verschoon
baar te zijn (infra, nr. 125). Wei is vereist dat het bedrog uitgaat van de 
medecontractant (infra, nr. 127). 

,Bedrieglijke handelingen" komen niet aileen voor bij de totstandkoming 
van de overeenkomst maar oak tijdens de uitvoering ervan. In dit laatste 
geval hebben zij uiteraard geen invloed op de geldigheid van de overeen
komst (Bergen, 18 maart 1981, Pas., 1981, II, 82; Rb. Hasselt, 11 oktober 
1988, D.C.C.R.; 1989-90, 40, noot Verschelden P.). Bij ontstentenis van 
een bijzondere wettelijke regeling, kunnen zij gesanctioneerd worden op 
grand van het adagium ,fraus omnia corrumpit" (Camelis, L., Beginse/en 
van het Belgisch buitencontractuee/ aansprakelijkheidsrecht, 95-105; vgl. 
Devos, D., ,Propos sur Ia repression de Ia fraude en droit prive", noot 
onder Brussel, 8 september 1984, T.B.H., 1985, 283-301; voor een vonnis 
waarin het adagium - zonder veel motivering - ingeroepen werd, zie Pol. 
Charleroi, 15 mei 1986, Rev. Reg. Dr., 1986, 277 en T. Vred., 1987, 188). 

121. BEDROG.- KUNSTGREPEN. - BEDRIEGLIJK STILZWIJGEN. - Aangeno
men wordt dat bet stilzwijgen van een partij een kunstgreep kan uitmaken 
voor zover op die partij een plicht tot spreken rust (Cass., 8 juni 1978, 
R.C.J.B., 1979, 525, noot Masson, J.P.; zie vorig overzicht, T.P.R., 1983, 
nrs. 55-56, p. 557-559). Niet elk, zelfs bewust stilzwijgen Ievert bedrog op 
(Van Ommeslaghe, P., Examen, R.C.J.B., 1986, nr. 19, p. 69-70; Bergen, 
29 maart 1988, Pas., 1988, II, 170; Brussel, 29 maart 1988, Rev. Not. B., 
1988, 379). 

Het bestaan van een plicht tot spreken is een belangrijke factor om het 
stilzwijgen van een partij als een bedrieglijke kunstgreep te kunnen kwalifi
ceren (Cass., 8 juni 1978, R.C.J.B., 1979, 525, noot Masson, J.P.; zie vorig 
overzicht, T.P.R., 1983, nrs. 55-56, p. 557-559). Indien een contractant 
zwijgt hoewel op hem een verplichting tot spreken rust, is er evenwel pas 
bedrog indien hij bovendien opzettelijk zwijgt, met het doel de andere partij 
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te doen dwalen (Brussel, 20 mei 1987, R.P.S., 1987, 226 en T.B.H., 1988, 
35, noot Devos, D.). 

De draagwijdte van de informatieverplichting is dan ook van groot belang 
voor de toepassing van het wilsgebrek bedrog. Hoe ruimer de informatiever
plichting, hoe ruimer de kans dat stilzwijgen bedrog uitmaakt. Het is 
overigens vooral in verband met de toepassing van het begrip bedrog dat 
de vraag naar de draagwijdte van de verplichting tot bet verstrekken van 
informatie besproken wordt (zie vooral Masson, J.P., ,Les fourberies 
silencieuses", (noot onder Cass., 8 juni 1978), R.C.J.B., 1979, nr. 14, 
p. 538-541 die pleit voor een algemene informatieverplichting en de kritiek 
hierop van Van Ommeslaghe, P., Examen, R.C.J.B., 1986, nr. 19, p. 70; 
Rauws, Civielreehte/ijke beeindigingswijzen, p. 184-187; Wilms, W., o.c., 
R.W., 1980-81, nr. 2, k. 490-493). 

Een aantal auteurs verdedigen het bestaan van een algemene informatiever
plichting. Deze houdt in dat een contractant de plicht heeft aan zijn 
medecontractant alle gegevens mee te delen die een redelijk persoon in 
aanmerking neemt om te beslissen of hij een contract aangaat en tegen welke 
voorwaarden (Masson, J.P., o.e., R.C.J.B., nr. 14, p. 540). Het bestaan 
van een zo brede informatieplicht wordt echter slechts zelden aanvaard (zie 
b. v. Vred. Luik (3), 5 juni 1987, Rev. Liege, 1987, 1556 (weergave)). 

Veelal wordt aangenomen dat er slechts in bepaalde gevallen een plicht tot 
spreken bestaat. Zo was bet Hof van Beroep te Brussel van oordeel dat een 
plicht tot spreken slechts voortvloeit uit de wet of uit de professionele of 
bijzondere situatie waarin de informatieschuldenaar zich bevindt (Brussel, 
20 mei 1987, R.P.S., 1987, 226 en T.B.H., 1988, 35, noot Devos, D.; 
formulering ontleend aan Van Ommeslaghe, P., Examen, R.C.J.B., 1975, 
nr. 14, p. 447; in dezelfde zin Brussel, 30 september 1986, Rev. Liege, 1987, 
151; Bergen, 28 september 1989, Rev. Liege, 1990, 221). In een arrest van 
29 maart 1988 neemt het Hof aan dat een verplichting tot spreken kan 
voortvloeien uit , ,des circonstances dans lesquelles se deroulent les pourpar
lers preliminaires et de Ia bonne foi qui doit y presider'' (Brussel, 29 maart 
1988, Rev. Not. B., 1988, 379). De Recht bank van koophandel te Charleroi 
oordeelde eveneens, met verwijzing naar bet stand punt van Van Ommeslag
he, dat er geen algemene verplichting bestaat tot het verschaffen van 
gegevens die van belang kunnen zijn voor de andere partij. Een schuldeiser 
(i.e. een brouwerij) is niet verplicht aan degene die zich borg stelt (i.e. een 
verkoper van cafe-spelen) de financiele toestand van de gewaarborgde 
schuldenaar (i.e. een cafe-uitbater) mee te delen (Kh. Charleroi, 23 oktober 
1986, Rev. Reg. Dr., 1987, 27). De verkopers van aandelen zijn niet 
verplicht, bij gebrek aan een specifieke spreekplicht, de kopers erop te 
wijzen dat een schuldenaar van de vennootschap, waarvan een belangrijk 
deel van bet actief bestaat uit de schuldvordering op die schuldenaar, een 
achterstand in zijn betalingen heeft. Een stilzwijgen hierover is een ,silence 
non qualifie, admissible en affaires" (Kh. Charleroi, 12 november 1987, 
Rev. Reg. Dr., 1988, 384). Het Hof van Beroep te Bergen was van oordeel 
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dat de verkoper op grond van art. 1602 B.W. verplicht is duidelijk te 
verklaren waarin de verkochte zaak bestaat. Zo heeft de verkoper bij een 
overdracht van een handelszaak de plicht mee te delen dat er op de 
handelszaak twee ingeschreven inpandgevingen rusten (Bergen, 29 april 
1986, Rev. Liege, 1987, 332, kritische noot Blondiau, M.; Bergen, 17 maart 
1987, Rev. Liege, 1987, 1553 (weergave)). Ook de Arbeidsrechtbank van 
Gent was, bij het onderzoek van de vraag of het stilzwijgen omtrent een 
zwangerschap bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst bedrog kan 
uitmaken, van oordeel dat er geen algemene verplichting tot spreken be
staat. Dergelijke verplichting bestaat slechts wanneer de wet of het gebruik 
dergelijke verplichting oplegt, of wanneer de aard van de betrekkingen 
tussen partijen, de omstandigheden en de goede trouw bij de totstandko
ming van de overeenkomst dergelijke spreekplicht vereisen (Arbrb. Gent, 
18 mei 1981, R. W., 1981-82, 1426; zie over dit vonnis eveneens Van 
Eeckhoutte, W., ,De goede trouw in het arbeidsovereenkomstenrecht: een 
aanzet tot herbronning en rei'ntegratie", bijzonder nummer T.P.R., 1990, 
nrs. 29-37, p. 24-31). De discretieplicht van de bankier omtrent de financiele 
toestand van zijn client kan meebrengen dat op de bankier geen verplichting 
tot spreken rust (wat een andere fout, b.v. de laattijdige herroeping van een 
krediet, uiteraard niet uitsluit, zie Brussel, 30 september 1986, Rev. Liege, 
1987, 151). 

Indien het verschil tussen een algemene of specifieke spreekplicht op het 
eetste gezicht gtoot lijkt, dient hetverschil toch genuanceerd te woTden. De 
specifieke spreekplicht die bestaat ,in bijzondere omstandigheden" kan 
vrij algemeen zijn; alles hangt af van wat onder ,bijzondere omstandighe
den" verstaan wordt. Meer dan een abstracte formulering van de draag
wijdte van een spreekplicht lijken de concrete omstandigheden van elk geval 
doorslaggevend te zijn. Dit is in overeenstemming met art. 1382 B.W. dat 
door de meerderheid van rechtsleer en rechtspraak als grondslag van de 
informatieplicht aangezien wordt (vgl. in die zin Cornelis, L., o.c. in 
T.B.B.R., 1990, 412-413). Ben arrest waarin ruime aandacht besteed werd 
aan de feitelijke omstandigheden is het arrest van het Hof van Beroep te 
Bergen. Dit Hof nam aan dat een bedrijfsconsulent zich schuldig maakt aan 
bedrieglijke verzwijging indien hij zijn opdrachtgever, wiens handelszaak 
reeds in financiele moeilijkheden verkeert, niet vooraf wijst op de gevolgen 
van de kostprijs van het voorgestelde contract op de reeds penibele financie
le situatie (Bergen, 23 oktober 1989, T.B.H., 1990, 401; bevestiging van Kh. 
Bergen, 17 september 1987, D.C.C.R., 1990-91, 518, noot Colle, P.). 
Minder overtuigend is een vonnis van de Burgerlijke Rechtbank te Namen 
volgens hetwelk een makelaar in onroerende goederen zich schuldig maakt 
aan bedrieglijk stilzwijgen indien hij van de koper een commissieloon 
bedingt zonder mee te delen dat de verkoopprijs reeds een vergoeding voor 
zijn bemiddeling bevat (Rb. Namen, 9 oktober 1989, Rev. Liege, 1990, 239). 

Ook zonder dat een informatieplicht W'Ordt vastgesteld, kan verzwijging in 
bepaalde gevallen bedrog opleveren. Zo wordt aangenomen dat er geen 
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plicht tot spreken is wanneer een partij normalerwijze op de hoogte behoort 
te zijn van een bepaald gegeven (supra, nr. 77). Deze regel is evenwel geen 
vrijbrief voor bedrog. Indien men weet en dat een gegeven van doorslagge
vend belang is voor de wederpartij en dat deze laatste niet ervan op de 
hoogte is, pleegt men bedrog door het te verzwijgen met het opzet om de 
medecontractant tot het sluiten van de overeenkomst te brengen. Het 
loutere feit dat de andere partij op de hoogte behoorde te zijn van het 
verzwegen gegeven, is geen rechtvaardiging van het bedrieglijk stilzwijgen 
en sluit nietigverklaring wegens bedrog niet uit (in die zin: Luik, 29 novem
ber 1983, Jur. Liege, 1984, 86: ,attendu que cette imprudence ne peut 
cependant etre exploite par le cocontractant qui cherche a tirer profit de 
l'erreur dans lequel son acheteur verse et persevere par le silence qu'il garde, 
contrairement a la loyaute en affaires''; in casu verzweeg de cedent van een 
handelszaak dat de noodzakelijke vergunningen niet overdraagbaar waren). 
Een verantwoording voor dit standpunt kan gevonden worden in de regel 
dat het verschoonbaarheidsvereiste bij bedrog niet geldt. Wilms ("Ret recht 
op informatie in het verbintenissenrecht. Een grondslagenonderzoek", 
R. W., 1980-81, nr. 2, k. 491-492) is evenwel een andere mening toegedaan. 
Deze auteur verwijst voor de ondersteuning van zijn standpunt naar het 
cassatie-arrest van 6 mei 1971 (A. C., 1971, 881 en R. C.J.B., 1972, 244, noot 
Declerck-Goldfracht, J.). Het Hof van Cassatie is evenwel met het arrest 
van 23 september 1977 (A.C., 1978, 107 en R.C.J.B., 1980, 32, noot 
Matthijs, J .) een andere weg ingeslagen (zie vorig overzicht, T.P.R., 1983, 
nrs. 57-58, p. 559-562 en infra, nr. 125). In dezelfde zin als Wilms vereist 
sommige rechtspraak eveneens, ten onrechte, dat de bedrogene niet zelf 
tekortgeschoten is in zijn onderzoeksplicht (Rb. Leuven, 16 februari 1982, 
T. Not., 1982, 143 en Rec. Gen. Enr. Not., 1982, 445 i.v.m. het eigen
domsrecht van de huurders op de radiatoren bij verkoop van een huis; Rb. 
Hasselt, 3 oktober 1989, T.B.B.R., 1990, 367; vgl. Brussel, 29 maart 1988, 
Rev. Not. B., 1987, 379 en Bergen, 1 oktober 1991, J. T., 1992, 480; 
aarzelend: Arbrb. Gent, 18 mei 1981, R. W., 1981-82, 1426; vgl. vorig 
overzicht, T.P.R., 19~3, nr. 55, p. 558). 

Uiteraard kan er geen sprake zijn van bedrieglijk stilzwijgen indien een 
partij aan wie het stilzwijgen verweten wordt, niet op de hoogte is van het 
betrokken feit (Brussel, 6 juni 1986, Res Jur. Imm., 1986, 249; Vred. Herve, 
15 mei 1990, T. Vred., 1990, 421). Aan degene die niet van een gegeven op 
de hoogte is, ook al behoort hij dit te zijn, kan geen opzet verweten worden. 
Men kan geen bedrog uit nalatigheid plegen (zie vorig overzicht, T.P.R., 
1983, nr. 55, p. 558; vgl. nochtans Brussel, 9 februari 1982, J. T., 1982, 816: 
, ,il y aurait dol si une partie ne pouvait ignorer, en sa qualite de professionel 
normalement competent et diligent, !'existence d'un vice et lorsqu'elle a 
omis de renseigner son cocontractant ( ... )"). 

Omtrent de van het gemeen recht afwijkende regeling inzake verzwijging 
bij het aangaan van een verzekeringsovereenkomst (art. 9 oude Verz.W.), 
zie Fontaine, M., ,La reticence ou la fausse declaration relatives a un fait 
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ignore de l'assure et l'erreur inexcusable de l'assureur" (noot onder Cass., 
20 april1978), R.C.J.B., 1980, 219-240. De nieuwe wet van 25 juni 1992 
op de landverzekeringovereenkomst wijzigt deze aangelegenheid op ingrij
pende wijze (art. 6 en 7). 

122. BEDROG. - KUNSTGREPEN. - BEDRIEGLIJK STILZWIJGEN. - ANDERE 

TOEPASSINGEN. - Op de verzwijging door een sollicitant van zijn universi
taire studies e!l tewerkstelling bij vorige werkgevers of van een zwanger
schap werd reeds in het vorig overzicht ingegaan (T.P.R., 1983, nr. 56, 
p. 558-559). De problematiek van de informatieplichten bij de aanwerving 
van een werknemer werd tijdens de besproken periode uitvoerig besproken 
(Bogaert, P. en Vander Schueren, P., ,Het verzwijgen van persoonlijke 
gegevens door de kandidaat-werknemer bij het aangaan van de arbeidsover
eenkomst- bedrog en dringende reden", Jura Fa/c., 1981-82, 297-301; De 
Meyer, C., ,Over bedrog, dringende reden en derdenwerking van grond
rechten", R. W., 1982-83, 1-18; Rauws, W., Civielrechtelijke beeindi
gingswijzen, 158-197; Van Eeckhoutte, W., Demedts, M., Saelaert, C. en 
Taghon, A., ,Overzicht van rechtspraak. Arbeidsovereenkomsten (1976-
1987)", T.P.R., 1989, nr. 79, p. 529-531; Van Eeckhoutte, W., ,De goede 
trouw in het arbeidsovereenkomstenrecht: een aanzet tot herbronning en 
rei:ntegratie'' in De goede trouw. Redelijkheid en billijkheid in het Privaat
recht, bijzonder nummer T.P.R., 1990, 25-31; zie ook Vandenberghe, G., 
, ,De juridische · oesclierrriing van· de privacy van ae-sollicitanl' ·~ r.-s.x; 
1981, 265-270). 

Een verzekeringsinspecteur die bij het voorstellen van een vergoedingskwijt
schrift bewust nalaat het slachtoffer te ondervragen omtrent de lichamelijke 
schade en een; definitieve schadevergoeding voorstelt waarin geen vergoe
ding is vervat voor die schade, pleegt bedrog door verzwijging (Bergen, 14 
januari 1981, J.T., 1981, 384). 

Het niet vermelden van het feit dat essentiele onderdelen van een voertuig 
van een andere herkomst zijn dan het merk laat vermoeden, maakt eveneens 
bedrog uit (Brussel, 25 november 1982, J. T., 1983, 396). 

Handelt eveneens bedrieglijk de overdrager van een handelszaak die ver
zwijgt dat het nabijgelegen hospitaal binnen korte termijn verhuist en 
tegelijkertijd het belang van de nabijheid van het hospitaal voor het rende
ment van de zaak beklemtoont (Kh. Luik, 21 maart 1985, T.B.H., 1986, 
166). Zie voorts ook nog Antwerpen, 29 maart 1983, Rev. Not. B., 1985, 
116 en Arbh. Antwerpen, 19 september 1986, R. W., 1986-87, 1409 en 
Bergen, 10 februari 1992, J.T., 1992, 777). 

123. BEDROG.- ANDERE KUNSTGREPEN DAN STILZWIJGEN.- Bij wijze van 
voorbeeld kunnen de volgende als kunstgreep aangemerkte handelingen 
geciteerd worden (zie verder ook nog Kh. Luik, 24 januari 1991, J.T., 1991, 
526): 
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het voorwenden van niet-bestaande letsels en klachten bij het medisch 
onderzoek op basis waarvan de overeenkomst tussen de arbeidsongeval
lenverzekeraar en het slachtoffer van het arbeidsongeval gesloten wordt 
(Arbrb. Hasselt, 27 juni 1978 en Arbh. Antwerpen, 28 november 1979, 
De Verz., 1981, 100); 

- het aanwenden van een valse balans bij de overdracht van aandelen om 
de deficitaire toestand van de vennootschap te verhelen (Brussel, 6 maart 
1979, R.P.S., 1981, 32); het bewijs van de invloed van het bedrog op 
de wilsvorming is uiteraard problematisch wanneer de koper van de 
aandelen bestuurder is van de vennootschap en niet onbekend kan zijn 
met de toestand van de vennootschap (Kh. Luik, 22 oktober 1982, 
R.P.S., 1982, 241; zieParmentier, C., o.c. inLesobligationscontractu
elles, 77); 

bedrieglijke publiciteit en allerlei ensceneringen door een vennootschap 
waaruit zou moeten blijken dat zij werknemers zal aanwerven, terwijl 
slechts op die manier getracht wordt inschrijvingen te verzamelen voor 
door haar georganiseerde cursussen (Vred. Grivegnee, 6 oktober 1982, 
T. Vred., 1984, 203); 

bij de verkoop van een boot van enkele jaren oud laten uitschijnen dat 
het om een nieuwe boot gaat door de prijs van een nieuwe boot aan te 
rekenen en een waarborg te verlenen alsof het om een nieuwe boot gaat 
terwijl geen waarborg meer gegeven kan worden (Antwerpen, 15 decem
ber 1982, R. W., 1983-84, 1497, noot Werckx, J.); 

- door middel van misleidende publiciteit en kunstmatig vertrouwelijke 
brieven op ongeoorloofde wijze het vertrouwen winnen van een weinig 
ontwikkelde persoon; het voorstel tot het onmiddellijk aangaan van een 
huwelijksbemiddelingsovereenkomst zonder bedenktijd en zonder het 
verschaffen van verdere informatie maakt in die omstandigheden be
drog uit (Rb. Luik, 14 januari 1986, Jur. Liege, 1986, 108); de rechtbank 
overweegt dat hier geen sprake kan zijn van ,dolus bonus", d.i. ,la 
marge de ruse et de manipulation generalement admise comme compati
ble avec les activites marchandes"; 

- bij de verkoop van een tweedehandswagen ontkennend antwoorden op 
de vraag of een wagen niet reeds schade heeft opgelopen terwijl de wagen 
bij een ongeval aanzienlijk beschadigd geworden was (Bergen, 25 febru
ari 1986, Pas., 1986, II, 67); 

- het doen opnemen, als ervaren contractant-huurder, van een clausule in 
een handelshuurovereenkomst waarbij de handelshuur ,van jaar tot 
jaar" wordt aangegaan (wat in strijd is met de handelshuurwetgeving 
maar waarbij enkel de huurder zich op de nietigheid kan beroepen) om 
hierdoor de weigerachterige houding van de onervaren verhuurder te 
overwinnen (Rb. Doornik, 3 februari 1987, Rev. Liege, 1987, 590 en Res 
Jur. Imm., 1988, 19). 

In de besproken periode blijkt uit een aantal uitspraken opnieuw de weinig 
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scrupuleuze houding van bepaalde verzekeringsmaatschappijen en/of hun 
vertegenwoordigers bij het voorstellen van een definitief vergoedingskwijt
schrift aan de slachtoffers van een ongeval. Bedrog wordt aangenomen 
indien de verzekeraar contracteert met het slachtoffer, buiten weten om van 
diens verzekeraar of diens raadsman nadat deze laatsten zich reeds met de 
behartiging van de belangen van het slachtoffer hebben ingelaten. Deze 
handelswijze resulteert immers niet zelden in een regeling die het slachtoffer 
ernstig benadeelt (Pol. Brussel, 28 oktober 1980, R.G.A.R., 1981, 
nr. 10373, noot Glansdorff, F.; Rb. Antwerpen, 19 maart 1982, R. W., 
1982-83, 2628; Corr. Charleroi, 16 september 1983, R.G.A.R., 1984, 
nr. 10780; Pol. Charleroi, 15 mei 1986, T. Vred., 1987, 188; Rb. Luik, 4 
november 1991, J. T., 1992, 273). Een andere relevante omstandigheid van 
bedrieglijk handelen is dat het vergoedingskwijtschrift voorgesteld wordt op 
een ogenblik ~aarop het geneeskundig onderzoek nog niet afgesloten is of 
waarop de letstels nog niet hersteld zijn zodat de omvang van de schade 
geenszins bepaald kan worden (Bergen, 6 juni 1986, J. T., 1987, 344, 
R.G.A.R., 1987, nr. 11287 en met vermelding van datum 6 januari 1986 
nogmaals in R.G.A.R., 1989, nr. 11490). Ongetwijfeld kunnen sommige 
van deze gevallen eveneens gesanctioneerd worden op grond van de gekwali
ficeerde benadeling (infra, nr. 149; vgl. Rb. Antwerpen, 4 maart 1988, 
R. W., 1990-91, 128). 

124. BEDRoo.- OPZET.- Er kan slechts sprake zijn van bedrog-indien het 
opzet aanwezig is de medecontractant te misleiden (b.v. Antwerpen, 26 juni 
1984, R. W., 1984-85, 2072; zie ook supra, nr. 121). Een grove tekortko
ming maakt op zich geen bedrog uit (Antwerpen, 20 januari 1988, 
T.B.B.R., 1990, 33, noot Dambre, M.). De rechtsspreuk ,Culpa lata dolo 
aequivaletur'' werd door het Hof van Cassatie afgewezen (zie vorig over
zicht, T.P.R., 1983, nr. 55, p. 558). 

125. BEDROG. VERSCHOONBAARHEIDSVEREISTE NIET VAN TOEPASSING.- Het 
Hof van Cassatie heeft het stand punt ingenomen dat het wilsgebrek bedrog 
niet vereist dat de begane dwaling verschoonbaar is (Cass., 23 september 
1977, A.C., 1978, 107; Cass., 6 oktober 1977, A.C., 1978, 168; Cass., 29 
mei 1980, A. C., 1979-80, 1201). Ook wanneer de bedrogene- als redelijk 
mens - het bedrog had moeten achterhalen, kan hij zich op bedrog 
beroepen om de vernietiging van de overeenkomst te bekomen. Deze 
bekritiseerde rechtspraak (zie vorig overzicht, T.P.R., 1983, nr. 57, p. 561-
562) werd verdedigd door Rauws (Civielrechtelijke beeindigingswijzen, 
150-154) en De Bondt ("De invloed van de nalatigheid van de bedrogene 
op de vordering tot nietigverklaring en/of de vordering tot schadeloosstel
ling", T.P.R., 1986, 1183-1224). Vanuit rechtspolitiek standpunt moet zij 
in elk geval bijgetreden worden, mede in het Iicht van het opzettelijke 
karakter van de fout van degene die bedrog pleegde. De omgekeerde 
redenering leidt overigens ertoe dat men perfect straffeloos bedrieglijke 
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praktijken kan ontwikkelen, op voorwaarde dat men maar weinig zorgvul
dige slachtoffers uitkiest. 

De rechtspraak van het Hof vond navolging in een aantal uitspraken 
(Brussel, 6 maart 1979, R.P.S., 1981, 32; Luik, 29 november 1983, Jur. 
Liege, 1984, 86; Bergen, 10 februari 1992, J.T., 1992, 777; Kh. Luik, 21 
maart 1985, T.B.H., 1986, 166; Rb. Doornik, 3 februari 1987, Res Jur. 
Imm., 1988, 19 en Rev. Liege, 1987, 590; anders: Rb. Hasselt, 3 oktober 
1989, T.B.B.R., 1990, 367; Vred. Torhout, 4 maart 1986, T. Not., 1986, 
124; vgl. Corr. Charleroi, 16 september 1983, R.G.A.R., 1984, nr. 10780 
en Antwerpen, 30 april 1991, Pas., 1991, II, 151). 

Over het verband tussen het verschoonbaarheidsvereiste en de vraag of de 
medecontractant niet zelf tekort gekomen is aan zijn verplichting om 
informatie in te winnen, supra, nr. 121. 

126. HOOFDBEDROG EN INCIDENTEEL BEDROG. - lncidenteel bedrog onder
scheidt zich van het (hoofd-)bedrog doordat het niet doorslaggevend is voor 
het sluiten van het contract. M.a.w., ook zonder de kunstgreep van de 
medecontractant zou de bedrogene de overeenkomst gesloten hebben. De 
kunstgreep heeft er enkel toe geleid dat de bedrogene tegen meer bezwaren
de voorwaarden gecontracteerd heeft. In dergelijk geval kan het slachtoffer 
niet de nietigverklaring van de overeenkomst bekomen op grond van de 
bepalingen in het B.W. inzake wilsgebreken. Het heeft evenwel recht op 
schadevergoeding op grond van de extra-contractuele fout van de bedrieger. 
Foriers, P .A. (,Les contrats commerciaux. Chronique de jurisprudence 
(1970-1984)". T.B.H., 1987, nr. 46, p. 27-29) leidt hieruit af dat ook bij 
incidenteel bedrog de nietigverklaring van de overeenkomst kan worden 
uitgesproken, evenwel als vorm van herstel in natura van de schade veroor
zaakt door de extra-contractuele fout van degene die het incidenteel bedrog 
pleegde. Het onderscheid tussen hoofd- en incidenteel bedrog wordt fel 
bekritiseerd (zie vooral Rauws, W., Civielrechtelijke bei!indigingswijzen, 
147-149). De rechtspraak blijft het niettemin aanhouden. Dit blijkt onder 
meer uit een arrest van het Hof van Cassatie van 21 april 1988 (T.B.H., 
1991, 203, met noot Jassogne, C.). De vaststelling van het arrest dat de 
verkoper bedrieglijke kunstgrepen heeft toegepast met het oogmerk de 
koper ertoe te brengen aan meer bezwarende voorwaarden te contracteren 
verantwoordt wettig de vaststelling van incidenteel bedrog. ,Of het oog
merk om te misleiden en de bedrog opleverende kunstgrepen al dan niet 
bestaan alsmede wat de invloed is van die kunstgrepen op de voorwaarden 
tot aanvaarding waarvan bij het sluiten van het contract de andere partij 
bewogen (is)" zijn overigens feitenkwesties waarover de rechter soeverein 
uitspraak doet (Cass., 10 februari 1983, A. C., 1982-83, 754 en R. W., 
1983-84, 1638). Voor andere toepassingen van incidenteel bedrog, zie 
Arbrb. Gent, 18 mei 1981, R. W., 1981-82, 1426; Brussel, 25 november 
1982, J.T., 1983, 396; Bergen, 18 maart 1986, Rev. Reg. Dr., 1987, 127; 
Bergen, 29 maart 1988, Pas., 1988, II, 171. 
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In het licht van deze rechtspraak is het dan ook ten onrechte dat het Hof 
van Beroep te Bergen op grond van art. 1116 B. W. tot de nietigheid van 
de overeenkomst besliste na (slechts) vastgesteld te hebben dat een partij 
zonder de kunstgreep gecontracteerd zou hebben tegen minder bezwarende 
voorwaarden (Bergen, 14 januari 1981, J. T., 1981, 384). 

127. BEDROG MOET UITGAAN VAN DE MEDECONTRACTANT.- Overeenkom
stig art. 1116 B.W. moet het bedrog uitgaan van de medecontractant. 
Bedrog gepleegd door de vertegenwoordiger van de medecontractant wordt 
toegerekend aan de contractpartij zelf (b.v. Rb. Bergen, 3 juni 1987, Rev. 
Liege, 1987, 1044). Ook wanneer de medecontractant medeplichtig is aan 
het bedrog, kan de nietigverklaring van de overeenkomst bekomen worden. 
Een partij die zich beroept op bedrog uitgaande van haar medecontractant 
die bijgestaan werd door een raadsman, hoeft uiteraard niet bovenop het 
bewijs van het bedrog uitgaande van de medecontractant het bewijs te 
leveren van medeplichtigheid of schuldige nalatigheid van die raadsman 
(anders: Antwerpen, 30 april 1991, Pas., 1991, II, 151). 

Zoals reeds in het vorig overzicht (T.P.R., 1983, nr. 61, p. 563) vastgesteld 
werd, aarzelen de rechters niet om vaststellingsovereenkomsten tussen 
verzekerings~aatschappijen en de slachtoffers van een ongeval wegens 
bedrog van de tussenpersoon nietig te verklaren zonder expliciet vast te 
stellen dat de tussenpersoon een vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft of 
chit d.e- vel'zekeraal'-aan-het 6-edrog medepllchtig is. Er k:an evenwei v1m 
uitgegaan worden dat de tussenpersoon een vertegenwoordigingsbevoegd
heid heeft, die minstens a posteriori door de verzekeraar erkend wordt 
doordat de verzekeraar zich beroept op de vaststellingsovereenkomst die 
tussen slachtoffer en tussenpersoon onderhandeld werd (zie eveneens Van 
Ommeslaghe, P., Examen, R.C.J.B., 1986, nr. 21, p. 74; Simoens, D., 
,Vergoedingskwijting en dading in de verzekeringspraktijk", in De over
eenkomst vandaag en morgen, nr. 30, p. 212). 

In een geval waar de afgevaardigde bestuurder van een naamloze vennoot
schap bedrieglijke praktijken had aangewend om inschrijvingen op een 
kapitaalsverhoging te werven, oordeelde de Rechtbank van koophandel te 
Namen (28 februari 1985, Rev. Reg. Dr., 1985, 274) dat dit bedrog niet aan 
de vennoootschap kon worden toegerekend op grond van het argument dat 
het orgaan bevoegd om tot verhoging van het kapitaal te besluiten de 
algemene vergadering is. Slechts het bedrog uitgaande van de algemene 
vergadering zou aanleiding kunnen geven tot nietigverklaring. Dit stand
punt werd ook aangenomen door het Franse Hof van Cassatie (Cass.fr., 
18 juni 1973, R.P.S., 1973, 316, met noot Nelissen, J.M.). Het wordt niet 
gedeeld door het Belgische Hof van Cassatie. In een analoog geval besliste 
het dat het bedrog dat bestuurders van een vennootschap begaan in hun 
hoedanigheid van orgaan van de vennootschap in uitvoering van hun 
wettelijke of statutaire opdracht, wordt toegerekend aan de vennootschap 
(Cass., 9 november 1987, A.C., 1987-88, 318 en Rev. Liege, 1988, 43). In 
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casu hadden de bestuurders van de vennootschap bedrieglijke kunstgrepen 
aangewend om inschrijvingen op aandelen te verkrijgen met het oog op een 
kapitaalsverhoging. De bedrogen inschrijvers konden derhalve tegen de 
vennootschap zelf een vordering tot nietigverklaring van hun inschrijving 
instellen. 

In tegenstelling tot wat het geval is bij overeenkomsten wordt aangenomen 
dat een eenzijdige rechtshandeling wegens bedrog nietig verklaard kan 
worden ongeacht van wie het bedrog uitgaat (De Page, H., Traite, I, nr. 52) 
In gevallen zoals dit behandeld door het Hof van Cassatie in het arrest van 
9 november 1987 zal de kwalificatie van de inschrijving op aandelen als een 
eenzijdige of meerzijdige handeling de toepassing van de regelen inzake 
bedrog dan ook be!nvloeden. De Rechtbank van koophandel te Namen 
sloot zich aan bij de opvatting dat de inschrijving op het kapitaal van een 
vennootschap een meerzijdige rechtshandeling is (met verwijzing naar Coi
pel, M., ,La theorie de I' engagement par volonte unilaterale" (noot onder 
Cass., 18 december 1974), R.C.J.B., 1980, nrs. 24-26, p. 86-88). In het 
tweede onderdeel van het middel tot cassatie in het vermelde arrest van 9 
november 1987 werd uitgegaan van de stelling dat het om een eenzijdige 
rechtshandeling gaat (in die zin ook Van Ryn, J. en Heenen J., Principes 
de droit commercial, 1954, I, nr. 819). Over dit onderdeel heeft het Hof zich 
niet uitgesproken. 

128. BEDROG. - BEWIJS. - Het bedrog kan door alle middelen bewezen 
worden, ook door vermoedens (b.v. Rb. Bergen, 3 juni 1987, Rev. Liege, 
1987, 1044; Vred. Grivegnee, 6 oktober 1982, T. Vred., 1984, 203). De door 
art. 1116, tweede lid, B.W. geformuleerde regel dat ,bedrog niet vermoed 
wordt'' sluit slechts uit dat het bedrog wordt afgeleid uit de aangegane over
eenkomst zelf (het zogenaamde ,dolus ex re ipsa"; zie De Page, H., Traite, 
I, nr. 53; vgl. Rb. Neufchateau, 30 januari 1985, Rev. Not. B., 1986, 583). 

129. BEDROG. - SANCTIE. - De bedrogene kan, indien het bewijs van 
(hoofd-)bedrog geleverd is, de nietigverklaring van de overeenkomst beko
men. Deze nietigheid is relatief. De bedrieger zelf kan de nietigheid niet 
inroepen (Rb. Luik, 28 februari 1984, Rev. Not. B., 1985, 561). 

Indien de nietigverklaring de bedrogene niet geheel schadeloos stelt, kan de 
bedrogene een bijkomende schadevergoeding bekomen. Het bedrog is im
mers steeds een onrechtmatige handeling (Antwerpen, 15 december 1982, 
R. W., 1983-84, 1497 met dubbelzinnige noot Werckx, J.; Bergen, 29 april 
1986, Rev. Liege, 1987, 332). 

Interessant is een arrest van het Hof van Beroep te Brussel waarin het 
probleem aangeraakt wordt van de gevolgen van bedrog gepleegd door een 
partij op de geldigheid van een meerpartijenovereenkomst. Het Hofvernie
tigde een overeenkomst tot overdracht van aandelen tussen zes overdragers 
en een overnemer op grond van het bedrog dat door twee van de overdragers 
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gepleegd werd door o.m. het aanwenden van valse balansen, het plegen van 
oplichting en het verbergen van de toestand waarin de vennootschap zich 
bevond. V olgens het Hof dringt de vernietiging zich op aan aile overdragers 
(Brussel, 6 maart 1979, R.P .S., 1981, 32). Over de juistheid van deze regel 
kan betwisting bestaan. Dirix is van oordeel dat de nietigheid slechts kan 
uitgesproken worden indien de medeplichtigheid van de andere partijen 
bewezen is. Zoniet zou de nietigheidssanctie ook de onschuldigen treffen. 
Het toekennen van een recht op schadeloosstelling aan de bedrogene zou 
de meest adekwate oplossing vormen (Dirix, E., ,De meerpartijenovereen
komst", T.P.R., 1983, nr. 22, p. 776). Indien het bedrog een dwaling 
omtrent de zelfstandigheid van de zaak meebrengt, kan uiteraard de nietig
verklaring bekomen worden voor zover de dwaling verschoonbaar is. In 
casu nam het Hof wel aan dat het bedrog een essentiele dwaling impliceerde, 
maar de verschoonbaarheid leek betwistbaar te zijn. 

c. Geweld 

130. GEWELD. - ALGEMEEN. - Geweld komt slechts in aanmerking als 
wilsgebrek dat de vernietiging van de overeenkomst tot gevolg heeft voor 
zover het geweld determinerend was voor de toestemming, het kwaad van 
fysieke, materiele of morele aard waarmee gedreigd is een onmiddellijke 
vrees doet ontstaan, aanzienlijk en onrechtmatig is (zie vorig overzicht, 
T.P.R., 1983, nr. 62, p. 5621-). 

In de besproken periode bevestigde het Hof van Cassatie dat de aanwending 
van morele dwang slechts de geldigheid van de wil aantast voor zover de 
dwang onrechtmatig of ongeoorloofd is (Cass., 12 mei 1980, A. C., 1979-80, 
1144 en J. T. T., 1981, 169). Het Hof bevestigde hiermee zijn vroegere 
beslissingen terzake (zie reeds Cass., 21 januari 1960, A.C., 1960, 460; 
Cass., 8 januari 1970, A. C., 1970, 417; Cass., 7 november 1977, Arr.Cass., 
1978, 288) in sommige waarvan (7 november 1977) ook geexpliciteerd werd 
dat de enkele omstandigheid dat een werknemer ontslag neemt, omdat de 
werkgever dreigt hem zoniet te ontslaan wegens een dringende reden, niet 
als zodanig geweld oplevert. Het cassatiemiddel in het arrest van 12 mei 1980 
was ten onrechte ervan uitgegaan dat het Arbeidshof te Antwerpen beslist 
had dat het plaatsen van de werknemer voor deze keuze wel op zichzelf 
geweld opleverde; het werd dan ook afgewezen wegens gebrek aan feitelijke 
grondslag. Een toepassing van deze rechtspraak biedt een arrest van het 
Arbeidshof te Antwerpen. In casu kwam een lerares aan een katholieke 
school, gescheiden en hertrouwd zonder dat het eerste huwelijk kerkelijk 
vernietigd was, terug op een verklaring waarin zij afstand deed van het 
voordeel van een , vaste benoeming" en die zij volgens eigen zeggen 
ondertekend had onder bedreiging ,dat zij haar betrekking zou verliezen". 
Haar beroep op het wilsgebrek geweld werd door het Arbeidshof afgewe
zen, met verwijzing naar het cassatiearrest van 7 november 1977: de enkele 
omstandigheid dat met ontslag gedreigd wordt levert als zodanig geen 
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geweld op. Er werd evenwel niet onderzocht of de dreiging met ontslag 
onrechtmatig of ongeoorloofd was (Arbh. Antwerpen, afd. Hasselt, 19 juni 
1984, Limb. Rechtsl., 1984, 156). 

De eenvoudige vaststelling dat een contractant , ,zonder zijn volledige 
wilsinstemming" een rechtshandeling stelt, volstaat uiteraard niet om tot 
geweld te besluiten (Cass., 12 februari 1988, A. C., 1987-88, 758, weergave; 
de noot in de A. C. verwijst naar De Page, H., Traite, I, nr. 60). 

Het enkele verschil in (economische) machtpositie volstaat evenmin om tot 
de aanwending van geweld te kunnen besluiten. Slechts bij misbruik van de 
invloed die de sterkere partij aan haar machtspositie ontleent, is er sprake 
van geweld (Brussel, 7 november 1986, T.B.B.R., 1987, 144, noot De 
Bondt, W., over de band met de gekwalificeerde benadeling, infra, volgend 
nr. en nr. 149). 

Een rechtshandeling die onder geweld werd aangegaan, is relatief nietig. 
Deze nietigheid kan niet bevestigd worden zolang het geweld niet ophoudt 
(Arbh. Antwerpen, 22 februari 1982, R. W., 1985-86, 824). 

131. GEWELD. - TOEPASSINGEN. - In de besproken periode hebben de 
rechtscolleges zich opnieuw herhaaldelijk moeten uitspreken over de vraag 
of er geweld in de zin van art. 1108 B.W. is wanneer een werkgever een 
werknemer (die eventueel ook met een strafklacht bedreigd wordt) voor de 
keuze stelt ontslagen te worden wegens dringende redenen dan wei zelf 
ontslag te nemen of in te stemmen met een beeindiging van de arbeidsover
eenkomst door wederzijdse toestemming maar zonder of met een beperkte 
vergoeding (Arbrb. Brussel, 15 april 1983, J.T.T., 1983, 402; Arbrb. 
Brussel, 4februari 1985, J.T.T., 1985, 331; Arbh. Brussel, 25 februari 1987 
en 24 juni 1987, Soc. Kron., 1988, 129, noot Brandon, 1.; Arbrb. Charleroi, 
21 juni 1988, J.T.T., 1989, 181; Arbh. Brussel, 24 februari 1989, J.T.T., 
1989, 406). 

In deze gevallen blijkt de rechtspraak geen probleem te hebben met de 
vaststeiling dat de dreiging doorslaggevend was voor de instemming van de 
werknemer. 

Ook wordt aanvaard dat het ontslag wegens dringende reden (en eventueel 
ook de strafklacht waarmee gedreigd wordt) een aanzienlijk kwaad uit
maakt dat van aard is om indruk te maken op een redelijk mens. De ernst 
van de dreiging wordt bijkomend gemotiveerd door de verwijzing naar de 
toestand van de arbeidsmarkt waar het moeilijk is opnieuw werk te vinden 
(Arbrb. Brussel, 15 april 1983; Arbrb. Charleroi, 21 juni 1988; Arbh. 
Brussel, 24 februari 1989), het gesloten karakter van het betrokken arbeids
milieu waarbij een ontslag wegens dringende reden andere potentiele 
werkgevers niet onbekend zal blijven (Arbrb. Brussel, 4 februari 1985) of 
de aanzienlijke last van onderhoudsuitkeringen die de werknemer te dragen 
heeft (Arbh. Brussel, 24 februari 1989). Ook besteedt de rechter, conform 
art. 1112, lid 2, B. W. dat voorschrijft dat bij de beoordeling van het geweld 
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gelet wordt op de leeftijd, het geslacht en de stand van de personen, 
aandacht aan de persoonlijke situatie van de werknemer. Zo werden in het 
bijzonder vermeld de psychologische kwetsbaarheid van de werknemer ten 
gevolge van huwelijksproblemen (Arbh. Brussel 24 februari 1989), zijn 
wankele gezondheidstoestand (Arbrb. Charleroi, 21 juni 1988) of de hogere 
Ieeftijd van de werknemer, zijn aanzienlijke ancienniteit (Arbrb. Brussel4 
februari 1985; Arbh. Brussel, 25 februari 1987). 

De moeilijkheid ligt daarentegen op het vlak van de beoordeling van de 
geoorloofdheid van de dreiging. Morele dwang op zichzelf maakt slechts 
geweld uit voor zover hij onrechtmatig of ongeoorloofd is. De elementen 
die hierbij een rol spelen lopen uiteen. 

In een beperkt aantal gevallen wordt de nadruk gelegd op de onrechtmatig
heid van de maatregel zelf waarmee gedreigd wordt. In het arrest van 25 
februari en 24 juni 1987 van het Arbeidshof te Brussel werd geoordeeld dat 
de dreiging met strafklacht slechts ongeoorloofd is indien zij geen ,cause 
legitime" heeft, wat volgens het hof in casu het geval was aangezien van 
de gewraakte boekhoudkundige onregelmatigheden niet het bewijs geleverd 
kon worden. In een ander geval werd de nadruk gelegd op het feit dat de 
werkgever moest weten dat de aangehaalde zware fouten niet volledig aan 
de werknemer konden worden toegerekend gezien zijn gezondheidstoe
stand; zij waren bovendien onvoldoende om ontslag om dringende redenen 
te verantwoorden (Arbeidshof Brussel, 24 februari 1989). 

--

Andere rechters daarentegen vinden de ongegrondheid van de aan de 
werknemer gemaakte verwijten aileen niet voldoende om de uitgeoefende 
dwang onrechtmatig te maken. Zij weigeren te onderzoeken of de feiten 
inderdaad een ontslag wegens dringende redenen zouden hebben gerecht
vaardigd ofniet (Arbrb. Charleroi, 21 juni 1988, J.T.T., 1989, 183; Arbrb. 
Brussel, 4 februari 1985, J. T. T., 1985, 331). Zij vinden in dit standpunt 
steun bij de rechtsleer (Van Ommeslaghe, P., Examen, R.C.J.B., 1986, 
nr. 22, p. 75-76; Rauws, W., Civielrechtelijke beiHndigingswijzen, 226). Zij 
leggen de nadruk daarentegen op de (on)redelijkheid van de gedraging van 
de werkgever. Bepaalde elementen spelen hier blijkbaar in het voordeel van 
de werkgever. Voor de Arbeidsrechtbank te Brussel (Arbrb. Brussel, 4 
februari 1985, J.T.T., 1985, 331) was de handelwijze van de werkgever in 
casu gerechtvaardigd omdat hij redelijkerwijze kon denken dat de werkne
mer effectief goederen gestolen had; er zou pas onwettig geweld geweest zijn 
indien de werkgever wist dat de aangehaalde feiten onbestaande of verzon
nen waren (dit laatste criterium is ongetwijfeld te eng omdat het opzet van 
de werkgever vereist- in deze zin, Rauws, W., Civielrechtelijke beeindi
gingswijzen, 227). In andere gevallen wordt de beoordeling van de gedrags
wijze van de werkgever in verband gebracht met de notie rechtsmisbruik. 
Een vonnis van de Arbeidsrechtbank te Brussel van 15 april 1983 (J. T. T., 
1983, 402) stelt dater slechts geweld is indien de werkgever zijn ontslagrecht 
misbruikt. Misbruik zou er zijn wanneer de dreiging zonder verband is met 
het voorwerp van de toestemming of erop gericht is een overdreven voordeel 
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te bekomen (zo ook Van Beckhoutte, W., Demedts, M., Saelaert, C. en 
Taghon, A., ,Overzicht van Rechtspraak. Arbeidsovereenkomsten (1976-
1987)", T.P.R., 1989, nr. 219, p. 664). In casu was er, aldus de rechtbank, 
geen onrechtmatig voordeel, aangezien een vrijwillig ontslag door de werk
nemer zelf en een ontslag wegens dringende reden voor de werkgever 
hetzelfde resultaat opleverden, met name een ontslag zonder dat de werkge
ver een vergoeding verschuldigd is! Dit laatste argument is uiteraard niet 
overtuigend omdat de redelijkheid van de dreiging aldus buiten beschou
wing gelaten wordt. In een arrest van 16 februari 1979, geciteerd in het 
middel voor het cassatiearrest van 12 mei 1980 (J. T. T., 1981, 169) oordeelt 
het Arbeidshof te Brussel dat de dreiging geweld kan uitmaken indien zij 
niet voortvloeit uit de normale uitoefening van een recht of uit een normale 
gezagsuitoefening. De rechtspraak reageert zeker negatief op het gebruik 
van intimidatietechnieken door de werkgever. Ben werkgever die de werkne
mer onderwerpt aan een langdurige ondervraging in aanwezigheid van 
verschillende personen en hem dan zonder bedenktijd stelt voor de keuze 
tussen een strafklacht en ontslag om dringende reden of vrijwillig ontslag, 
vindt geen genade bij de Arbeidsrechtsbank te Charleroi (21 juni 1988). Uit 
de intimidatie van de werknemer leidt deze rechtbank misbruik van invloed 
af die als onrechtmatig geweld geldt (in deze zin ook Rauws, W., Civielrech
telijke beiHndigingswijzen, 215). Intimidatie vanwege de werkgever speelt 
ook een belangrijke rol in een arrest van het Arbeidshof te Gent, 10 maart 
1986, Soc. Kron., 1986, 169 (geciteerd door Van Beckhoutte e.a., o.c., 
T.P.R., 1989, nr. 219, p. 665). Ben uitspraak van de Arbeidsrechtbank van 
Nijvel (8 februari 1989, Rev. Liege, 1989, 1126) daarentegen kwalificeert 
de gedraging van de werkgever vrij snel als geweld. In casu had een 
werkneemster reeds jarenlang een eindejaarspremie ontvangen. De toeken
ning van een volgende eindejaarspremie werd door de werkgever afhanke
lijk gemaakt van de ondertekening van een document waarin de werkneem
ster verklaarde dat de eindejaarspremie een schenking uitmaakte en derhal
ve geen deel was van de bezoldiging en evenmin een recht voor de toekomst 
opende. Achteraf komt de werkneemster op de ondertekening van het 
document terug. Kort hierna wordt zij ontslagen. De arbeidsrechtbank 
vernietigde de rechtshandeling van de werkneemster wegens geweld. Als 
enige omstandigheid van de abnormale uitoefening door de werkgever van 
zijn gezag stipte de rechtbank aan dat de betaling van de eindejaarspremie 
laattijdig, op een ongebruikelijke plaats en slechts tegen ondertekening van 
een document gebeurde. De arbeidsrechtbank nam wel aan dat de werk
neemster vreesde ontslagen te worden, maar stelde niet vast dat de werkge
ver met ontslag dreigde. Br was dan ook veeleer ,eerbiedige vrees" in de 
zin van art. 1114 B. W. dan geweld. V oor een geval waarin terecht geen 
geweld werd aangenomen: Arbrb. Luik, 25 apri11991, T.S.R., 1991, 375. 

De rechtsleer onderstreept terecht dat gevallen waar een van de partijen haar 
invloed aanwendt om abnormale voordelen te bekomen, aanleiding kunnen 
geven tot de toepassing van de figuur van de gekwalificeerde benadeling (zie 
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oak De Bandt, W., De leer der gekwalijiceerde benadeling, Antwerpen, 
Kluwer Rechtswetenschappen, 257-259 en Rauws, W., Civielrechtelijke 
beiiindigingswijzen, 215 en 240). De grens tussen beide figuren is echter niet 
scherp te trekken. Ongeacht de toepasselijkheid van de figuur van de 
gekwalificeerde benadeling, kan oak het wilsgebrek geweld ingeroepen 
worden indien iemand toestemt omdat er van de wederpartij een ongeoor
loofde dreiging met een aanzienlijk kwaad uitging (zie oak De Bandt, W., 
Noot onder Brussel, 7 november 1986, T.B.B.R., 1988, nr. 22, p. 156). 

B. Het voorwerp 
B. DE TEMMERMAN 

132. VOORWERP.- GELDIGHEIDSVEREISTE BIJ HET ONTSTAAN VAN DE OVEREEN
KOMST. - ,Een bepaald voorwerp als inhoud van de verbintenis" is een 
van de vier geldigheidsvereisten vermeld in art. 1108 B.W. (over het onder
scheid tussen ,;voorwerp van de verbintenis'' en ,,voorwerp van de overeen
komst", vgl. Foriers, P .A., ,L' objet et la cause du contrat", in Les 
obligations contractuelles, Brussel, Editions du Jeune Barreau, 1984, 101-
103; Rauws, W., Civielrechtelijke bei!indigingswijzen, 283 en Storme, 
M.E., ,De bepaling van het voorwerp van een verbintenis bij partijbeslis
sing", T.P.R., 1988, voetnoot 89, p. 1285). 

---Ben overeenkomst zonder voorwerp is ongeldig. Het beding dat aan een 
principieel geldige overeenkomst haar voorwerp ontneemt, kan door de 
rechter terzijde geschoven worden. Zo heeft bepaalde rechtspraak gepoogd 
het beding in een hypothecaire lening ongeldig te verklaren krachtens 
hetwelk de kredietverstrekker de terugbetaling van het uitgeleende geld kan 
eisen bij het verstrijken van een bepaalde termijn (5 jaar) mits opzegging, 
tenzij de ontlener de voortzetting verkiest van de lening aan de op dat 
ogenblik geldende voorwaarden. Geoordeeld werd dat dergelijk beding aan 
de lening haar voorwerp ontneemt (Rb. Hoei, 28 november 1983, T.B.H., 
1984, 704 en Rec. Gen. Enr. Not., 1986, 150; hervormd door Luik, 11 juni 
1986, Bank. Fin., 1986, 87; Rev. Not. B., 1987,277 enRec. Gen. Enr. Not., 
1987, 59; zie hierover Moerman, F., ,lnterestvastheid en hypothecaire 
leningen", T.B.H., 1987, 84-99, i.h.b. 90-94; infra, nr. 300). De wet van 
4 augustus 1992 op het hypothecair krediet ontneemt aan deze betwisting 
haar voorwerp. 

Hierbij dient ook gewezen te worden op de band tussen het vereiste van een 
voorwerp en de regel inzake exoneratiebedingen volgens dewelke het exone
ratiebeding nietig is wanneer het de (hoofd)verbintenis van de schuldenaar 
teniet doet (infra, nr. 233; zie b.v. Cass., 23 november 1987, A.C., 1987-88, 
371; Rb. Luik, 31 maart 1981, Jur Liege, 1982, 5; Cornelis, L., ,Les clauses 
d'exoneration de responsabilite couvrant la faute personnelle et leur inter
pretation" (noot onder Cass., 22 maart 1979), R.C.J.B., 1981, nr. 13, p. 207; 
Foriers P.A., o.c., in Les obligations contractuelles, nr. 5, p. 110-111). 
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Het voorwerp-vereiste werd eveneens ter sprake gebracht door de Burgerlij
ke Rechtbank te Neufchateau om een verkoop op lijfrente nietig te verkla
ren. De rechtbank oordeelde dat er slechts sprake kan zijn van een geldige 
verkoop op lijfrente indien de kans op winst of verlies werkelijk bestaat. 
In casu was de koper op de hoogte van de ongeneeslijke ziekte van de 
verkoper op wiens leven de lijfrente gevestigd was, en wist de koper dat zijn 
medecontractant binnen zeer korte termijn zou overlijden. De rechtbank 
sprak de nietigheid uit, niettegenstaande art. 197 5 B. W. niet van toepassing 
was. De rechtbank verwees naar De Page (Traite, V, nr. 338) die het 
voorwerp-vereiste vermeldt als grondslag van de art. 1974-1975 B.W. (Rb. 
Neufchateau, 21 oktober 1988, Rev. Reg. Dr., 1989, 496). De vraag rijst 
niettemin of uit art. 1975 B.W. niet a contrario afgeleid dient te worden dat 
er wel degelijk een kans op verlies of winst bestaat indien het overlijden niet 
plaatsvindt binnen de 20 dagen. Dienen dergelijke gevallen, naargelang de 
concrete omstandigheden, niet eerder opgelost te worden op basis van 
benadeling, gekwalificeerde benadeling of eventueel ongeoorloofde oor
zaak (vgl. Antwerpen, 25 september 1986, Rev. Not. B., 1987, 154)? 

Het Hof van Beroep te Brussel was van oordeel dat een overeenkomst tot 
overdracht van een octrooi of van de rechten op een uitvinding waarvoor 
een octrooi wordt aangevraagd, nietig is wegens gebrek aan voorwerp indien 
vaststaat dat het octrooi nietig is wegens gebrek aan originaliteit of dat het 
octrooi nooit geldig bekomen kan worden (Brussel, 2 februari 1983, Ing. 
Cons., 1983, 95). Dergelijk geval wordt ook wel bij het oorzaak-vereiste 
ondergebracht (b.v. Van Ommeslaghe, P., ,Observations sur la theorie de 
la cause dans la jurisprudence et dans la doctrine moderne" (noot onder 
Cass., 13 november 1969), R.C.J.B., 1970, nr. 17, p. 354). Voor een andere 
toepassing, zie Rb. Luik, 2 oktober 1990, Rev. Liege, 1992, 302. 

133. VOORWERP.- VEREISTE VOOR HET GELDIG VOORTBESTAAN VAN DE OVER

EENKOMST.- DE THEORIE VAN HET VERVAL.- Ben nieuwe rechtsfiguur die 
in de besproken periode tot ontwikkeling is gekomen, is het verva/ van de 
overeenkomst wegens het wegvallen van haar voorwerp. Foriers werd ertoe 
gei:nspireerd dit leerstuk te ontwikkelen door het arrest van het Hof van 
Cassatie van 28 november 1980 (A.C., 1980-81, 352; R.C.J.B., 1987, 70, 
noot Foriers, P.A.). De feiten zijn de volgende. De bedrijfsgebouwen van 
een gepacht goed gingen volledig teniet waardoor de pachters zelf niet meer 
in de mogelijkheid waren de exploitatie van het landbouwbedrijf voort te 
zetten. Het tenietgaan van de bedrijfsgebouwen was te wijten aan de 
nalatigheid van de verpachter. De pachters bleven evenwel het gepachte 
goed bezetten. Zij bleven in de woning en de landerijen werden in onder
pacht gegeven aan een naburige landbouwer. De verpachter stemde met 
deze gang van zaken niet in en vorderde de ontbinding van de pachtovereen
komst, die hij ook verkreeg. Het bestreden vonnis verklaarde de pachtover
eenkomst ontbonden vanaf het ogenblik van het tenietgaan van de bedrijfs
gebouwen en de daaruit voortvloeiende beeindiging van het landbouwbe-
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drijf. Tegen het vonnis werd door de pachters ondermeer in cassatie 
aangevoerd dat de ontbinding niet gebaseerd kon worden op art. 1722 
B. W., aangezien het tenietgaan van het gepachte goed niet te wijten was a an 
overmacht, noch op art. 1741 B.W., aangezien het tenietgaan niet aan hen 
te wijten was en zij zich tegen de ontbinding verzetten. Het Hof van Cassatie 
bevestigde in het arrest van 28 november 1980 de niet-toepasselijkheid van 
de artikelen 1722 en 17 41 B. W. maar oordeelde niettemin dat het vonnis 
de ingeroepen bepalingen niet miskend had op grond van de overweging 
, ,dat het volledig materieel tenietgaan van het verpachte goed tot gevolg 
heeft dat de pachtovereenkomst haar bestaansreden verliest; dat in zodanig 
geval de verpachter immers in de onmogelijkheid verkeert het genot van het 
verpachte goed te verschaffen zodat de overeenkomst ontbonden wordt" 
(voor meer details, zie Foriers, P .A., ,Observations sur Ia caducite des 
contrats par suite de Ia disparition de leur objet ou de leur cause" (noot 
onder Cass., 28 november 1980), R.C.J.B., nrs. 3-8, p. 76-83). 

Foriers onderkent in dit arrest de toepassing van de leer van het verval 
volgens dewelke een overeenkomst van rechtswege vervalt indien het voor
werp ervan, of het voorwerp van een essentiele verbintenis die voortvloeit 
uit de overeenkomst, wegvalt waardoor de uitvoering in natura van de 
overeenkomst onmogelijk wordt. 

Foriers' theorie heeft vrij snel weerklank gevonden, zowel in de rechtsleer 
als in de rechtspraak. Dit wijst erop dat de rechtsfiguur-van het verva:l 
beantwoordt aan een behoefte naar een techniek om aan bepaalde rechts
vragen een oplossing te geven. Glansdorff, Marchandise en Van Ommeslag
he hebben zich reeds voor de theorie van het verval uitgesproken (zie en vgl. 
Glansdorff, F., ,La definition et les caracteristiques du contrat a presta
tions successives", in La vie du contrat a prestations successives - Het 
contract met opeenvolgende prestaties, Cornelis, L. e.a., Brussel, Confe
rence du Jeune Barreau, 1991, nr. 9, p. 22 en nr. 25, p. 36 en van dezelfde 
auteur ,Les repercussions de Ia defaillance du fournisseur sur les relations 
entre les parties au contrat de leasing" (noot onder Kort ged. Brussel, 15 
oktober 1990), J.T., 1991, 218-219; Marchandise, P., ,Le changement de 
cocontractant dans les contrats a prestations successives", in La vie du 
contrat a prestations successives. Het contract met opeenvolgende presto
ties, 153-154; Van Ommeslaghe, P., Examen, R.C.J.B., 1988, nr. 151, 
p. 43-44). De regel van het verval werd bovendien met succes voor de rechter 
ingeroepen (zie en vgl. Brussel, 10 april1989, Pas., 1989, II, 251; Brussel, 
12 september 1989, J.T., 1991, 214; Kort ged. Brussel, 15 oktober 1990, 
J.T., 1991, 216, noot Glansdorff, F.; zie ook Antwerpen, 19 december 
1988, R. W., 1988-89, 1346). Tenslotte zijn er twee recente cassatie-arresten 
waaruit blijkt dat gepoogd wordt van het verval een algemeen rechtsbeginsel 
te maken (zie Cass., 16 november 1989, A.C., 1989-90, 371; Pas., 1990, I, 
331; T.B.B.R., 1990, noot Raucent, L.; Ann. Dr. Liege, 1990, 334, noot 
Delnoy, P.; R.C.J.B., 1993, 73, noot Nudelhole, S.J.; R. W., 1989-90, 
1259; Rev. Not. B., 1990, 240; Rev. Liege, 1990, 1190 en J.T., 1991, 211; 
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infra, nr. 153, ben 307 en Cass., 21 september 1989, A. C., 1989-90, 92 en 
Pas., 1990, I, 84; infra, nr. 165). 
Ben grondig onderzoek naar het bestaansrecht en de draagwijdte van een 
theorie van het verval zou buiten het bestek van dit overzicht vallen. Br 
wordt slechts gewezen op het volgende. 
1. De rechtspraak heeft zich thans reeds ontwikkeld buiten het door Foriers 
verkende terrein. Foriers was inderdaad van oordeel dat slechts het wegval
len van het voorwerp na de totstandkoming van de overeenkomst het verval 
van de overeenkomst meebrengt. Het wegvallen van de oorzaak zou daaren
tegen geen invloed hebben op het voortbestaan van de overeenkomst 
(Foriers, P.A., o.c., R.C.J.B., nr. 30, p. 109-112). Het Hof van Cassatie 
heeft, althans wat vrijgevigheden betreft, een ander standpunt ingenomen 
(Cass., 16 november 1989, infra, nr. 153). 
2. Het verval houdt de beeindiging van rechtswege van de overeenkomst 
in. Dit belet evenwel niet dat degene door wiens fout het voorwerp van de 
overeenkomst teniet gegaan is, schadeplichtig is. Deze partij kan volgens 
Foriers tot gedwongen uitvoering bij equivalent veroordeeld worden (Fo
riers, P .A., o.c., R.C.J.B., 1987, nr. 21, p. 98-99). Bvenwel, een uitvoering 
bij equivalent is evengoed een gedwongen uitvoering van de overeenkomst, 
wat het voortbestaan van de overeenkomst veronderstelt. Het is inderdaad 
tegenstrijdig voor te houden dat de overeenkomst beeindigd is, maar nog 
vatbaar voor gedwongen uitvoering (dezelfde contradictie vindt men terug 
bij Verbist, J., ,Binde van de symbiose tussen de leasingovereenkomst en 
de daardoor gefinancierde koopovereenkomst" (noot onder Brussel, 19 
november 1986), T.B.H., 1987, 512-513). Ofbedoelendezeauteursdateen 
partij recht heeft op schadevergoeding net zoals een contractpartij recht 
heeft op schadevergoeding bij ontbinding van de overeenkomst op grond 
van art. 1184 B.W.? 
3. Volgens Foriers is de diepere grondslag van het verval de onmogelijkheid 
van uitvoering in natura. Uit recente arresten blijkt evenwel dat ook 
wanneer de uitvoering in natura nog mogelijk is, de rechter aan de schuldei
ser het recht om de uitvoering in natura te vorderen ontzegt. Uit het reeds 
geciteerde cassatie-arrest van 21 september 1989 blijkt dat de feitenrechter 
van oordeel was dat een beding van aanpassing van de huur aan de koers 
van de Amerikaanse dollar doelloos geworden was en bijgevolg vervallen. 
Dat de aanpassing doelloos geworden was, vloeide voort uit het feit dat de 
(nieuwe) verhuurder geen wisselrisico meer liep. Niets belette evenwel de 
verdere aanpassing van de huurprijs aan de schommelingen van de Ameri
kaanse dollar. Ben ander cassatie-arrest ontzegt aan de kredietverlener het 
recht om in het passief van het faillissement de schuldvordering te doen 
opnemen in zover zij betrekking heeft op beheers-, administratie- en in
ningskosten aangezien de schuldvordering , ,in zoverre zij de betaling van 
onbestaande kosten vertegenwoordigt, geen reden van bestaan meer heeft" 
(Cass., 10 april 1986, A.C., 1985-86, 1078; vgl. Pas., 1986, I, 973: ,la 
creance de la demanderesse, dans la mesure oil elle represente le payement 
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de frais inexistants, est devenue sans objet"). Ook bij deze toepassing van 
het verval is van een feitelijke onmogelijkheid van uitvoering in natura geen 
sprake. 

De materiele onmogelijkheid van uitvoering in natura kan derhalve niet de 
(enige) grondslag van de theorie van het verval uitmaken. 

4. Indien op grond van de Franse tekst van de arresten de verwantschap 
met de voorw~rp-theorie voor de hand ligt - het Hof van Cassatie over
weegt immers steeds dat het contract of de schuldvordering zonder voor
werp ("sans objet") wordt- ligt op grond van de Nederlandse tekst van 
de arresten de verwantschap met de oorzaak-theorie eerder voor de hand. 
In de Nederlandse tekst wordt er immers op gewezen dat de overeenkomst 
of de verbintenis geen ,reden van bestaan" meer heeft. 

5. De theorie van het verval door kruist de toepassing vart andere contractu
ele aansprakelijkheidsregelingen. Indien de huurder door zijn fout het 
gehuurde goed heeft Iaten tenietgaan, kan de verhuurder dan nog de 
ontbinding vorderen van de overeenkomst op grond van art. 1741 B.W. in 
fine (vgl. art. 1184 B. W.; voor een arrest waarin, zonder nadere motivering 
overigens, exclusief toepassing werd gemaakt van de regel van het verval: 
Brussel, 12 september 1989, J. T., 1991, 214; idem maar met uitvoerige 
motivering: Vred. Torhout, 29 oktober 1991, T. Vred., 1992, 47)? Het 
onderscheid tussen verval en ontbinding op grond van art. u~~.w. is 
-evicfent: vervaCtreedt vai1 rechtswege in; de o-ntbiri:ding-moet, behoudens 
andersluidend beding, door de rechter uitgesproken worden. Bij verval 
dient de rechter derhalve evenmin de ernst van de wanprestatie te beoorde
len (Brussel, 10 april1989, Pas., 1989, II, 251; i.e. werd verval vastgesteld 
doordat een partij verzuimd had de plaatsing van een publiciteitspaal 
administratief j:nogelijk te maken, waardoor het huurcontract betreffende 
deze publiciteitszuil haar bestaansreden verloor). Ontbinding veronderstelt 
een voorafgaande ingebrekestelling; verval niet. 

6. Dringt het verval zich dwingend op aan partijen? M.a.w., kunnen de 
partijen door middel van een contractueel beding het intreden van het verval 
beletten? Deze vraag werd reeds negatief beantwoord (Glansdorff, F., o. c., 
J.T., 1991, 218-219). Enig bezwaar tegen een contractuele regeling van het 
verval bestaat evenwel m.i. niet. 

Deze vraag is van groot belang bij leasingcontracten. Bij deze contracten 
rijst inderdaad de vraag of de leasingnemer verplicht kan worden tot 
voortbetaling van de huurgelden indien de koopopvereenkomst, b.v. we
gens verborgen gebreken, ontbonden wordt of wanneer de in leasing geno
men zaak tenietgaat. Meestal wordt bedongen dat de leasingnemer hoe dan 
ook verplicht blijft de huurgelden te betalen. De rechtspraak erkent de 
geldigheid van dergelijk beding (zie en vgl. Brussel, 19 november 1986, 
T.B.H., 1987,504, kritischenoot Verbist, J.; Antwerpen, 27 februari 1991, 
Pas., 1991, II, 120; Kort ged. Kh. Brussel, 3 februari 1987, T.B.H., 1987, 
549; Kh. Brussel, 29 januari 1988, T.B.H., 1989, 281; Kh. Dinant, 17 maart 
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1992, Rev. Not. B., 1992, 377; vgl. Kart ged. Kh. Brussel, 15 oktober 1990, 
J. T., 1991, 216, noot Glansdorff, F. en Het ondernemingsrecht, 1991, afl. 
20, 59; zie ook Verheyden A., ,Le leasing: une institution aux contours et 
au regime toujours incertains?", J. T., 1993, 325-332. vgl. naar Frans recht 
Cass. fr., 23 november 1990 (3 zaken), Droit de l'informatique, 1991, 34, 
noot De Lamberterie, 1.). 

134. VOORWERP MOET BEPAALD OF BEPAALBAAR ZIJN. -Art. 1108 en 1129 
B.W. vereisen dat bet voorwerp bepaald of bepaalbaar is. Dit vereiste is 
vervuld indien de overeenkomst voldoende elementen bevat die bet mogelijk 
maken bet voorwerp te bepalen zonder dat er een nieuwe overeenkomst 
nodig is (zie Foriers, P.A., o.c. in Les obligations contractuelles, 105 en 
verwijzingen; voor een toepassing van deze regel, zie Brussel, 21 december 
1989, Rev. Liege, 1990, 95 en R.P.S., 1990, 72, voorziening in cassatietegen 
dit arrest verworpen door Cass., 21 februari 1991, Pas., 1991, I, 604; Rb. 
Antwerpen, 7 januari 1982, R. W., 1984-85, 678). 

In de besproken periode bevestigde bet Hof van Cassatie deze principes. Zo 
hoeft de huurprijs niet bepaald te zijn, maar is bet voldoende dat hij 
bepaalbaaris (Cass., 15 februari 1985,A.C., 1984-85, 822; R. W., 1986-87, 
543; J.T., 1986, 406 en T. Not., 1986, 75 i.v.m. een beding van huurher
nieuwing). De prijs is bepaalbaar in de zin van de art. 1129 en 1591 B.W. 
indien hij kan worden vastgesteld op grond van objectieve gegevens die aan 
de wil van de partijen zijn onttrokken. Hierover oordeelt de feitenrechter 
op onaantastbare wijze in feite, mits hij bet begrip bepaalde of bepaalbare 
prijs niet miskent (Cass., 21 september 1987, A.C., 1986-87, 84). In casu 
had de feitenrechter geoordeeld dat bet beding volgens hetwelk de prijs van 
grond bepaald zou worden , ,rekening houdend met de waarde ervan op 1 
januari 1981" geen prijs inhield die bepaald of bepaalbaar was. 

Een verzekeringsovereenkomst waarvan de premie niet bepaald noch be
paalbaar is, is nietig (Rb. Turnhout, 10 maart 1983, R. W., 1985-86, 1226, 
noot Van Oevelen, A.). 

Een overeenkomst tot exclusieve bevoorrading is geen verkoopovereen
komst, zodat de art. 1591-1592 B.W. niet van toepassing zijn. Voor de 
geldigheid van een brouwerijovereenkomst is derhalve niet vereist dat de 
prijs bepaald wordt waaraan verkocht zal worden (Brussel, -7 september 
1982, J. T., 1983, 66; Foriers, P .A., o.c. in Les obligations contractuelles, 
nr. 6, p. 111-116). 

Een borgtocht tot waarborg van toekomstige schulden is geldig indien de 
toekomstige schuldvorderingen bepaald zijn of kunnen worden op bet 
tijdstip van de zekerheidstelling (vorig overzicht, T.P.R., 1983, nr. 71, 
p. 571 en verwijzingen aldaar; Foriers, P.A., o.c. in Les obligations con
tractuelles, 116-118). In overeenstemming met de cassatierechtspraak 
(Cass., 28 maart 1974, A.C., 1974, 833) bevestigde de rechtspraak de 
geldigheid van een borgtocht ,voor aile bedragen''. Dergelijke borgtocht 
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heeft betrekking op alle verbintenissen van de hoofdschuldenaar tegenover 
zijn schuldeiser die voortvloeien uit hun handelsrelatie (Brussel, 15 januari 
1987, T.B.B.R., 1988, 428, noot De Gavre, J.; Bergen, 8 december 1987, 
Pas., 1988, II, 65; Rb. Brussel, 28 mei 1984, T.B.H., 1986, 599). Het Hof 
van Beroep te Luik erkende de geldigheid van een borgtocht waarvan het 
bedrag en de (toekomstige) gewaarborgde schulden bepaald waren, oak al 
was op het ogenblik van het aangaan van de borgtocht de identiteit van de 
hoofdschuldeiser nag onbepaald (Luik, 17 oktober 1980, Jur. Liege, 1980, 
305). Dit arrest werd door het. Hof van Cassatie vernietigd we gens dubbel
zinnige motivering (zie hierover Simont, L., De Gavre, J. en Foriers, P .A., 
,Examen de jurisprudence (1976-1980). Les contrats speciaux", R.C.J.B., 
1986, nr. 246, p. 422). 
Een overdracht van schuldvordering kan eveneens betrekking hebben op 
een toekomstige schuldvordering, voor zover die bepaald of bepaalbaar is. 
Aan dit vereiste is voldaan indien de overgedragen schuldenaar en het 
voorwerp van de overgedragen schuldvorderingen nauwkeurig aangegeven 
zijn. Niet vereist is dat de precieze omvang en het juiste tijdstip van 
eisbaarheid van de overgedragen vordering op het ogenblik van de over
dracht gekend zijn (Brussel, 13 april1989, Pas., 1989, II, 254 en J. T., 1990, 
327). De Beslagrechter van Luik oordeelde dat een overdracht van aile 
toekomstige schuldvorderingen ("toutes sommes ou commissions qui peu
"ent_l~ur etre clu_es ~guelgue!itre_g_u~_ c~~!:'l9_I1g_f:ld!g F_as_(13_el)lagr._I,uik, 
6 oktober 1982, Jur. Liege, 1983, 196). De rechter verwees hiervoor naar 
het cassatie-arrest van 9 april1959 (R.CJ.B., 1961, 32, noot Heenen, J.). 

Het voorwerp is eveneens bepaalbaar wanneer het bepaald kan worden op 
grand van gebruiken. Dit is het geval bij makelaarsovereenkomsten (Cass., 
26 november 1976, A.C., 1977, 342; Foriers, P.A., o.c. inLes obligations 
contractuelles, nr. 9, p. 119-120; Brussel, 21 november 1979, R. W., 1980-
81, 194; Brussel, 10 februari 1983, R. W., 1985-86, 748). De Vrederechter 
van Brugge ging zelf over tot bepaling van het loon, rekening houdend met 
de omvang en het belang van de verrichte prestaties, na geoordeeld te 
hebben dater geen gebruiken van toepassing waren (Vred. Brugge (3), 18 
december 1981:, R. W., 1984-85, 757). 
Voor andere toepassingen, zie Bergen, 19 september 1989, J. T., 1990, 361 
en Kh. Marche-en-Famenne, 16 november 1981, Rev. Reg. Dr., 1982, 33. 

135, VOORWERP MOET BEP AALD OF BEP AALBAAR ZIJN. - BINDENDE DERDENBE

SLISSING. - Het voorwerp is bepaald of bepaalbaar indien de partijen 
overeengekomen zijn de bepaling van het voorwerp aan een derde over te 
Iaten. De beslissing van de derde wordt ,bindende derdenbeslissing" ge
noemd. In de besproken periode werd deze rechtsfiguur grondig onderzocht 
(Storme, M., ,De bindende derdenbeslissing of het bindend advies als 
middel ter voorkoming van gedingen", T.P.R., 1984, 1243-1273; Storme, 
M. en Storme, M.E., ,De bindende derdenbeslissing naar Belgisch recht", 
T.P.R., 1985, 713-740; zie eveneens Storme, M., ,La tierce decision 
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obligatoire: ni expertise, ni arbitrage" in J.L. - J.L.M.B. Centenaire, 
Brussel, Story-Scientia, 1988, 353-356; Foriers, P.A., o.c. inLesobligations 
contractuelles, nrs. 13-14, p. 124-129). De rechtsvragen die de bindende 
derdenbeslissing doet rijzen zijn in de rechtspraktijk evenwel tot nu toe 
nauwelijks aan bod gekomen. 

Het Burgerlijk W etboek maakt slechts melding van de bepaling van het 
voorwerp van de verbintenissen van een partij door een derde in de art. 1592 
en 1854 B.W. (zie eveneens art. 1716 B.W.). De bindende derdenbeslissing 
komt evenwel regelmatig in de rechtspraktijk voor, ook a1 wordt zij slechts 
zelden als zodanig ,herkend" (zie Storme, M., o.c., T.P.R., 1984, nr. 52, 
p. 1268-1270). Het beding in een huurovereenkomst waarin bepaald wordt 
dat bij het einde van de huur een deskundige , ,zonder verhaal'' de huurscha
de zal bepalen, verleent aan die deskundige de bevoegdheid een bindende 
derdenbeslissing te nemen. In de rechtspraak wordt dergelijk beding meestal 
als lastgeving gekwalificeerd (Vred. Nijvel, 22 december 1982, T. Vred., 
1983, 139 en Vred. Nijvel, 5 januari 1983, T. Vred., 1983, 199; voor kritiek 
op deze kwalificatie, zie Storme, M., o.c., T.P.R., 1984, nr. 47, p. 1266). 
De Burgerlijke Rechtbank te Brugge verwarde de in art. 1592 B.W. bedoel
de verkoop waarbij de partijen de bepaling van de prijs aan een derde 
overlaten met een volmacht door de onverdeelde mede-eigenaars aan een 
lasthebber gegeven om tot verkoop over te gaan aan een door de lasthebber 
te bepalenprijs (Rb. Brugge, 16 mei 1987, T. Not., 1987, 103). De oorzaak 
van de verwarring is wellicht gelegen in het feit dat de in art. 1592 B.W. 
bedoelde opdracht aan een derde traditioneel als lastgeving gekwalificeerd 
wordt (zie De Page, H., Traite, IV, nr. 41 en V, nr. 364; Foriers, P .A., o.c. 
in Les obligations contractuelles, nr. 13, p. 124) . 

. Een vonnis van de Burgerlijke Rechtbank te Brugge onderkende in het 
beding waarbij de partijen zich ertoe verbonden ,zich te schikken" naar 
de voorstellen van raadslieden ,om een lijfrente-overeenkomst te regelen" 
een toepassing van de bindende derdenbeslissing (Rb. Brugge, 28 september 
1988, R. W., 1988-89, 1035, noot Storme, M.). 
De derde-beslisser dient zijn opdracht te vervullen met naleving van een 
aantal minimumvereisten, zoals het recht van elke partij om gehoord te 
worden (zie Storme, M. en M.E., o.c., T.P.R., 1985, nrs. 10 e.v., p. 728 
e.v.; vgl. Vred. Nijvel, 5 januari 1983, gee.). Over de toetsingsbevoegdheid 
waarover de rechter zou beschikken, zie Storme, M. en Storme, M.E., o. c., 

t 

T.P.R., 1985, nrs. 13 e.v., p. 731 e.v .. 

136. VOORWERP MOET BEPAALD OF BEPAALBAAR ZIJN.- PARTIJBESLISSING.

De partijen bij een overeenkomst kunnen overeenkomen dat een van hen 
de inhoud van de rechten en plichten van de andere partij kan bepalen of 
wijzigen. De beslissing die op grond van dergelijke overeenkomst genomen 
wordt, wordt partijbeslissing genoemd. Deze partijbeslissing kan door de 
rechter getoetst worden op grond van de regel van de uitvoering te goeder 
trouw van overeenkomsten (zie vorig overzicht, T.P.R., 1983, nr. 69, 
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p. 569; Storme~ M.E., ,De bepaling van het voorwerp van een verbintenis 
bij partijbeslissing", T.P.R., 1988, 1259-1293). 
De beslissing van vrije beroepsbeoefenaars tot bepaling van hun honorari
um is een dergelijke partijbeslissing. Geneesheren en tandartsen bepalen 
hun honorarium vrij, al wordt die vrijheid ingeperkt indien zij toegetreden 
zijn tot een akkoord met de ziekenfondsen. De rechters zien erop toe dat 
het gevraagde ereloon ,billijk en voldoende", ,rechtvaardig" en in even
wicht met de geleverde prestaties is (zie en vgl. Rb. Brugge, 7 december 
1981, R. W., 1982-83, 1463; Vred. Antwerpen (6), 15 april1980, VI. T. Gez., 
1980-81, nr. 5, p. 35, nootKruithof, R.; Vred. Beringen, 18 december 1981, 
Limb. Rechtsl., 1983, 58, noot; Vred. Antwerpen (7), 3 juni 1986, R. W., 
1986-87, 963, noot Caeyers-De Hondt, A.M.). Het bepalen van het ereloon 
door een advocaat is een bij wet erkende partijbeslissing (art. 459 Ger.W.; 
Rb. Hasselt, 21 februari 1983, R. W., 1985-86, 1646 en Limb. Rechtsl., 
1983, 54). Ook architecten nemen een partijbeslissing bij de bepaling van 
hun ereloon (voor een toepassing waarbij de rechter wegens specifieke 
omstandigheden het ereloon bepaalde, zie Brussel, 26 november 1985, J. T., 
1987, 24). 
Ook bij aannemingscontracten kan de bepaling van de prijs aan de aanne
mer overgelaten worden voor zover de werken niet van al te grote omvang 
zijn (R.P.D.B., Compl. II, v0 Devis et marches, nr. 46; Flamme, M.A. en 
Fl!lm_me P ., Le ci_roitri_es constru~eurs, bij]:gng(:r_n].lmmer I~Asmn., 1984, 
nr. 25, p. 24). De Rechtbank van koophandel te Brussel was van oordeel 
dat het aan de opdrachtgever toekomt de nodige appreciatiegegevens aan 
de rechter voor te leggen opdat de rechter zijn toetsingsrecht zou kunnen 
uitoefenen (Kh. Brussel, 14 oktober 1983, T. Aann., 1986, 257; in dezelfde 
zini.v.m. de prestaties vaneen boekhouder Kh. Brussel, 16 september 1987, 
T.B.H., 1988, 245). 
De toetsing die de rechter kan doorvoeren, wordt meestal als marginaal 
omschreven (in die zin Kh. Brussel, 14 oktober 1983 en 16 september 1987, 
gee.). De rechter gaat na of een partij niet een kennelijk onredelijke 
partijbeslissing genomen heeft. Over de concrete invulling van dit toetsings
recht bestaat evenwel betwisting. Zo meent Storme dat een marginaal 
toetsingsrecht niet meebrengt dat slechts een grove onredelijkheid door de 
rechter terzijde geschoven kan worden (Storme, M.E., o.c., T.P.R., 1988, 
nr. 9, p. 1268-1270 en de referenties aldaar; vgl. infra nr. 193); zie ook 
Stijns, S., ,Abus, mais de quel(s) droit(s)? Reflexions sur !'execution de 
bonne foi des contrats et l'abus de droits contractuels", J. T., 1990, p. 42, 
nr. 3, 4, 5). 
Via de rechtsfiguur van de partijbeslissing wordt een toetsingsrecht bij 
toetredingscontracten bepleit. De redenering is dat standaardbedingen par
tijbeslissingen zijn indien zij eenzijdig, door een partij werden opgesteld. 
De rechter zou dan ook (kennelijk) onredelijke standaardbedingen onver
bindend kunnen verklaren (Storme, M.E., o.c., T.P.R., 1988, nr. 18, 
p. 1276-1278; Peeters, B., ,De verhouding tussen openbare diensten en hun 
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gebruikers: een contractuele of een reglementaire relatie?", R. W., 1990-91, 
nr. 22, p. 144 en nrs. 26 e.v., p. 145 e.v.; Dirix, E., ,Algemene 
contractsvoorwaarden en monopolies" (noot onder Antwerpen, 20 januari 
1987), R. W., 1986-87, 2724; Rb. Antwerpen, 31 januari 1985, R. W., 
1986-87, 2729). Dergelijke opvatting breekt met de traditionele wilsleer. De 
aanvaarding van standaardbedingen wordt immers in die (normatieve) 
benadering (steeds) uitgelegd als de aanvaarding van de bevoegdheid van 
de andere partij om de rechtsverhouding te bepalen aan de hand van 
algemene voorwaarden (Storme, M.E., I.e. en nuancering in voetnoot 59; 
vgl. vorig overzicht, T.P.R., nr. 70, p. 570 en nr. 105, p. 608-609). Aange
zien niet betwist wordt dat de partijbeslissing kan getoetst worden aan de 
eisen van redelijkheid en billijkheid, wordt aan de rechter via de rechtsfi
guur van de partijbeslissing een verregaande toetsingsbevoegdheid inzake 
standaardcontracten toegekend die hem, buiten het kader van de partijbe
slissing, ontzegd wordt(infra, nr. 201, omtrentdederogerendewerkingvan 
de goede trouw). De vaststelling, reeds in het vorig overzicht gemaakt 
(T.P.R., nr. 105, p. 608-609), blijft dat de rechtspraak zich nog niet een 
dergelijke verregaande toetsingsbevoegdheid inzake standaardbedingen 
heeft toegeeigend. Aan de behoefte aan een toetsingsbevoegdheid zal overi
gens wellicht in ruime mate voldaan zijn door de art. 31-33 van de wet van 
14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescher
ming van de consument (zie hierover o.m. Dirix, E., ,De bezwarende 
bedingen in de W.H.P.", R. W., 1991-92, 562-572). 

137. VOORWERP MOET BEPAALD OF BEPAALBAAR ZIJN.- PARTIJBESLISSING.

IUS VARIANDI.- In de besproken periode kwam het recht van de werkgever 
om de arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen meermaals in de rechtsleer 
ter spnike (Clesse, J. en Jamouille, M., ,Examen de jurisprudence (1978-
1981). Contrat de travail", R.C.J.B., 1983, nrs. 57-61, p. 615-620; Clesse, 
J., ,Examen de jurisprudence (1982-1986). Contrat de travail", R.C.J.B., 
1988, nrs. 51-60, p. 280-288; Crahay, P., ,Modification des conditions de 
travail et resiliation du contrat de travail", J.T.T., 1985, 1-7, 21-31 en 
41-48; Rauws, W., Civielrechtelijke bei!indigingswi}zen, 315-317; Rauws, 
W., ,De goede trouw in het arbeidsovereenkomstenrecht: een kwestie van 
marginale toetsing", in De goede trouw. Redelijkheid en billijkheid in het 
Privaatrecht, bijzonder nummer T.P.R., 1990, 485-489; Smits, M., ,lmpli
ciete verbreking van arbeidsovereenkomst en ius variandi", R. W., 1986, 
1041-1068; Steyaert, J., De Ganck, S. en De Schrijver, L., Arbeidsovereen
komstinA.P.R., Gent, Story-Scientia, 1990, 168-183; Storme, M.E., ,De 
bepaling van het voorwerp van een verbintenis bij partijbeslissing' ', T.P.R., 
1988, nr. 17, p. 1275-1276; Van Eeckhoutte, W., ,De goede trouw in het 
arbeidsovereenkomstenrecht: een aanzet tot herbronning en rei:ntegratie", 
in De goede trouw. Redeli}kheid en billijkheid in het Privaatrecht, bijzonder 
nummer T.P.R., 1990, nrs. 82-90, p. 60-69; VanEeckhoutte, W., Demedts, 
M., Saelaert, C. en Taghon, A., ,Overzicht van rechtspraak. 
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Arbeidsovereenkomsten (1976-1987)", T.P.R., 1989, nrs. 334-351, p. 789-
808; zie ook Taquet en Wantiez, ,Breves reflexions sur l'acte equipollent 
arupture", J. T. T., 1981, 1-4). Ook de rechtspraak is overvloedig. Het enige 
dat met zekerheid in deze betwiste materie bevestigd kan worden is dat 
art. 25 Arbeidsovereenkomstenwet volgens hetwelk ,het beding waarbij de 
werkgever zich het recht voorbehoudt om de voorwaarden van de overeen
komst eenzijdig te wijzigen nietig is'' niet aile problemen heeft opgelost (vgl. 
vorig overzicht, T.P.R., 1983, nr. 69, p. 569-570 en nr. 194, p. 700; voor 
een voorbeeld van een met art. 25 strijdig beding, zie Cass., 10 oktober 
1988, A.C., 1988-89, 153 en J.T.T., 1988, 491). 

Omdat niet steeds hetzelfde onder het zogenaamde ,ius variandi" verstaan 
wordt, is het volgende door Smits (o.c., R. W., 1986-87, 1057-1058) gemaak
te onderscheid nuttig. Niet betwist wordt dat de werkgever niet-overeenge
komen arbeidsvoorwaarden kan wijzigen. Dit spruit voort uit een karakte
ristiek van de arbeidsovereenkomst, met name de ondergeschiktheid van de 
werknemer, onderworpen aan het gezag van de werkgever. De eenzijdige 
vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van het werk door de werkgever 
maakt een partijbeslissing uit, genomen in uitvoering van de arbeidsover
eenkomst. Vervolgens wordt het ius variandi in verband gebracht met het 
contractueel beding op grand waarvan de werkgever zich het recht voorbe
houdt , om de voorwaarden van de overeenkoms( eenzijdig te wijzigen". 
Art. 25 Arbeidsovereel1_k_Oll1St~n\\fet II1Jtakt dergelijk_beding nietig. Tenslot-_ 
te rijst de vraag of de werkgever overeengekomen arbeidsvoorwaarden kan 
wijzigen binnen bepaalde grenzen. Dat deze grenzen bestaan, blijkt uit de 
rechtspraak die aan de werknemer toelaat zich te beroepen op de onrecht
matige beeindiging van de arbeidsovereenkomst indien de werkgever eenzij
dig een belangrijke wijziging aan een essentieel bestanddeel van de overeen
komst aanbrengt. Of binneil die grenzen een wijzigingsrecht bestaat, ook 
ai staat vast dat een wijziging niet de onrechtmatige beeindiging van de 
overeenkomst inhoudt, wordt betwist. 

De tegenstanders van dit Iaatst vermelde wijzigingsrecht beroepen zich op 
de regel van de verbindende kracht van de overeenkomst. Het is niet omdat 
de eenzijdige onbelangrijke wijziging van een niet-essentiele (overeengeko
men) arbeidsvoorwaarde geen onrechtmatige beeindiging van de overeen
komst inhoudt, dat zij daarom geoorloofd zou zijn. Dergelijke eenzijdige 
wijziging van overeengekomen arbeidsvoorwaarden is strijdig met de regel 
van de verbindende kracht van de overeenkomst (art. 1134 B.W.) en de 
werknemer zou dan ook bijvoorbeeld de dwanguitvoering kunnen vorderen 
(Smits, M., o.c., R. W., 1986-87, 1060 en 1064 e.v.; in dezelfde zin Rauws, 
W., Civielrechtelijke beeindigingswijzen, 316-317 en o.c., bijzonder num
mer T.P.R., 1990, nr. 8, p. 488; Clesse, J., o.c., R.C.J.B., 1988, 287-288). 
Bovendien verwijzen de tegenstanders naar de wetsgeschiedenis van art. 25 
Arbeidsovereenkomstenwet waaruit zou blijken dat de wetgever uitsloot dat 
overeengekomen arbeidsvoorwaarden eenzijdig gewijzigd kunnen worden 
(Smits, M., o.c., R. W., 1986-87, 1059). 
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De voorstanders van een recht van wijziging van overeengekomen arbeids
voorwaarden verwijzen eveneens naar de wetsgeschiedenis en zijn voorts 
van oordeel dat art. 25 enkel slaat op bedingen waarbij de werkgever zich 
een wijzigingsrecht voorbehoudt, maar niet op de wijzigingen zelf (Crahay, 
P., o.c., J.T.T., 1985, 3; vgl. Clesse, J. en Jamoulle, M., o.c., R.C.J.B., 
1983, 616 die van oordeel zijn dat in de regel overeengekomen arbeidsvoor
waarden steeds essentieel zijn). Als grondslag van dit ruime wijzigingsrecht 
stelt Van Eeckhoutte de aanvullende en beperkende werking van de goede 
trouw voor. Voor de werkgever brengt de aanvullende werking van de goede 
trouw de verplichting mee de onderneming goed te beheren, wat voor de 
werknemer betekent dat hij de consequenties hiervan op zijn arbeidsvoor
waarden binnen bepaalde grenzen moet aanvaarden. Omgekeerd vereist de 
beperkende werking van de goede trouw dat de werknemer niet bepaalde 
contractuele rechten onverkort kan uitoefenen en derhalve niet, in strijd met 
de goede trouw, zich kan verzetten tegen bepaalde wijzigingen van zijn 
arbeidsvoorwaarden (Van Eeckhoutte, W., o. c., bijzonder nummer 
T.P.R., nr. 83, p. 62; vgl. nr. 88, p. 65-66 en voetnoot 260). Dergelijke 
opvatting brengt mee dat aan de goede trouw een wijzigende werking 
toegekend wordt, en dit is betwistbaar (infra, nr. 201; vgl. Rauws, W., o.c., 
bijzonder nummer T.P.R., nr. 8, p. 488; zie ook het verslag van de discussie 
door Taghon, A. in R. W., 1989-90, 1495). 

De rechtspraak is eveneens verdeeld. Vooreerst bevestigt de rechtspraak dat 
de werkgever een partijbeslissing kan nemen wanneer de arbeidsvoorwaar
den niet overeengekomen zijn (Arbh. Antwerpen, 28 februari 1983, J. T. T., 
1984, 312- i.e. was het onbepaald karakter van de sector van de handels
vertegenwoordiger uitdrukkelijk bedongen -; Arbh. Antwerpen, 7 juni 
1990, J.T.T., 1990,439 enR. W., 1990-91, 675) ofwanneer in de arbeidso
vereenkomst alternatieve arbeidsvoorwaarden bedongen zijn (Cass., 23 juni 
1986, J.T.T., 1987, 132; Arbh. Antwerpen, 28 januari 1983, J.T.T., 1984, 
314). Bepaalde rechtspraak erkent het wijzigingsrecht slechts met betrek
king tot niet overeengekomen arbeidsvoorwaarden (Arbh. Luik, 20 novem
ber 1985, Jur. Liege, 1986, 393; Arb h. Brussel, 20 oktober 1987, J. T. T., 
1988, 65) terwijl andere rechtspraak een ruim wijzigingsrecht, tot aan de 
grens van de 'impliciete verbreking', lijkt te aanvaarden (zie en vgl. Arbh. 
Brussel, 4 februari 1983, R. W., 1983-84, 802; Arbh. Luik, 17 maart 1983, 
Jur. Liege, 1983, 321; Arbh. Bergen, 16 september 1985, J. T. T., 1986, 62; 
in geen van deze beslissingen wordt evenwel expliciet uitspraak gedaan). Er 
wordt niet betwist dat de partijbeslissing te goeder trouw genomen moet 
worden. Dit vereiste wordt ingevuld door de verwijzing naar de 
ondernemingscontext en het normaal en gerechtvaardigd verwachtingspa
troon van de werknemer (zie en vgl. Arbh. Antwerpen, 18 december 1980, 
R.W., 1980-81, 2405; Arbh. Antwerpen, 28 januari 1983, gee.; Arbh. 
Antwerpen, 7 juni 1990, gee.) 

De discussie omtrent de draagwijdte van het wijzigingsrecht wordt wellicht 
beslecht door het recente cassatie-arrest van 14 oktober 1991 (A. C., 1991-
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92, 145 en R. W., 1991-92, 809, concl. Proc.-Gen. Lenaerts, H.; J.T.T., 
1992, 464). In dit arrest heeft het Hof- verrassend- aanvaard dat art. 25 
Arbeidsovereenkomstenwet (slechts) ,toepassing vindt op bedingen die 
betrekking hebben op de wijziging van essentiele bestanddelen van de 
overeenkomst, maar niet op de wijziging van bijkomstige, tussen partijen 
overeengekomen voorwaarden". Het Hof volgde hiermee procureur-gene
raal Lenaerts in zijn conclusie dat de ,voorwaarden van de overeenkomst" 
waarvan in art. 25 Arbeidsovereenkomstenwet sprake is, slechts verwijzen 
naar ,bepalingen die voor partijen essentieel zijn om de overeenkomst aan 
te gaan, zonder welke zij zich niet zouden hebben verbonden" en niet naar 
aile , ,arbeidsvoorwaarden''. Deze arbeidsvoorwaarden maken niet noodza
kelijk een essentieel bestanddeel van de overeenkomst uit en kunnen ook 
op bijkomstige modaliteiten slaan. In casu voorzag het arbeidsreglement dat 
onder bepaalde voorwaarden de arbeidsplaats door de werkgever gewijzigd 
kon worden. Het Hof van Cassatie oordeelde dat de rechter vastgesteld had 
,dat de arbeidsplaats, volgens de overeenkomst van partijen, geen essen
tieel bestanddeel van de overeenkomst is", zodat de rechter wettig kon 
beslissen dat de werkgever de arbeidsplaats eenzijdig kon wijzigen mits 
naleving van wat in het arbeidsreglement hierover bepaald was. 

Het arrest is verrassend om twee redenen. In de eerste plaats is het verras
send dat het Hof expliciet de geldigheid bevestigt van een beding waarbij 
de werkgever zicn hetrecncvo<Yrbeliou.droijl<:omstige;lussen partijen over
eengekomen voorwaarden te wijzigen. Tijdens de voorbereiding van de wet 
werd immers het stand punt ingenomen dat , bijkomstige voorwaarden door 
de werkgever slechts gewijzigd (kunnen) worden voor zover de partijen 
daarover geen overeenkomst hebben gesloten" (Pari. St., Kamer, 1977-78, 
nr. 293/4, 10). De wijzigbaarheid werd derhalve slechts erkend bij gebrek 
aan overeenkomst omtrent de arbeidsvoorwaarden. Indien die arbeidsvoor
waarden bepaald zijn (en dit was in casu het geval aangezien het arbeidsreg
lement bepaalde dat de bedienden aangeworven werden om te werken op 
het adres van de overeengekomen exploitatiezetel), lijkt in die opvatting 
geen ruimte meer te bestaan voor een wijzigingsbeding omtrent overeen
gekomen arbeidsvoorwaarden. Nochtans oordeelde procureur-generaal 
Lenaerts, die expliciet verwees naar het hierboven geciteerde standpunt, dat 
de beperking van het toepassingsgebied van art. 25 hiermee verenigbaar is. 
In de tweede plaats is het arrest verrassend omdat de weergave van het 
bestreden arrest de indruk geeft dat de feitenrechter oordeelde dat de 
arbeidsplaats geen essentieel bestanddeel van de overeenkomst was omdat 
de partijen de omstandigheden waarin en voorwaarden waaronder de 
arbeidsplaats gewijzigd kon worden, hadden bepaald. Dergelijke redene
ring kan uiteraard niet aanvaard worden aangezien hierdoor art. 25 zichzelf 
buiten werking stelt. Eenmaal aanvaard wordt dat art. 25 niet van toepas
sing is op overeengekomen bijkomstige voorwaarden, kan niet aangenomen 
worden dat een voorwaarde bijkomstig is op de enkele grond dat de partijen 
omtrent die voorwaarde een wijzigingsbeding overeengekomen zijn, zonder 
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aan art. 25 elke draagwijdte te ontzeggen. Het imperatiefrechtelijk karakter 
van art. 25 sluit uit dat het toepassingsgebied ervan uitsluitend afhankelijk 
is van de wil van de partijen. Uit het gepubliceerde deel van het arrest blijkt 
evenwel niet dat de vaststelling van de feitenrechter op dit punt bekritiseerd 
werd. 
Het arrest laat nu nog de vraag open of een wijziging van overeengekomen 
bijkomstige voorwaarden slechts mogelijk is voor zover de partijen in hun 
overeenkomst een wijzigingsbeding opgenomen hebben, dan wel of de 
mogelijkheid van een wijzigingsbeding omtrent die overeengekomen bij
komstige voorwaarden de bevestiging inhoudt van een ius variandi betref
fende die voorwaarden, ook zonder wijzigingsbeding. In de eerste veronder
stelling wordt de regel van de verbindende kracht van de overeenkomst 
gerespecteerd. Het arrest brengt mee dat niet meer op gekunstelde wijze 
voorgehouden moet worden dat art. 25 Arbeidsovereenkomstenwet enkel 
verbiedt dat de werkgever een wijzigingsrecht bedingt maar niet uitsluit dat 
de werkgever eenzijdig overeengekomen arbeidsvoorwaarden wijzigt. In de 
tweede veronderstelling moet aangenomen worden dat het Hof, omwille van 
de specificiteit van de arbeidsovereenkomst (zoals bij lastgeving, supra, 
nr. 59) een uitzondering, minstens een nuancering erkent op de regel van 
verbindende kracht van de overeenkomst. 

138. VOORWERP MOET MOGELIJK ZIJN. -De overeenkomst die tot VOOrwerp 
heeft de onmiddelijke eigendomsoverdracht van andermans zaak, heeft een 
onmogelijk voorwerp en is nietig (De Page, H., Traite, I, nr. 89, 2°). De 
verkoop van andermans zaak is nietig (art. 1599 B.W.; Bergen, 26 maart 
1985, J. T., 1985, 687; Rb. Nijvel, 19 oktober 1978, T. Agr. R., 1986, 100). 
De nietigheid is evenwel relatief en indien de verkoper de eigendom van de 
zaak verwerft vooraleer de koper zich op de nietigheid beroept, wordt de 
relatief nietige rechtshandeling bevestigd (De Page, H., Traite, IV, nr. 30). 
De schenking van andermans zaak is eveneens nietig (Rb. Brugge, 24 
oktober 1983, T. Not., 1984, 194, noot Bouckaert, F. en Van Edam, C.). 
De verhuring van andermans zaak is daarentegen niet onmogelijk (anders, 
maar ten onrechte, m.b.t. een pacht toegestaan door een onverdeelde 
mede-eigenaar Vred. Seneffe, 20 december 1977, bevestigd door Rb. Char
leroi, 1 maart 1978, T. Agr. R., 1980, 138; zie De Page, H., Traite, IV, nrs. 
509-510). 

Een franchisingovereenkomst betreffende de exploitatie van een winkel in 
een appartementsgebouw waarvan de basisakte elke handelsactiviteit ver
biedt, heeft een onmogelijk voorwerp (Brussel, 8 november 1988, Rev. 
Liege, 1988, 1568). 

139. GEOORLOOFD VOORWERP. - VOORWERP MOET IN DE HANDEL ZIJN. -
Art. 1128 B. W. stelt dat alleen zaken die in de handel zijn, het voorwerp 
van overeenkomsten kunnen uitmaken. Dit voorschrift maakt deel uit van 
de ruimer geformuleerde regel dat het voorwerp van de overeenkomst 
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geoorloofd moet zijn (Rauws, W., Civielrechtelijke beeindigingswijzen, 
287; Van Gerven, W., Algemeen dee!, nr. 108, p. 332). Het Hof van 
Cassatie bevestigde dat goederen die tot het openbaar domein van de Staat 
behoren, niet in huur gegeven kunnen worden (Cass., 2 september 1982, 
A.C., 1982-83, 1 en T. Not., 1984, 159; vorig overzicht, T.P.R., 1983, 
nr. 67). 

Een openbaar ambt, zoais het notarisambt, is uiteraard niet in de handel. 
Toch gebeurt het niet zeiden dat de toewijzing van het notarisambt ,gere
geid" wordt door een ,ad interim" -overeenkomst: de ontsiagnemende 
notaris (of diens erfgenamen) siuit met een derde (niet zeiden een medewer
ker) een overeenkomst waarbij de Iaatstgenoemde het notariskantoor waar
neemt tot wanneer de zoon (of een ander familielid) aan de voorwaarden 
voidoet om in het notarisambt benoemd te worden. Probiemen rijzen 
uiteraard wanneer de ,interimaris" op dat ogenblik weigert zijn ambt neer 
te Ieggen. De rechtsgeldigheid van de overeenkomst waarin de rechtsverhou
ding tussen de interimaris en de notaris (of zijn erfgenamen) vastgeiegd 
wordt, maakt dan wei eens het voorwerp van betwistingen uit. Het Hof van 
Beroep te Brussei verkiaarde een overeenkomst nietig omdat uit het geheei 
van de overeenkomst bieek, inzonderheid uit de bepalingen betreffende de 
vergoedingen die de interimaris verschuidigd was, dat zij een verdeling van 
de honoraria tijdens de interimperiode beoogde. Dit werd strijdig geacht 
met-de onverhandeibaarheid van-het -notarisambt-;Be onverhandeibaarheid 
van het notarisambt brengt mee dat de vergoeding van de eraan verbonden 
rechten siechts kan gebeuren met inachtneming van art. 59 van de wet van 
25 Ventose jaar XI op het notarisambt (Brussel, 4 juni 1987, Rev. Not. B., 
1988, 360). 

Dit arrest had betrekking op een overdracht die dateerde van voor het in 
1974-75 op informeie wijze tot stand gekomen akkoord tussen de Federatie 
van Beigische Notarissen en de Minister van Justitie in verband met de 
'overdracht' van notariskantoren. De Burgerlijke Rechtbank te Dender
monde diende de geidigheid van een overeenkomst te beoordeien die gesio
ten werd na dit akkoord. In casu werd bij het overlijden van een notaris 
een derde bereid gevonden het kantoor waar te nemen tot wanneer de 
notariszoon benoemd kon worden. De overeenkomstig de experimenteie 
procedure vastgesteide overdrachtsvergoeding diende dan ook niet betaald 
te worden. Voorts bepaaide de overeenkomst dat de interimaris siechts een 
maandwedde ontving en dat de meeropbrengst van het kantoor aan de 
erfgenamen van de notaris verschuidigd was. Op het ogenblik waarop de 
zoon in aanmerking kwam om in het ambt benoemd te worden, weigerde 
de interimaris zijn ambt neer te Ieggen. Hierop vorderden de erfgenamen 
ondermeer de betaling van de overdrachtsvergoeding en van de achterstalli
ge niet overgedragen bedragen. De rechtbank verkiaarde de overeenkomst 
absoiuut nietig in zover het de interim-periode organiseerde m.i.v. het 
toegezegde ontsiag en in zover de meeropbrengst van het notariskantoor aan 
de erfgenamen toekwam. De rechtbank oordeeide wei dat de ,interimaris" 
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de overeenkomstig het informeel akkoord vastgestelde overdrachtsvergoe
ding verschuldigd was, evenals de huurgelden voor de materiele bestandde
len van het notariskantoor (Rb. Dendermonde, 31 maart 1989, T. Not., 
1990, 100; De Decker, H., ,Over de overdracht van notariskantoren en 
'interimovereenkomsten' ", T. Not., 1990, 91). Dit vonnis werd in hoger 
beroep hervormd in een voor de erfgenamen van de notaris gunstige zin 
(Gent, 2 oktober 1992, T.Not., 1993, 194). Het HoLvan Beroep te Gent 
erkende niet aileen als rechtsgeldig de overeenkomst omtrent de over
drachtsvergoeding voor het kantoor, maar ook de overeenkomst waarbij 
de interimaris zich ertoe verbond ontslag in te dienen en de inkomsten van 
het kantoor, onder aftrek van een maandwedde, aan de erfgenamen over 
te dragen. Volgens het Hof bracht de overeenkomst de onverhandelbaar
heid van het notarisambt en van het recht van de notaris op de honoraria 
niet in het gedrang. Indien het juist is, zoals het Hof erop wijst, dat de 
interim-overeenkomst als zodanig niet de aanvaarding van het ontslag van 
de ontslagnemende notaris, noch de benoeming van de notaris-opvolger tot 
voorwerp heeft - daartoe is de Koning bevoegd en diens bevoegdheid kan 
uiteraard niet door middel van een overeenkomst bei:nvloed worden-, dan 
blijft er niettemin de vaststelling dat door middel van een dergelijke interim
overeenkomst een persoon tegen bezoldiging tijdelijk een notarisambt waar
neemt ten voordele van een andere persoon. Dergelijke overeenkomst 
brengt m.i. wel degelijk de onverhandelbaarheid van een openbaar ambt in 
het gedrang. Het standpunt dat de onverhandelbaarheid van een openbaar 
ambt gewaarborgd wordt door de benoemingsbevoegdheid van de Koning 
lijkt werkelijkheidsvreemd. Evenmin overtuigend is de argumentatie van 
het Hof dat de interim-notaris geen overeenkomst sloot omtrent zijn rechten 
op honoraria, maar slechts een regeling trof over de financiele middelen die 
hij als notaris zou verwerven en die in zijn prive-vermogen zouden terecht
komen. Aangezien de overeenkomst gesloten werd v66r de (voorlopig 
bedoelde) benoeming tot notaris, stond de interim-notaris wel degelijk bij 
voorbaat een deel van zijn honoraria af. Hoe dan ook, indien het arrest van 
het Hof van Beroep te Gent navolging zal kennen, wordt aan een ontslagne
mende notaris of aan diens erfgenamen de mogelijkheid geboden door 
middel van een overeenkomst een openbaar ambt binnen de familie te 
houden. Men kan hierover zijn bedenkingen hebben. 

Het burgemeestersambt is als openbaar ambt uiteraard evenmin , ,in de 
· handel". Een politiek bestuursakkoord kan dan ook geen rechtsgeldige 

bron van verbintenissen uitmaken (Rb. Brussel, 8 december 1986, R. W., 
1987-88, 513, noot Boes, M.). 

140. GEOORLOOFD VOORWERP.- ALGEMEEN.- De inhoud van de overeen
komst mag niet in strijd zijn met de openbare orde en de goede zeden of 
het dwingend recht. Traditioneel wordt dit bij het voorwerp-vereiste ter 
sprake gebracht. Hierbij kunnen twee opmerkingen gemaakt worden. Ten 
eerste: niet zelden komt bij de controle van de inhoud van de overeenkomst 
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tevens het oorzaak-vereiste ter sprake, ook al wordt geen onderzoek gevoerd 
naar de doorslaggevende beweegredenen van de partijen. De reden hiervoor 
ligt wellicht in het feit dat volgens de klassieke benadering de (interne) 
oorzaak van de verbintenissen bij een wederkerige overeenkomst ligt in het 
voorwerp van de verbintenissen van de andere partij. Hebben deze verbinte
nissen een ongeoorloofd voorwerp, dan hebben de verbintenissen van de 
andere partij een ongeoorloofde oorzaak (vgl. Rauws, W., Civielrechtelijke · 
bei!indigingswijzen, 287). Ten tweede: wanneer de inhoud van de overeen
komst getoetst wordt aan de hand van het voorwerp-vereiste, wordt aan het 
begrip 'voorwerp' een ruimere betekenis gegeven. Er is immers geen sprake 
van voorwerp in de zin van de zaak die het voorwerp uitmaakt van een 
verbintenis om iets te geven of de prestatie die het voorwerp uitmaakt van 
een verbintenis om iets te doen of niet te doen. Via het voorwerp-vereiste 
wordt veeleer nagegaan tot hoever de grenzen van de wilsautonomie strek
ken. Worden die grenzen overschreden, dan heeft de overeenkomst een 
ongeoorloofde inhoud, of, in de traditionele bewoordingen, een ongeoor
loofd voorwerp (vgl. Rauws, W., Civielrechtelijke beeindigingswijzen, 
283). 

141. GEOORLOOFD VOORWERP.- ONDERSCHEID TUSSEN OPENBARE ORDE- GOE

DE ZEDEN EN DWINGEND RECHT. -De grenzen van de wilsautonomie worden 
a~!J.gegeY.eg_ doQI_ <k.Lt:g~ls_yl!n_Qp~nbare _ org~ ~!l __ gQ_ede . zeden__!!ll_.fk>o_r de 
regels van (louter) dwingend (of: imperatief) recht. Het onderscheid tussen 
beide categorieen van regels ligt in het beschermde belang en de sanctie bij 
de miskenning van deze regels. Indien het algemeen belang de naleving van 
de regels van openbare orde en goede zeden vereist, is dit niet het geval voor 
de regels van I outer imperatief recht die de bescherming van prive-belangen 
beogen. Dit verschil verklaart meteen dat miskenning van regels van open
bare orde e'n goede zeden gesanctioneerd wordt met absolute nietigheid 
terwijl de niet-naleving van louter imperatief recht slechts de relatieve 
nietigheid meebrengt (zie over dit alles Van Gerven, W., Algemeen dee!, 73 
e.v .. en 431 e.v.; Dieux, X., o.c. inLes obligations contractuelles, 259 e.v.; 
Rauws, W., Civielrechtelijke beeindigingswijzen, 286-293; Van Omme
slaghe, P., Examen, R.C.J.B., 1986, nrs. 37 e.v., p. 95 e.v.). 

Het onderscheid tussen beide sancties is gekend. Slechts een relatief nietige 
rechtshandeling kan bevestigd worden (Rb. N amen, 6 december 1982, Rev. 
Reg. Dr., 1983, 209; Rb. Brugge, 16 september 1985, T. Agr. R., 1988, 288; 
zie evenwel Arbh. Brussel, 13 november 1981, T.S.R., 1982, 38; infra, 
nr. 304). Slechts de beschermde partij kan zich beroepen op een relatieve 
nietigheid (b.v. Arbh. Luik, 17 oktober 1985, Jur. Liege, 1986, 389; Vred. 
Leuven (1), 14 januari 1982, T. Agr. R., 1984, 141). 

Een partij kan daarentegen een absoluut nietige rechtshandeling niet beves
tigen, noch berusten in een beslissing over een aangelegenheid van open bare 
orde (b.v. Cass., 19 oktober 1987, A.C., 1987-88, 202; Kh. Brussel, 6 
januari 1982, B.R.H., 1982, 538). Onbetwist is dat de rechter ambtshalve 
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de absolute nietigheid van de overeenkomst dient op te werpen (Brussel, 1 
oktober 1987, Rev. Liege, 1987, 1453; zie eveneens Cass., 5 september 1980, 
A. C., 1980-81, 9 en J. T., 1981, 518). De rechter dient dan ook ambtshalve 
te onderzoeken of het spel waarvan de exploitatie het voorwerp van de 
overeenkomst uitmaakt, geoorloofd is. Dat de verwerende partij het bewijs 
van de ongeoorloofdheid niet aanbrengt, kan de rechter van dit onderzoek 
niet ontslaan (zie liochtans Rb. Luik, 3 oktober 1980, Jur. Liege, 1981, 271). 

Betwist wordt of de reehter ambtshalve bepalingen van dwingend reeht die 
niet van openbare orde zijn kan toepassen. Hiermee hangt de vraag samen 
of voor het eerst voor het Hof van Cassatie de schending van een louter 
imperatieve bepaling aangevoerd kan worden. lndien men aanneemt dat een 
rechter niet verplicht is ambtshalve de schending van een I outer imperatieve 
bepaling op te werpen, kan voor het Hof van Cassatie niet voorgehouden 
worden dat de rechter een onwettigheid begaan heeft door geen toepassing 
te maken van de imperatieve rechtsregel. Door bepaalde auteurs wordt nu 
voorgehouden dat de rechter inderdaad niet verplicht is toepassing te maken 
van een imperatieve bepaling omdat bij afwezigheid van een beroep op deze 
bepaling door de beschermde partij, deze partij hierdoor de wettelijke 
bescherming verzaakt (in die zin: Van Ommeslaghe, P., Examen, R. C.J.B., 
1986, nr. 38, p. 99-100, met verwijzing naar Krings, E., ,Het ambt van de 
rechter bij de leiding van het rechtsgeding", A.C., 1983-84, nr. 36, p. 29). 
Nochtans bestaat er een overvloedige rechtspraak van het Hof van Cassatie 
inzake ontvankelijkheid van nieuwe middelen volgens dewelke een middel 
tot staving van een cassatieberoep nieuw en derhalve niet ontvankelijk is 
indien het gegrond is op wettelijke bepalingen die niet van openbare orde 
noeh van dwingend reeht zijn, dat niet aan de feitenrechter is voorgelegd 
en waarover hij niet op eigen initiatief heeft beslist (raadpleeg de tabellen 
inA.C.; vgl. Cass., 14 september 1976, Pas., 1977, I, 44; zie hierover Van 
Ommeslaghe, P., I.e. en anders: Dieux, X., o.e. inLes obligations eontrae
tuelles, 271; Foriers, P.A., o.e. in Les obligations eontraetuelles, 152; 
Chandelle, J.-M., noot onder Rb. Namen, 6december 1982, Rev. Reg. Dr., 
1983, 214 met verwijzing naar Soetaert, R., ,Is een cassatie-arrest lees
baar?", R. W., 1978-79, nr. 8, p. 2620). Deze rechtspraak werd verdedigd 
door procureur-generaal Duman. Deze magistraat wees erop dat een af
stand van recht ,niet vermoed" wordt. Bij gebrek aan afstand moet de 
rechter die bepaling bijgevolg toepassen (Duman, F., ,Quo vadimus?", 
Rede uitgesproken op de plechtige openingszitting van het Hof van Cassatie 
op 1 september 1980, A.C., 1980-81, 62, voetnoot 101; in dezelfde zin 
Foriers, P .A., I.e.). Uit het hierna nog te vermelden arrest van het Hofvan 
Cassatie van 17 maart 1986 kan afgeleid worden dat een afstand niet 
afgeleid kan worden uit het enkele feit dat een partij zich niet voor de 
feitenrechter op die bepaling beroepen heeft (Meeus, A., ,La notion de loi 
imperative et son incidence sur la procedure en cassation et sur I' office du 
juge" (noot onder Cass., 17 maart 1986), R.C.J.B., 1988, voetnoot 68, 
p. 516). 
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Deze controverse lijkt door een aantal recente arresten van het Hof van 
Cassatie, steeds uitgesproken in betwistingen tussen werknemers en werkge
vers, beslecht. Het Hof aanvaardde in de besproken periode immers expli
ciet als ontvankelijk het middel dat de schending van een imperatieve 
bepaling aanvoert die niet voordien werd ingeroepen. In het arrest van 17 
maart 1986 werd de grond van niet-ontvankelijkheid (die weliswaar ervan 
uitging dat de in het middel aangegeven bepalingen niet van openbare orde, 
noch van gebiedend recht waren) afgewezen omdat de ingeroepen bepalin
gen gebiedend recht bevatten ten voordele van de eiser in cassatie (Cass., 
17 maart 1986, A.C., 1986-87, 956 en R.C.J.B., 1988, 495, noot Meeus, 
A.). Twee latere arresten verduidelijken dat de eiser in cassatie niet voor 
het eerst voor het Hof van Cassatie een mid del kan aanvoeren dat gesteund 
is op een bepaling die dwingend is ten voordele van de verweerder en niet 
in het voordeel van de eiser (Cass., 12 september 1988, A. C., 1988-89, 45; 
Cass., 25 maart 1991, J.T.T., 1991, 315; in het eerste arrest wordt onder
streept dat ,de rechters over die kwestie geen uitspraak hebben gedaan"; 
in het tweede arrest had het Arbeidshof vastgesteld dat de werkgever geen 
betwisting opwierp en dat het niet aan het Arbeidshof toekwam ambtshalve 
een middel op te werpen). Uit deze overweging kana contrario afgeleid 
worden dat het de eiser in cassatie wei toegelaten is voor het eerst een middel 
aan te voeren dat gesteund is op een bepaling die in zijn voordeel dwingend 
is. 

142. GEOORLOOFD VOORWERP.- ONDERSCHEID TUSSEN OPENBARE ORDE- GOE

DE ZEDEN EN DWINGEND RECHT.- VERVOLG.- In een zeer lezenswaardige 
noot onder het cassatie-arrest van 17 maart 1986 wijst Meeus (o.c., 
R.C.J.B., 1988, nr. 19, p. 514-516) erop dater eigenlijk twee categorieen 
van dwingende bepalingen bestaan. Een eerste soort bepaling van dwingend 
recht is de bepaling die enkel op negatieve wijze tussenkomt door te 
verbieden dat van sommige bepalingen wordt afgeweken en die de overtre
ding hiervan sanctioneert met een relatieve nietigheid (b.v. art. 1871 B.W.) 
of de bepaling die bepaalde formaliteiten oplegt (b.v. art. 1678 B.W.) maar 
die geen verplichtingen aan een partij tegenover de medecontractant oplegt. 
Een tweede soort imperatiefrechtelijke bepaling is de bepaling die aan 
contractpartijen - op positieve wijze - bepaalde verplichtingen oplegt, 
zelfs indien het contract hierin niet voorziet en waarbij het niet toegelaten 
is hiervan af te wijken. Dergelijke bepaling kan niet aileen miskend worden 
door een afwijkend beding, maar ook door een handeling of verzuim 
waarbij de dwingende bepaling niet wordt nagekomen. 

Indien een andere handeling dan een rechtshandeling een imperatieve bepa
ling miskent, rijst niet de vraag naar een eventuele nietigheid, maar slechts 
naar de bevoegdheid van de rechter om ambtshalve de dwingende bepaling 
toe te passen (o.c., nr. 26). Meeus wijst erop dat uit de enkele afwezigheid 
van een beroep door de beschermde partij op de dwingende bepaling geen 
verzakingvan een beroep op die bepaling afgeleid kan worden (o.c., nr. 27). 
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Uiteraard kan er verzaking zijn, en de rechter dient dit dan ook vooraf na 
te gaan. De eerbiediging van het beschikkingsbeginsel en van de rechten van 
de verdediging brengen mee dat de rechter zo nodig de debatten heropent 
en de partijen uitnodigt zich uit te spreken over de toepassing van de 
imperatiefrechtelijke bepaling of de verzaking ervan. De rol van de rechter 
bij toepassing van imperatieve bepalingen komt dan ook niet zozeer neer 
op een ambtshalve toepassing van die bepalingen, dan wei op het nazicht 
door de rechter, ambtshalve, of de beschermde partij de toepassing van de 
dwingende bepaling verzaakt heeft. 

Indien een overeenkomst of een beding in een overeenkomst een imperatie
frechtelijke regel miskent, rijst de vraag of de rechter de nietigheid ambts
halve kan opwerpen. Meeus (o.c., nr. 28, p. 525) beantwoordt deze vraag 
zonder meer bevestigend wanneer de miskende bepaling tevens een verplich
ting aan de andere partij oplegt. Zoniet zou aangenomen worden dat uit 
de loutere afwezigheid van een beroep op die bepaling deze partij niet aileen 
de nietigheid verzaakt, maar tevens afstand doet van de nakoming van de 
verplichting door de andere partij. Dit is strijdig met de regel dat een afstand 
niet vermoed wordt. Bovendien sluit de klassieke regel volgens dewelke 
slechts de beschermde partij zich op een relatieve nietigheid kan beroepen 
niet uit dat de rechter ambtshalve de dwingende bepaling toepast. Ook bier 
dient de rechter ambtshalve nate gaan of de beschermde partij de nietigheid 
verzaakt heeft. 

De vraag of de rechter tevens ambtshalve de relatieve nietigheid kan 
inroepen bij miskenning van een dwingende bepaling die geen verplichting 
aan een partij oplegt, beantwoordt Meeus niet zonder aarzeling (nr. 28, 
p. 526-527). Aanvaarden dat ook hier de rechter ambtshalve moet toezien 
of er verzaking is van de toepassing van de imperatieve regel en bij 
afwezigheid hiervan de bepaling moet toepassen, leidt tot een herziening van 
het algemeen aanvaarde standpunt dat de rechter niet ambtshalve een 
relatieve nietigheid kan inroepen. Meeus is evenwel van oordeel dat een 
dergelijke herziening zich opdringt. 

Indien dit standpunt ingang vindt, dan krijgt de rechter bij de toepassing 
van beschermende wetgeving van dwingend recht een aanzienlijke rol. Men 
denke bijvoorbeeld aan de art. 31-33 van de wet van 14 juli 1991 betreffende 
de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. 
Er werd voorgehouden dat die wetgeving niet van openbare orde is en dat 
de rechter derhalve niet ambtshalve de nietigheid van onrechtmatige bedin
gen zou kunnen inroepen (Dirix, E., ,De bezwarende bedingen in de 
W.H.P.", R. W., 1991-92, nr. 8, p. 565). De bevestiging dat de rechter niet 
ambtshalve kan toezien op de naleving van de art. 31-33 is in het Iicht van 
de hierboven besproken rechtspraak minstens niet zonder twijfel. 

Dat met de hierboven vermelde cassatierechtspraak (supra, nr. 141) niet aile 
vragen beantwoord zijn, blijkt uit het arrest van 16 november 1990 van het 
Hof van Cassatie (A.C., 1990-91, 321 en R.W., 1990-91, 1090; voor het 
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onderdeel van het arrest dat betrekking heeft op de rechtsfiguur rechtsver
werking, zie Storme, M.E., ,Rechtsverwerking na de cassatie-arresten van 
17 mei 1990 en 16 november 1990: nog springlevend", R.W., 1990-91, 
1073). In casu had het bestreden vonnis geoordeeld dat de koper bij de 
gedwongen verkoop van een onroerend goed zich niet meer op de in 
art. 1575 Ger.W. voorziene niet-tegenwerpelijkheid van huurcontracten 
zonder vaste dagtekening kon beroepen na zonder voorbehoud de huur te 
hebben gei:nd. De koper had aldus het , ,recht om zich op de niet-tegenwerpe
lijkheid te beroepen verwerkt". In een onderdeel van het middel werd 
voorgehouden dat rechtsverwerking geen rechtsgeldige grondslag kan uit
maken om de toepassing van een wetsbepaling van dwingend recht te 
weigeren. De eiseres in cassatie voerde daartoe aan dat ,de rechters ten 
gronde immers zelfs ambtshalve de naleving van dwingende wetsbepalingen 
dienen na te gaan voor zover de beschermde partij daarvan geen afstand 
heeft gedaan''. Het Hof antwoordde hierop met de volgende overwegingen: 
,Overwegende dat in het onderdeel een stelling wordt opgebouwd die 
hierop berust dat de rechter, wanneer het gaat om een bepaling van 
dwingend recht, zelfs ambtshalve de naleving ervan moet nagaan, voor 
zover de beschermde partij daar geen afstand van heeft gedaan; overwegen
de dat een dwingende wetsbepaling weliswaar verhindert dat van een recht 
dat uit die bepaling voortvloeit, van tevoren rechtsgeldig afgeweken wordt; 
dat zulk een bepaling even we!, zodra ze opgehouden heeft dwingend te zijn 
ten behoeve van de. begunstigde, slechts aanvullend recht uitmaaktt dat 
zulks inhoudt dat, als aangenomen wordt dat artikel1575 van het Gerechte
lijk Wetboek van dwingend recht is, dit slechts kan betekenen dat van die 
bepaling niet rechtsgeldig kan worden afgeweken voor of bij de verkoop 
en dat ze na de verkoop aanvullend recht wordt; dat hieruit volgt dat de 
appelrechter, voor de beoordeling van de gedraging van eiseres na de 
verkoop, niet hoefde vast te stellen dat eiseres afstand had gedaan van enig 
uit artikel 1575 van het Gerechtelijk Wetboek voortvloeiend recht". Het 
onderdeel van het middel werd derhalve verworpen. 

Dit arrest laat geenszins de conclusie toe dat het Hof de stelling bekrachtigd 
heeft dat de rechter inderdaad ambtshalve een bepaling van dwingend recht 
moet toepassen. Weliswaar oordeelt het Hof dat ,de appelrechter niet 
hoefde vast te stellen dat eiseres afstand had gedaan" van haar recht maar 
deze overweging kan ook zijn verantwoording vinden in het feit dat de 
ingeroepen bepaling in casu niet meer (of zonder meer: ,niet"; de overwe
ging ,als aangenomen wordt dat..." biedt geen zekerheid hierover) van 
dwingend recht was, zodat het Hofer niet toe gekomen is zich uit te spreken 
over de verplichting van de rechter om ambtshalve toepassing te maken van 
imperatiefrechtelijke bepalingen, behoudens afstand. De aanhef van het 
antwoord van het Hof (,dat in het onderdeel een stelling wordt opgebouwd 
die hierop berust dat...") wijst eveneens in die richting. 

In die richting wijst ook de zonder voorbehoud geformuleerde regel dat een 
dwingende bepaling kan ophouden dwingend te zijn voor de beschermde 
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partij en van dat ogenblik af slechts aanvullend recht uitmaakt. Ret 
karakter van aanvullend recht sluit vanzelfsprekend elke ambtshalve tussen
komst van de rechter uit. Deze overweging die klaarblijkelijk voor het eerst 
in een arrest van het Hof voorkomt, is verrassend. Vooreerst vloeit uit die 
overweging voort dat een bepaling van dwingend recht dan wel van aanvul
lend recht is al naargelang het ogenblik waarop de bepaling ingeroepen 
wordt. Is deze regel van toepassing op elke dwingende bepaling? Bovendien 
rijst de vraag vanaf welk ogenblik een dwingende bepaling , ,slechts aanvul
lend recht uitmaakt". Indien uit die overweging volgt dat elke dwingende 
bepaling ophoudt dwingend te zijn vanaf het ogenblik waarop een betwis
ting tussen partijen ontstaat (in die zin ook Krings, E. en De Coninck, B., 
o.c., T.P.R., 1982,676, voetnoot46, vgl. evenweldetekstinnr. 27, p. 676) 
is er nooit aanleiding tot een ambtshalve tussenkomst van de rechter en zou 
tevens elk middel dat voor het eerst voor het Hof van Cassatie de schending 
van een ,imperatieve" bepaling aanvoert, als onontvankelijk afgewezen 
moeten worden. Of houdt een bepaling op dwingend te zijn vanaf het 
ogenblik waarop de bescherming die de bepaling beoogt, geen reden van 
bestaan meer heeft? Dit is het criterium dat voorgesteld wordt om te bepalen 
vanaf welk ogenblik een beschermde partij de toepassing van een dwingende 
bepaling kan verzaken (zie Dieux, X., I.e.; Van Ommeslaghe, P., Examen, 
R. C.J.B., 1986, nr. 38, p. 98-99). Dit doet meteen de volgende vraag rijzen: 
kan men nog gewag maken van , verzaking" van de bescherming die een 
dwingende bepaling biedt, indien die bepaling haar dwingend karakter 
verloren heeft? Wordt voor de toepassing van een regel van dwingend recht 
niet veeleer vereist dat de beschermde partij zich op de bescherming be
roept? Tenslotte dringt de vaststelling zich op dat de in art. 1575 Ger.W. 
bepaalde niet-tegenwerpelijkheid zich geenszins dwingend opdringt aan een 
koper. De bevestiging van het Hof dat art. 1575 Ger.W. na de verkoop (in 
elk geval) aanvullend recht uitmaakt, houdt overigens in dat voor de koper 
art. 1575 Ger.W. steeds van aanvullend recht is. Men kan dan ook betreu
ren dat het Hof een aantal belangwekkende rechtsvragen (bevoegdheid van 
de rechter om ambtshalve toepassing te maken van dwingende bepalingen; 
duur van de bescherming die een dwingende bepaling biedt) aangesneden 
heeft zonder die vragen te beantwoorden. Moet de verklaring hiervan niet 
gezocht worden in het feit dat het Hof door deze overwegingen niet hoefde 
in te gaan op de vraag naar de toepasselijkheid van de rechtsfiguur ,rechts
verwerking" (vgl. Moreau-Margreve, I., , A propos de la rechtsverwer
king, une procession d' Echternach?" (noot onder Cass., 16 november 
1990), Act. Droit, 1991, 205-209)? 

143. GEOORLOOFD VOORWERP. - SPELEN. - De rechtspraak inzake de 
geoorloofdheid van de overeenkomst van spel en de overeenkomst die de 
exploitatie van spelen tot voorwerp heeft, is verdeeld. De oorzaak hiervan 
ligt in het niet steeds gemaakte onderscheid tussen de civielrechtelijke en 
strafrechtelijke benadering van het spel enerzijds en het onderscheid tussen 
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de overeenkomst van spel zelf en de overeenkomst die de exploitatie van 
het spel tot voorwerp heeft anderzijds. 

Zoals bekend, sluit art. 1965 B.W. elke rechtsvordering voor een speel
schuld of voor de betaling van een weddenschap uit. Hieruit wordt afgeleid 
dat de overeenkomst van spel of weddenschap, behoudens de in art. 1966 
B.W. vom:ziene uitzondering, absoluut nietig is (Cass., 11 juli 1957, R. W., 
1958-59, 696; De Page, H., V, nr. 300, A; anders: Dekkers, R., Handboek 
burgerlijk recht, 1971, nrs. 1239-1240 die hiermee zijn standpunt wijzigt 
ingenomen in Precis de droit civil beige, 1955, nrs. 1239-1240, zoals vermeld 
in De Page, H., Traite, V, nr. 295; zie eveneens anders: Fortpied, J., ,Le 
jeu est-il contraire aux bonnes mreurs?", Adm. Pub/. (T), 1992, 23-27). Een 
vonnis van de Recht bank van koophandel te Luik wijkt hiervan klaarblijke
lijk af. Volgens deze rechtbank is de 'kicker' een ontspannings- ofbehendig
heidsspel dat noch strafrechtelijk, noch civielrechtelijk ongeoorloofd is 
hoewel de in art. 1965 B.W. voorziene exceptie van spel van toepassing 
blijft (Kh. Luik, 27 februari 1981, Jur. Liege, 1981, 272). Blijkbaar wordt 
de geldigheid van de overeenkomst van spel onderscheiden van de ontvanke
lijkheid van de eis die uit die overeenkomst voortvloeit. Gaat dergelijke 
opvatting niet eraan voorbij dat slechts van een geldige overeenkomst 
gesproken kan worden indien er een verbintenis, dit is een rechtens afdwing
bare rechtsband, uit ontstaat? 

l)e !li_etigheid_"a.n d~_9vere~11k()mst __ di(! ~e exQloitage v_an_ het sp_e!__!Qt 
voorwerp (of als oorzaak) heeft, vloeit niet rechtstreeks voort uit art. 1965 
B.W., maar uit de art. 6, 1131 en 1133 B.W .. Tach wordt niet zelden de 
nietigheidyan deze overeenkomst uitgesproken op grand van de ,exceptie 
van spel" ofwordt art. 1965 B.W. als rechtsgrond aangeduid (b.v. Brussel, 
26 februari 1980, R. W., 1982-83,507; Kh. Luik, 20 juni 1983, Jur. Liege, 
1983, 438; Vred. Namen, 24 april1990, J. T., 1990, 349). In andere uitspra
ken wordt evenwel rigoureus het onderscheid gemaakt tussen beide rechts
gronden (Luik, 6 november 1987, Pas., 1988, II, 56 en T.B.H., 1989, 247; 
Luik, 16 maart 1989, Rev. Liege, 1989, 540, noot Henry, P.; anders: Luik, 
31 maart 1992, J.M.L.B., 1993, 80, noot Jeunehomme, J.F.). Het onder
scheid tussen beide rechtsgronden is niet zonder belang, aangezien volgens 
bepaalde rechtspraak de absolute nietigheid die art. 1965 B.W. meebrengt 
voor elke overeenkomst van spel (behoudens de in art. 1966 B.W. bedoelde 
overeenkomsten) niet zonder meer geldt voor elke overeenkomst die de 
exploitatie van spelen tot voorwerp of als oorzaak heeft (zie verder). 

Op de exceptie van spel die tegen een vordering tot betaling van een 
speelschuld ingeroepen wordt, hoeft hier niet verder ingegaan te worden (zie 
hierover Herbots, J., Clarysse, D. en Werckx, J., ,Overzicht van recht
spraak. Bijzondere overeenkomsten (1977-1982)", T.P.R., 1985, nr. 172, 
p. 916-918 en Herbots, J. en Pauwels, C., ,Overzicht van rechtspraak 
(1982-1987). Bijzondere overeenkomsten", T.P.R., 1989, nr. 449, 
p. 1389). Van belang is hier de vraag wanneer de overeenkomst van spel en 
de overeenkomst tot exploitatie van het spel ongeoorloofd zijn. 
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Er bestaat in de rechtspraak eensgezindheid over de ongeoorloofdheid van 
elke overeenkomst van spel (de geoorloofde overeenkomsten bedoeld in 
art. 1966 B.W. verder buiten beschouwing gelaten). Toch beschouwt som
mige rechtspraak bepaalde spelen als geoorloofd, met name wanneer het 
spel een zuiver ontspanningsspel is dat niet strafrechtelijk verboden is. Als 
zuiver ontspanningsspel wordt beschouwd het spel waarbij de inzet en de 
mogelijke winst miniem zijn zodat het geen aanleiding geeft tot enige passie 
bij het nastreven van winst (Kh. Luik, 20 juni 1983, gee.; Vred. Sint-Gillis
Brussel, 30 juni 1981, R. W., 1982-83, 591 en T. Vred., 1983, 18; zie ook 
Kh. Mechelen, 22 mei 1985, R. W., 1985-86, 1026). Weliswaar kan ook dan 
de speelschuld geen aanleiding geven tot een gerechtelijke vordering maar 
deze onontvankelijkheid vloeit niet voort uit de ongeoorloofdheid van het 
spel maar uit de onbeduidendheid van de eis (,de minimis non curat 
praetor"; over die dubbele grondslag van art. 1965 B. W., zie De Page, H., 
Traite, nr. 297, A; Philips, R., noot onder Rb. Brussel, 26 november 1954 
en 10 december 1955, J.T., 1956, 440; Bailon, G.L., Artikelsgewijze eom
mentaar. Bijzondere overeenkomsten, Art. 1965, nrs. 3-4). Ook deze 
grondslag raakt m.i. de openbare orde, aangezien de maatschappelijke 
ordening er belang bij heeft dat het gerecht niet aangesproken wordt voor 
onbeduidende rechtsvorderingen die hun grondslag vinden in overeenkom
sten zonder maatschappelijk nut. 

Rijst dan de vraag of de overeenkomsten die betrekking hebben op de 
exploitatie van loutere ontspanningsspelen strijdig zijn met de openbare 
orde of goede zeden. Bepaalde recente rechtspraak beantwoordt deze vraag 
ontkennend, m.i. terecht(Luik, 6november 1987, T.B.H., 1989, 247; Luik, 
16 maart 1989, gee.; Luik, 31 maart 1992, gee.; in dezelfde zin Kh. Luik, 
20 juni 1983, gee.). Wordt het spel op zichzelf niet als ongeoorloofd 
beschouwd, dan is er geeil reden om de overeenkomst tot exploitatie van 
dergelijk spel als ongeoorloofd te beschouwen. De overeenkomst van spel 
zelf blijft uiteraard wei onderworpen aan art. 1965 B.W. 

Uiteraard kan niet betwist worden dat de overeenkomst tot exploitatie van 
een strajreehtelijk verboden kansspel een ongeoorloofd voorwerp heeft 
(Kh. Luik, 27 februari 1981, fur. Liege, 1981, 272; Rb. Turnhout, 11 april 
1988, T.B.B.R., 1989, 273). Wanneer het kansspel evenwel niet strajreehte
lijk verboden is, lopen de meningen uiteen. Een deel van de rechtspraak 
oordeelt, terecht, dat het begrip 'spel' in het burgerlijk recht verschilt van 
het strafrechtelijk begrip 'kansspel' (zie hierover De Page, H., Traite, V, 
nr. 298). De afwezigheid van strafrechtelijke beteugeling houdt dan ook 
niet de geoorloofdheid van het spel op burgerrechtelijk vlak in (Bergen, 7 
oktober 1986, J.T., 1987, 113; Kh. Luik, 20 juni 1983, gee.; Rb. Luik, 3 
juni 1985, Jur. Liege, 1985, 430; Vred. Sint-Gillis-Brussel, 30juni 1981, gee. 
Bergen, 5 februari 1992, Pas., 1992, II, 21; Dieux, X., ,Le contrat: 
instrument et objet de dirigisme" in Les obligations eontraetuelles, 275-
277). Sommige rechters menen evenwel dat de geoorloofdheid van het 
kansspel vanuit strafrechtelijk oogpunt de geoorloofdheid ervan vanuit 

381 



burgerrechtelijk oogpunt meebrengt (Luik, 14 november 1984, Jur. Liege, 
1984, 637; Kh. Mechelen, 22 mei 1985, R. W., 1985-86, 1026; Kh. Luik, 5 
februari 1987, J.T., 1987, 254). Dergelijk standpunt miskent het onder
scheid tussen het begrip 'spel' in het burgerlijk recht en het begrip ,kans
spel" in het strafrecht. 

144. GEOORLOOFD VOORWERP.- AANNEMINGSRECHT.- De bepalingen van 
de Woningbouwwet zijn van dwingend recht, zonder van openbare orde te 
zijn (Cass., 27 februari 1980, A. C., 1979-80, 784). Dit is zelfs het geval voor 
de bepalingen die betrekking hebben op de tienjarige vrijwaring door de 
verkoper. Het Hof van Cassatie maakte in het arrest van 24 februari 1983 
(A. C., 1982-83, 808; R. W., 1983-84, 1641 en R.C.J.B., 1985, 400, noot 
Herbots, J.) een duidelijk onderscheid met de bepalingen van het B.W. die 
de tienjarige aansprakelijkheid van architecten en aannemers regelen. Deze 
bepalingen zijn wel van openbare orde (Brussel, 31 oktober 1979, R. W., 
1981-82, 892; vgl. Simont, L., ,Observations sur !'evolution du droit des 
contrats", J. T., 1982, 285, voetnoot 3, in navolging van Simont eveneens 
Dieux, X. o.c., in Les obligations contractuelles, 273). De partijen kunnen 
de toepassing van de dwingende bepalingen van de Woningbouwwet niet 
beletten door een overeenkomst op kunstmatige wijze te splitsen in een 
overeenkomst betreffende een studieopdracht en een overeenkomst tot het 
bouwen van een huis (Rb. Antwerpen, 26 maart 1981, R. W., 1981-82, noot 
Delwiche,-F. en Rec. VerCEnt. Not., 1982; 25l;vgl. Antvverpeh, 28apfil 
1982, R. W., 1984-85, 213; zie thans art. 2, tweede lid, Woningbouwwet, 
zoals gewijzigd bij wet van 3 mei 1993 (B.S., 19 juni 1993)). De bevestiging 
van een relatief nietige overeenkomst wordt door de W oningbouwwet op 
een specifieke wijze geregeld. Deze regeling sluit de toepassing van de 
gemeenrechtelijke regels inzake bevestiging van relatief rtietige rechtshande
lingen uit (anders: Rb. Namen, 6 december 1982, Rev. Reg. Dr., 1983; 209, 
afkeurende noot Chandelle J.-M.). 

De vestigingswetgeving die, met het oog op de bescherming van het alge
meen belang, de toegang tot en de uitoefening van bepaalde beroepen 
regelt, is van openbare orde (Brussel, 18 september 1980, Pas., 1981, II, 3; 
Res Jur. Imm., 1980, 293 en T. Aann., 1983, 154, noot Wery, J. en 
Menestret, M.; Brussel, 6maart 1986, T. Aann., 1987, 15; Rev. Liege, 1987, 
371 en Res Jur. Imm., 1988, 29; Rb. Luik, 7 december 1983, Jur. Liege, 
1984, 229). 

Er bestaat geen bezwaar tegen een verzwaring van de aansprakelijkheid van 
de aannemer voor zover geen afbreuk gedaan wordt aan de aansprakelijk
heid van de architect (Cass., 21 september 1979, A.C., 1979-80, 84 en 
R.C.J.B., 1982, 487, noot Hannequart, Y.) Daarentegen is het beding van 
een bestek dat aan een aannemer werken oplegt waardoor de architect voor 
een bepaald gedeelte van het werk van zijn aansprakelijkheid vrijgesteld 
wordt, in beginsel strijdig met ,art. 6 van het Burgerlijk Wetboek, met de 
openbare orde en met de wet van 20 februari 1930" (Cass., 10 mei 1984, 
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A.C., 1983-84, 1177; Res fur. Imm., 1986, 33 en f.T., 1984, 692; arrest a 
quo: Bergen, 15 maart 1983, T.B.H., 1984, 283, noot Rigaux, P .; Rev. Reg. 
Dr., 1983, 134 en T. Aann., 1984, 153, noot Flamme M.-A. en P.; vgl. 
Dieux, X., o.c. in Les obligations contractuelles, 278-279). 

De rechtspraak ziet ook nauwlettend erop toe dat de onverenigbaarheid van 
de taken van architect en aannemer gerespecteerd wordt. De architect kan 
niet tevens optreden als aannemer door de risico's van de aanneming op zich 
te nemen (Cass., 5 juni 1980, A.C., 1979-80, 1235). Diens onafhankelijk
heid mag niet in het gedrang komen door een verstandhouding met de 
aannemer (zie en vgl. Gent, 1 maart 1984, Res fur. Imm., 1984, 331, noot 
Baert, G.; Rb. Tongeren, 2 september 1981, Limb. Rechtsl., 1982, 11; Rb. 
Charleroi, 8 april 1982, Rev. Reg. Dr., 1982, 222; Rb. Brussel, 3 februari 
1984, T. Aann., 1984, 141; Hannequart, Y., ,La responsabilite de l'archi
tecte face aux immixtions du maitre de l'ouvrage et face au promoteur" 
(noot onder Cass., 21 september 1979), R.C.J.B., 1982, nrs. 11 e.v., p. 502 
e.v.). 

Ben overeenkomst waarbij iemand zich ertoe verbindt prestaties van archi
tect te verrichten zonder als architect te zijn ingeschreven of gemachtigd 
(art. 5 van de wet van 26 juni 1963) is absoluut nietig (Cass., 9 december 
1991, A.C., 1991-92, 322). 

145. GEOORLOOFD VOORWERP. - NIET-OPENGEVALLEN NALATENSCHAPPEN. 

-Ben beding over een toekomstige nalatenschap veronderstelt een overeen
komst waarbij ,louter eventuele rechten op een niet opengevallen nalaten
schap of op een bestanddeel ervan worden toegekend, gewijzigd of afge
staan". Ben schenking van actuele rechten is derhalve niet strijdig met 
art. 1130, tweedelid, B.W. (Cass., 11 apri11980,A.C., 1979-80, 996; voor 
een toepassing op een optie tot aankoop die gelicht kon worden tot zes 
maanden na het overlijden van de eigenaar, zie Antwerpen, 2 oktober 1984, 
T. Not., 1985, 112; in dezelfde zin Cass. fr., 5 mei 1986, Rec. Gen. 
Enr. Not., 1990, 282). Indien geen overeenkomst gesloten werd, maar er 
slechts sprake is van twee eenzijdige aktes, is er evenmin sprake van een 
beding over een toekomstige nalatenschap (Cass., 9 maart 1989, A.C., 
1988-89, 783 en R. W., 1989-90, 118). 

De tontine-overeenkomst is evenmin een overeenkomst omtrent een niet
opengevallen nalatenschap (Antwerpen, 10 februari 1988, Rev. Not. B., 
1988, 436; zie Bouckaert, F., ,Un procede juridique oublie: la tontine", 
Rev. Not. B., 574-576 en Senaeve, P., ,Overeenkomsten tussen en met 
samenlevende personen andere dan echtgenoten'' in De overeenkomst 
vandaag en morgen, Storme, M., Merchiers, Y. en Herbots, J. (ed.), 
Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1990, 440-442). Zie voorts ook 
nog Puelinckx-Coene, M. en Verstraete, J., ,Overzicht van rechtspraak. 
Brfenissen 1978-1987", T.P.R., 1988, nrs. 20 e.v., p. 924 e.v.). 
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146. GEOORLOOFD VOORWERP. - SOCIAAL RECHT. -De wetgeving inzake 
arbeidsongevallen (wet van 10 april1971), ook die voor het overheidsperso
neel (wet van 3 juli 1967), is van openbare orde. Het Hof van Cassatie heeft 
dit in vrij algemene bewoordingen bevestigd (Cass., 4 september 1989, 
A. C., 1989-90, 1). Talrijke arresten bevestigen het openbare orde-karakter 
van diverse bepalingen van de arbeidsongevallenwetgeving (o.m. Cass., 4 
maart 1981, A.C., 1980-81, 741 i.v.m. art. 46; Cass., 22 februari 1982, 
A. C., 1981-82, 797 enR. W., 1982-83,2212, Cass., 6 september 1982, A.C., 
1982-83, 12 en Cass., 27 juni 1983, A. C., 1982-83, 1330 i.v.m. art. 69-70; 
Cass., 15 maart 1982, A. C., 1981-82, 867 i.v.m. het toepassingsgebied van 
de wet; Cass., 16 juni 1986, A.C., 1985-86, 1412 en R.G.A.R., 1987, 
nr. 11312, Cass., 17 oktober 1988, A.C., 1988-89, 183 en Cass., 23 oktober 
1989, A.C., 1989-90, 252, i.v.m. de bepalingen die de vaststelling van de 
vergoedingen regelen en de verjaring; zie omtrent het openbare orde-karak
ter van de arbeidsongevallenwetgeving Lenaerts, H., conclusie voor Cass., 
26 februari 1975, A. C., 1975, 729). Een gehomologeerde overeenkomst kan 
nietigverklaard worden bij miskenning van de bepalingen van de Arbeidson
gevallenwet (Arbh. Antwerpen, 19 september 1986, R. W., 1986-87, 1409). 
Het is dan ook niet nodig een beroep te doen op de rechtsfiguur van de 
dwaling omtrent de zelfstandigheid van de zaak om een overeenkomst te 
vernietigen die aan de rechthebbende een verkeerd berekende vergoeding 
toekent (zie nochtans Arbrb. Charleroi, 20 januari 1983, R.G.A.R., 1985, 
nr. 10937). 

De bepalingen betreffende de oprichting, de organisatie en de werking van 
de vakbondsajvaardiging zijn volgens de Arbeidsrechtbank te Verviers van 
openbare orde (Arbrb. Verviers, 28 november 1979, J. T. T., 1981, 93). 

Het beding dat de uitoefening door de werkgever van het recht tot eenzijdige 
beeindiging van de arbeidsovereenkomst onmogelijk maakt tenzij wanneer 
er een dringende reden is, is strijdig met de open bare orde en derhalve nietig. 
Het Hof van Cassatie maakte van deze regel toepassing op de , , vaste 
benoeming" uit het statuut van het personeel in het vrij gesubsidieerd 
onderwijs (Cass., 30 september 1991, A.C., 1991-92, 108; J. T. T., 1991, 479 
en T.S.R., 1991, 343; zie Engels, C., ,De vastheid van betrekking in het 
katholiek onderwijs opnieuw ter discussie gesteld. Enkele bedenkingen bij 
het cassatiearrest van 10 oktober 1988", R. W., 1988-89, 870-879). 

Een beding dat de werkgever toelaat de werkgeversbijdragen af te trekken 
van het loon van de werknemer is absoluut nietig wegens miskenning van 
art. 17 Sociale Zekerheidswet (wet van 27 juni 1969) en art. 23 en 42 
Loonbeschermingswet (wet van 12 april1965) (Arbrb. Luik, 27 april1981, 
J.T.T., 1981, 320, bevestigd door Arbh. Luik, 6 april1982, J.T.T., 1983, 
60). Volgens de Arbeidsrechtbank van Nijvel is de gehele Loonbescher
mingswet van openbare orde (Arbrb. Nijvel, 14 maart 1980, J. T. T., 1980, 
252). Het vonnis beklemtoont dat de verplichtingen van de werkgever 
strafrechtelijk gesanctioneerd zijn. De strafrechtelijke sanctionering is ook 
voor het Arbeidshof te Antwerpen het doorslaggevende argument om aan 
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bepalingen van de Loonbeschermingswet een openbare orde-karakter toe 
te schrijven (Arbh. Antwerpen, 19 september 1983, R. W., 1983-84, 1289; 
idem voor de verplichting van de werkgever tot betaling van een minimum
loon bepaald bij algemeen verbindend verklaarde c.a.o.). Nochtans heeft 
het Hof van Cassatie uitdrukkelijk beslist dat art. 23 Loonbeschermingswet 
van dwingend rechtis (Cass., 10 maart 1980, A.C., 1979-80, 852 en T.S.R., 
1980, 356). De aanwezigheid van een strafbepaling volstaat dan ook niet 
om te oordelen dat een strafrechtelijk gesanctioneerde bepaling van openba
re orde is. Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de strafwet zelf, 
die uiteraard van openbare orde is, en de strafrechtelijk gesanctioneerde 
bepaling, die niet noodzakelijk van openbare orde is indien zij slechts de 
vrijwaring van prive-belangen tot doel heeft (zie hierover eveneens Rauws, 
W., Civielrechtelijke beeindigingswijzen, 324-325). 

De bepalingen van de Arbeidsovereenkomstenwet (wet van 3 juli 1978) zijn 
slechts van dwingend recht, niet van openbare orde (o.m. Cass., 2 mei 1988, 
A.C., 1987-88, 1096 i.v.m. art. 65 en 86; Arbh. Antwerpen, 13 oktober 
1982, Limb. Rechtsl., 1983, 63 i.v.m. art. 18; Arbh. Luik, 17 oktober 1985, 
Jur. Liege, 1986, 389 i.v .m. art. 82, § 3; Arb h. Brussel, 2 september 1987, 
J.T.T., 1987,477 i.v.m. art. 1; Arbrb. Brussel, 5 september 1988, J.T.T., 
1988, 445; Arbrb. Brussel, 26 september 1988, R. W., 1988-89, 994). Van 
de bepalingen van de Arbeidsovereenkomstenwet kan niet afgeweken wor
den (o.m. Cass., 6 april1987,A.C., 1986-87, 1018 en Rev. Liege, 1987, 1329 
i.v.m. art. 93; Arbh. Luik, 27 april 1983, Jur. Liege, 1983, 327 i.v.m. 
art. 90; Arbh. Brussel, 13 maart 1984, R. W., 1986-87, 403 i.v.m. art. 23 
en Arbh. Gent, 4 maart 1988, R. W., 1988-89, 819). Het Arbeidshof te 
Brussel oordeelde dat een werknemer na opzegging van de overeenkomst 
afstand kan doen van ,sociale voordelen die van openbare orde zijn", wat 
een contradictie inhoudt (Arbh. Brussel, 13 november 1981, T.S.R., 1982, 
38). Het Arbeidshof verwees evenwel veeleer naar bepalingen van (louter) 
dwingend recht. Zie tevens Rauws, W., Civielrechtelijke beeindigingwijzen, 
320 e.v. 

147. GEOORLOOFD VOORWERP.- ANDERE TOEPASSINGEN.- De controverse 
omtrent bedingen die de huwelijksvrijheid raken en waarvan in het vorig 
overzicht (T.P.R., 1983, nr. 73, p. 573-575) sprake, blijkt beeindigd te zijn 
(Cass., 8 december 1976, A.C., 1977, 399; 12januari 1977, A.C., 1977, 530; 
adde Arbh. Luik, 2 april 1981, Jur. Liege, 1981, 365; Arbh. Antwerpen, 
afd. Hasselt, 23 juni 1981, Limb. Rechtsl., 1981, 131). 

Is strijdig met de openbare orde het beding in een overeenkomst vooraf
gaand aan de echtscheiding door onderlinge toestemming volgens hetwelk 
slechts een der echtgenoten het ouderlijk gezag over de gemeenschappelijke 
kinderen zal uitoefenen (Rb. Namen, 28 oktober 1981, Rev. Reg. Dr., 1982, 
12, noot Demblon, J.). De procedureregels inzake echtscheiding door 
onderlinge toestemming zijn van openbare orde (Rb. Brussel, 5 juni 1985, 
T. Vred., 1986, 236 i.v.m. de wijzigbaarheid van de voorafgaande overeen-
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komst). Het beding dat de vrijheid van de echtgenoten om uit de echt te 
scheiden in het gedrang brengt door aile kosten ten laste te leggen van de 
partij die de procedure tot echtscheiding door onderlinge toestemming 
onderbr~ekt, is strijdig met de openbare orde (Vred. Merksem, 9 december 
1982, R. W., 1982-83,2359, kritische noot J.P.). Evenmin kan het instellen 
van een echtscheidingseis afhankelijk gemaakt worden van de voorafgaande 
vernietiging van het religieus huwelijk (Luik, 19 januari 1988, Pas., 1988, 
II, 96). 

Bedingen van onvervreemdbaarheid zijn strijdig met de openbare orde 
indien zij zonder beperking in de tijd of naar voorwerp bedongen zijn 
(Brussel, 8 mei 1980, Rev. Not. B., 1981, 374; met vermelding datum 6 mei 
1980 in J. T., 1980, 745; voor een toepassing waarbij het beding als geoor
loofd erkend werd: Rb. Antwerpen, 25 februari 1988, Rev. Not. B., 1988, 
201). In de besproken periode werd geoordeeld dat het beding van onver
vreemdbaarheid niet kan slaan op de gedwongen verkoop op initiatief van 
een schuldeiser van de eigenaar aangezien dit strijdig zou zijn met de art. 7-8 
Hypotheekwet (Antwerpen, 26 maart 1984, Limb. Rechtsl., 1984, 133; 
Beslagr. Veurne, 18 juni 1980, T. Not., 1981, 18; vgl. De Page, H., Traite, 
V, nr. 909, in fine). 

Het koninklijk besluit van 16 december 1950 houdende het tarief van de 
honoraria van notarissen is van openbare orde. De overeenkomst die tot 
voorwerp- heeft -her onreclrtmatig verkrijgefi van -afge-stane- of vefdeelde
honoraria van notarissen is derhalve absoluut nietig (Arbh. Gent, 12 
december 1988, R. W., 1988-89, 1437). 

De pachtwetgeving is van dwingend recht (Rb. Brugge, 16 september 1985, 
T. Agr. R., 1988, 288; Vred. Doornik, 12 maart 1980, T. Agr. R., 1980, 
143; Vred. Leuven (1), 14 januari 1982, T. Agr. R., 1984, 141). Het Hof 
van Cassatie erkende de rechtsgeldigheid van de zogenaamde ,chapeau" 
of ,prijzij" in het geval van een pachtoverdracht. De wettelijke beperking 
van de pachtprijzen (art. III van de wet van 4 november 1969, houdende 
de wet tot beperking van de pachtprijzen) brengt mee dat de verpachter niet 
een prijzij-vergoeding kan vragen aan de pachter om eerder met hem dan 
met een andere de pachtovereenkomst te sluiten. De opbrengst uit het 
verhuren van de gronden mag immers niet meer bedragen dan de maximaal 
toegelaten pachtprijs. De bepaling inzake beperking van de pachtprijs, die, 
aldus het Hof, afbreuk doet aan de wilsautonomie en derhalve strikt moet 
worden toegepast, staat evenwel niet in de weg dat de pachter die zijn pacht 
overdraagt, met de overnemer overeenkomt dat deze laatste een vergoeding 
betaalt voor het werk van de overdrager aan de geexploiteerde gronden. 
Dergelijke prijzij maakt deel uit van de prijs van de pachtoverdracht (Cass., 
31 oktober 1985, A. C., 1985-86, 293; R. W., 1985-86,293 en Rev. Not. B., 
1988, 196). De lagere rechtspraak was reeds in die zin gevestigd (zie en vgl. 
Bergen, 10 januari 1983, Pas., 1983, III, 16; Rev. Reg. Dr., 1984, 27 en 
J.T., 1983, 413; Rb. Luik, 30 maart 1981, Jur. Liege, 1981, 179; Rb. 
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Namen, 23 juni 1981, Rev. Reg. Dr., 1982, 7; Rb. Nijvel, 8 september 1981, 
J.T., 1982, 28). 

Bepaalde rechtspraak verklaart nietig wegens strijdigheid met de openbare 
orde of de goede zeden bet beding in een makelaarsovereenkomst, meestal 
een exclusiviteitsbeding, op grand waarvan de makelaar recht heeft op een 
commissie bij verkoop van bet onroerend goed, oak al is die verkoop niet 
door zijn bemiddeling tot stand gekomen (Rb. Antwerpen, 16 oktober 1981, 
R. W., 1982-83,805 enRec. Gen. Enr. Not., 1983, 112). Niet zelden wordt 
de overeenkomst in zijn geheel als ongeldig beschouwd (Rb. Hasselt, 15 
oktober 1979, R. W., 1979-80; Vred. Deurne, 7 december 1984, R. W., 
1986-87, 2667 (op grand van de goede trouw); zie vroeger reeds Kh. 
Antwerpen, 18 oktober 1976 (met vermelding van datum 28 oktober 1978), 
B.R.H., 1979, 148 bevestigd door Antwerpen, 28 juni 1978, B.R.H., 1979, 
529). De vergoeding waarop de makelaar aanspraak maakt, is soms een 
schadevergoeding wegens miskenning van bet exclusiviteitsbeding. Het 
beding wordt dan oak beter getoetst aan de hand van de regel inzake 
strafbedingen (in die zin Rb. Antwerpen, 2 mei 1988, R. W., 1988-89, 59; 
infra, nr. 358, c). Mogelijks kan bet beding evenwel niet als strafbeding 
ontleed worden, bijvoorbeeld wanneer de vergoeding verschuldigd is bij 
voortijdige beeindiging van de overeenkomst (art. 1794 B.W., zie evenwel 
infra, nr. 359, f). Indien de geldigheid van de overeenkomst in dit laatste 
geval niet aangevochten kan worden wegens een wilsgebrek of indien geen 
beroep gedaan kan worden op de gekwalificeerde benadeling, lijkt de enige 
mogelijkheid om zich te bevrijden van de overeenkomst bet beroep op de 
gerechtelijke ant binding, voor zover, uiteraard, de makelaar een voldoende 
ernstige wanprestatie begaan heeft. Die wanprestatie kan bestaan uit de 
inertie van de makelaar die veeleer speculeert op een voortijdige beeindiging 
van de overeenkomst dan op een normale uitvoering ervan. (V oor een 
kritiek op bet beroep op de goede trouw, infra, nr. 201; zie in bet algemeen 
eveneens Dieux, X., o.c. in Les obligations contractuelles, 326-328). 

Het imperatief karakter van bepalingen van de Handelshuurwet werd 
meermaals bevestigd (Cass., 25 juni 1981, A.C., 1980-81, 1266 en J.T., 
1981, 758; Rb. Luik, 5 juni 1979, Jur. Liege, 1980, 289 en Res Jur. Imm., 
1980, 103; Rb. Hasselt, 7 januari 1980, Limb. Rechtsl., 1980, 77; Rb. 
Brussel, 18 maart 1983, Res Jur. Imm., 1983, 13). Het beding dat in strijd 
met art. 6 Handelshuurwet bet recht op herziening van de huurprijs uitsluit, 
is nietig. Bij bet verstrijken van elke driejaarlijkse periode kan elk der 
partijen bijgevolg tach een beroep doen op art. 6 Handelshuurwet. De 
bevestiging door de partijen van het relatief nietig beding behoudt zijn 
uitwerking voor bet verleden, ,maar kan geen gevolgen hebben voor de 
toekomst. De bevestiging ontneemt aan de partijen wei bet recht zich 
naderhand te beroepen op ,nieuwe omstandigheden" die zich reeds bij een 
vroegere driejaarlijke periode voordeden (vgl. Rb. Luik, 5 juni 1979, gee.). 
Over het karakter van openbare orde van de wet van 23 december 1980 tot 
tijdelijke regeling van de huur- en andere overeenkomsten die (ondermeer) 
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voorzag in een beperking van de huur, zie Cass., 7 juni 1984,A.C., 1983-84, 
1323 enR. W., 1984-85, 1300 (vgl. Cass., 10 november 1978, R. W., 1979-80, 
1479, noot Van Oevelen, A. en Cass., 28 september 1979, A.C., 1979-80, 
117). 

Hoewel de verjaring als instelling de openbare orde raakt, is het de partijen 
niettemin geoorloofd de verjaringstermijn te beperken (Bergen, 27 februari 
1985, T.B.H., 1987, 56, noot Ernault, J.; Bergen, 23 juni 1986, R.G.A.R., 
1988, nr. 11418; Kh. Antwerpen, 17 juni 1986, Rechtspr. Antw., 1987, 48) 
of de loop van de verjaring gedurende een bepaalde termijn te schorsen 
(Antwerpen, 23 november 1983, Rechtspr. Antw., 1983-84, 371). Zie ook 
Van Oevelen, A., ,Algemeen overzicht van de bevrijdende verjaring en de 
vervaltermijnen in het Belgisch privaatrecht", T.P.R., 1983, nrs. 10-16, 
p. 1763-1772. 

Art. 1563 Ger.W. volgens hetwelk de schuldeiser de vervolgingen tot uit
winning van de onroerende goederen waarop hij geen hypotheek heeft, niet 
kan beginnen dan ingeval de goederen waarop hij hypotheek heeft ontoerei
kend zijn, regelt slechts de prive-belangen van partijen en is derhalve noch 
van openbare orde, noch van dwingend recht. Een beding waarbij de 
hypothecaire schuldeiser toegelaten wordt de onroerende goederen van de 
schuldeiser uit te winnen zonder de ontoereikendheid van het gehypothe
ceerde goed te moeten aantonen, is dan ook geldig (Cass., 3 mei 1985, A.C., 
19~4-85, 1192, cone;!. Pr()c.-Gen_. ~rings, E.). Voordien was de rechtspraak 
hierover verdeeld (vgl. Beslagr. Leuven, 17 febrmtri 1984, R. W., 1984-85, 
1855, noot Werckx, J. en Antwerpen, 30 april1985, T. Not., 1985, 166; 
Engels, C., Het uitvoerend beslag op onroerend goed en de daarbijhorende 
rangregeling, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1981, nr. 26, 
p. 18-20). 

Het beroepsgeheim van de geneesheer raakt de openbare orde. Noch de 
patient, noch diens erfgenamen kunnen erover beschikken en aldus de 
geneesheer bevrijden van zijn beroepsgeheim (Brussel, 7 juni 1979, Rev. 
Not. B., 1982, 43; Arb h. Bergen, 5 september 1980, Rev. Dr. Pen., 1981, 
99; zie Cass., 30 oktober 1978, A.C., 1978-79, 235). 

De beperking van de duur van een opstalrecht tot 50 jaar, raakt de open bare 
orde. De miskenning van deze maximumtermijn zou evenwel niet de nietig
heid van het contract tot vestiging van het opstalrecht meebrengen, maar 
slechts gesanctioneerd worden door de beperking van de termijn tot 50 jaar 
(Brussel, 2 april 1980, Rev. Not. B., 1981, 364). 

Het Hof van Cassatie bevestigde in de besproken periode dat de art. 1382-
1383 B. W. niet de openbare orde raken (Cass., 10 februari 1981, A. C., 
1980-81' 643). 

Een overeenkomst tusscn ondernemingen die de verdediging van gemeen
schappelijke beroeps- of sectoriele belangen tot voorwerp heeft, is geoor
loofd, tenzij inbreuk wordt gemaakt op art. 85-86 E.E.G.-verdrag of op 
internrechtelijke bepalingen van openbare orde of de goede zeden (waaron-
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der art. 54 Handelspraktijkenwet) (Brussel, 20 december 1983, J. T., 1984, 
74). In eerste aanleg had de stakingsrechter geoordeeld dat de vrijheid van 
handel, nijverheid en concurrentie een regel van openbare orde is waarop 
enkel de wetgever beperkingen kan aanbrengen (Voorz. Kh. Brussel, 15 
november 1982, J.T., 1983, 101). 
Aan bet recht op eerbiediging van het prive- en gezinsleven mag geen 
afbreuk gedaan worden. De bepaling in een reglement van inwendige orde 
van een appartementsgebouw die aan een huurder bet volstrekte verbod 
oplegt om enig huisdier te houden, heeft een ongeoorloofd voorwerp (Rb. 
Luik, 21 oktober 1986, Rev. Liege, 1987, 578). Bvenmin is een overeen
komst waarbij een prive-detective zich ertoe verbindt een derde persoon in 
bet geheim te fotograferen, geoorloofd indien niet de vrijwaring van de 
openbare orde, de goede zeden, of bet recht op huwelijkstrouw beoogd 
worden (Vred. Roeselare, 24 juni 1988, T. Vred., 1988, 319). De toetsing 
van de beperking van bet recht op eerbiediging van bet prive-leven aan 
art. 8, tweede lid, B.V.R.M. die de vrederechter aldus doorvoerde, is 
betwistbaar aangezien de uitzonderingsbepalingen enkel kunnen gelden ten 
voordele van het openbaar gezag. 
Ben niet-concurrentiebeding in een associatiecontract van geneesheren is 
geldig zelfs indien bet enkel naar plaats, en niet in de tijd, begrensd is. Dit 
houdt evenwel niet in dat bet niet-concurrentiebeding voor onbeperkte duur 
bedongen kan worden. De rechter bepaalt in dergelijk geval zelf de duur 
van het concurrentieverbod (Rb. Brussel, 31 oktober 1986, VI. T. Gez., 
1987-88, 177). 
Ben overeenkomst tot huweli}ksbemiddeling is op zichzelf niet strijdig met 
de goede zeden. Dit is wel bet geval wanneer de contractant gehuwd is (Vred. 
Antwerpen, 5 november 1986, R. W., 1987-88, 1446). 
Ben overeenkomst waarbij bet stadsbestuur de toekenning van een bouw
vergunning afhankelijk maakt van de betaling van een geldsom, is onwettig 
(Brussel, 7 mei 1987, Rev. Liege, 1987, 871). 
De overeenkomst waarbij aan een zakenkantoor, belast met de invordering 
van een geldschuld, de keuze van advocaat wordt overgelaten en de be
voegdheid gegeven wordt de advocaat opdracht te geven tot het instellen 
van een procedure, brengt mee dat de advocaat de uitvoeringsagent wordt 
van de zakenagent en niet de gevolmachtigde van zijn client. Dergelijke 
overeenkomst is in strijd met de openbare orde en absoluut nietig (vgl. art 
728, 4° Ger.W.; Brussel, 1 oktober 1987, Rev. Liege, 1987, 1453). 
Art. 18 van de wet van 10 maart 1925 dat betrekking heeft op de aansprake
lijkheid van de onderneming voor elektriciteitsvoorziening is niet van dwin
gend recht (Cass., 23 november 1987, A.C., 1987-88, 371). 
De verkoop tegen een hogere dan de normale verkoopprijs is absoluut 
nietig. De Besluitwet van 22 januari 1945 is van toepassing op kunstvoor
werpen (Kh. Brussel, 1 februari 1989, T.B.H., 1990, 404, noot Flamee, M.; 
zie hierover eveneens Foriers, P .A., ,Les contrats commerciaux. Chroni
que de jurisprudence 1970-1984", T.B.H., 1987, nr. 39, p. 17-18). 
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Omstreden is de geoorloofdheid van een overdracht van schuldvordering 
tot zekerheid. Een overdracht van schuldvordering tot zekerheid waarbij de 
overnemer niet vrij kan beschikken over de overgenomen schuldvorderin
gen en rekenschap moet geven van wat eventueel door de overgedragen 
schuldenaar hoven de gewaarborgde schuldvordering zou worden betaald, 
is volgens het Hof van Beroep te Gent nietig wegens strijdigheid met de 
art. 4 en 10 van de wet van 5 mei 1872 op het handelspand. Deze artikelen 
bepalen de wijze waarop het pand ten gelde gemaakt kan worden. Bij een 
overdracht van schuldvordering tot zekerheid bevindt de 'overnemer' zich 
niet in de feitelijke situatie van een werkelijke overnemer, maar in de 
feitelijke situatie van een pandhoudende schuldeiser. De overdracht van een 
schuldvordering tot zekerheid is derhalve strijdig met het verbod - volgens 
het Hof van openbare orde - van enig beding dat de schuldeiser toelaat 
zich het' pand toe te eigenen of er over te beschikken zonder naleving van 
de wettelijke formaliteiten (art. 4 en 10 wet van 5 mei 1872 op het handels
pand en art. 2078 B.W.) (Gent, 1 maart 1989, R. W., 1989-90, 1064; in 
dezelfde zin: Beslagr. Luik, 6 oktober 1982, Jur. Liege, 1983, 196; anders: 
Beslagr. Brussel, 8 februari 1986, R. W., 1987-88, 648, bevestigd door 
Brussel, 13 april 1989, R. W., 1989-90, waar de overdracht beschouwd 
wordt als een inbetalinggeving). Het Hof van Beroep te Gent volgde met 
dit arrest de stelling van Simont ("De overdracht van schuldvordering tot 
zekerheid", in Liber Amicorum F. Dumon, Antwerpen, Kluwer rechtswe
tenschappen, 1983, 259~282, -th.b. 281-282;-vgl. Dirix, E., ,Nieuweovef~ 
eenkomsten tot zekerheid", T.P.R., 1988, 351-353; Van Ommeslaghe, P., 
, ,La transmission des obligations en droit positif beige'', in La transmission 
des obligations, Brussel, Bruylant, 1980, 90; Pardon, J., ,La transmission 
des obligations en droit bancaire beige'', in La transmission des obligations, 
388-389; Delvaux, P .H., , ,La mobilisation des creances a titre de garantie'' 
in La transmission des obligations, 539-549). De kernvraag omtrent de 
geldigheid van de overdracht van schuldvordering tot zekerheid is derhalve 
of de partijen krachtens het beginsel van de wilsautonomie een rechtsfiguur 
kunnen uitwerken die aan het toepassingsgebied van een dwingende bepa
ling ontsnapt en die de door de dwingende bepaling verboden toestand 
mogelijk maakt (over wetsontduiking, infra, nr. 159; vgl. Dieux, X., o.c. 
in Les obligations contractuelles, 290-291). Over het antwoord op die vraag 
bestaat geen overeenstemming (zie de hiervoor vermelde auteurs). 

148. VOORWERP.- GELIJKWAARDIGHEID VAN DE PRESTATIES.- WETTELIJK 

GEREGELDE GEVALLEN VAN BENADELING. - De rechter beoordeelt in beginsel 
niet de gelijkheid van de economische waarde van de door de partijen 
aangegane verbintenissen. Benadeling is derhalve slechts een grond voor 
vernietiging voor zover de wet die vernietiging toelaat. Dit is het geval voor 
bepaalde overeenkomsten of voor bepaalde personen. 

De verkoper van een onroerend goed kan de vernietiging van de verkoop 
vorderen indien hij voor meer dan zeven twaalfden benadeeld is (art. 1674-
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1685 B.W.). Deze benadeling kan zelfs ingeroepen worden indien de ver
koop van het onroerend goed gebeurt tegen een lijfrente. De rechter dient 
dan wel vast te stellen dat de bedongen lijfrente in het meest gunstige geval 
een kapitaal vertegenwoordigt van minder dan vijftwaalfden van de waarde 
van het goed (zie vorig overzicht, T.P.R., 1983, nr. 64, p. 566). Het Hof 
van Cassatie bevestigde in de besproken periode een arrest van het Hof van 
Beroep te Brussel dat een verkoop van een onroerend goed tegen een 
lijfrente en een recht van bewoning had vernietigd wegens benadeling voor 
meer dan zeven twaalfden. Het Hof wijst erop dat de rechter op onaantast
bare wijze en in feite oordeelt of de kans die van een overeenkomst een 
kansovereenkomst maakt, werkelijk aanwezig is; de rechter kan daartoe 
,mede" gebruik maken van sterftetabels (Cass., 25 juni 1982, A.C., 
1981-82, 1351 en R. W., 1984-85, 682; supra, nr. 49). In navolging van De 
Page (Traite, IV, nr. 342) oordeelt het Hof derhalve dat een verkoop van 
een onroerend goed tegen een lijfrente geen kansovereenkomst is indien het 
zeker is dat de verkoper voor meer dan zeven twaalfden benadeeld wordt; 
de ,kans op winst en verlies" moet m.a.w. een kans op een niet-benadelen
de overeenkomst zijn (vgl. Antwerpen, 5 februari 1985, Rev. Not. B., 1985, 
615). De samenvatting boven het arrest vermeldt dat de rechter bij de 
beoordeling van de kans gebruik kan maken van de sterftetabels op voor
waarde dat hij zijn beslissing niet uitsluitend laat steunen op die tafels maar 
mede op andere gegevens die hij aanwijst. Een dergelijk scherp omschreven 
voorwaarde wordt in het arrest niet expliciet verwoord. Uiteraard kan niet 
op basis van de sterftetabel alleen de kans beoordeeld worden. De waarde 
van het onroerend goed zelf is essentieel. Welnu, de door het Hof van 
Cassatie in het arrest weergegeven ,andere gegevens" betreffen uitsluitend 
de leeftijd van de verkoopster (en dus haar vermoedelijke levensduur op 

·basis van de sterftetabel) en gegevens inzake de waarde van het onroerend 
goed. Het enige andere element dat in casu de kans bei:nvloedde, met name 
de gezondheidstoestand van de verkoopster, komt eigenaardig genoeg 
slechts op een andere plaats in het arrest ter sprake. 

Het vermelde arrest van 25 juni 1982 verduidelijkt eveneens de draagwijdte 
van de opdracht van de deskundigen. De art. 1678 en 1681 B.W. schrijven 
niet voor dat in ieder geval aan de deskundigen de opdracht gegeven moet 
worden ,de bedongen prijs" vast te stellen. Die bedongen prijs is overigens 
in de regel bekend. I.e. drongen de eisers aan op bepaling van de bedongen 
prijs om te weten in welke mate die prijs aangevuld moest worden om de 
vernietiging ongedaan te maken (art. 1681 B.W.). 

Indien de verkoopprijs betrekking heeft op zowel het onroerend goed als 
op nog uit te voeren werken, kan art. 1674 B.W. toepassing vinden indien 
een verdeling van de prijs tussen het onroerend goed en de veranderingswer
ken mogelijk is. Het feit dat het onroerend goed aldus wijzigingen onder
gaan heeft, maakt op zichzelf een deskundigenonderzoek naar de waarde 
van het goed op het ogenblik van de verkoop niet onmogelijk (Brussel, 2 
maart 1988, J. T., 1989, 145). 
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Twee echtgenoten verwerven in onverdeeldheid, samen met de ouders van 
de man, een onroerend goed. De ouders staan evenwel uitsluitend in zowel 
voor de betaling van de koopprijs als voor de aflossing van de door de 
echtgenoten aangegane lening. Na de feitelijke scheiding verbindt de vrouw 
zich tegenover haar schoonouders, na erkend te hebben dat zij niets betaald 
heeft bij de aankoop van de waning, om op eerste verzoek van de ouders 
haar onverdeeld aandeel in bet onroerend goed te ,verkopen". De ouders 
verbinden zich ertoe in dergelijk geval ,in compensatie van de verkoop
prijs" de verplichtingen van de vrouw tot terugbetaling van de lening over 
te nemen. Deze verrichting had uiteindelijk slechts tot doel de afwezigheid 
van enige bijdrage van de vrouw in de betaling van de prijs van bet 
onroerend goed te bekrachtigen door aan de vrouw enig aandeel in bet 
onroerend goed te ontzeggen. Uiteindelijk ontstaat er betwisting en roept 
de vrouw benadeling voor meer dan zeven twaalfden in. Het Hof van 
Beroep te Bergen onder kent in de verrichting enerzijds een verkoop van een 
onverdeeld aandeel in bet onroerend goed, anderzijds een overdracht van 
schuld. Het Hof van Beroep weigert niettemin benadeling in aanmerking 
te nemen omdat de toepassing van de regels inzake benadeling op de 
gemengde overeenkomst afbreuk zou doen aan ,l'economie generale" 
ervan. Het Hof stelde terecht vast dat de bedoeling van de partijen niet was 
bet onverdeeld aandeel te verkopen tegen de waarde die het aandeel op bet 
ogenblik van de verkoop had. Het Hof had dan ook beter vastgesteld dat 
de overeeiikomst, niettegenstaaride de door de paitijen gebruikte bewoor
dingen, geen verkoopovereenkomst uitmaakte (bij gebrek aan prijs als 
tegenprestatie voor de eigendomsoverdracht; vgl. De Page, H, Traite IV, 
nr. 35). Door de overeenkomst te kwalificeren als een gecombineerde 
verkoop-schuldoverdracht diende bet Hof een betwistbaar beroep te doen, 
in strijd met de combinatietheorie (supra, nr. 45), op een vaag be grip als 
,l'economie generale" om tach nog te besluiten tot de niet-toepasselijkheid 
van de art. 1674 e.v. B.W. 

Voor toepassingen van de benadeling voor meer dan 1 I 4 bij verdeling 
(art. 887 B.W.) zie Rb. Brussel, 1 oktober 1982, Rev. Reg. Dr., 1983, 136; 
Bergen, 16 december 1987, Rev. Not. B., 1988, 292 en Antwerpen, 30 april 
1991, Pas., 1991, II, 151. 

De overeenkomst die aan een van de vennoten de gehele winst toekent of 
waarbij de inbreng van een vennoot vrijgesteld wordt van elke bijdrage in 
bet verlies, is nietig (art. 1855 B.W.; art. 13ter Venn.W.). Dit zogenaamde 
,leeuwenbeding" werd door de Rechtbank van koophandel te Brussel 
onderkend in de overeenkomst van een vennoot met een derde- die als 
tussenpersoon optrad voor een andere vennoot - waarin de vennoot zich 
ervan verzekerde bet bedrag van zijn inschrijving op een kapitaalsverhoging 
met intrest terugbetaald te krijgen (Kh. Brussel, 6 januari 1982, B.R.H., 
1982, 538). In navolging van De Page (Traite, V, nr. 70) nam de rechtbank 
aan dat deze nietigheid absoluut is. De verantwoording die De Page hier
voor geeft, is dat de vennootschapsovereenkomst aldus in een van haar 
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bestanddelen aangetast wordt. Die ene verantwoording volstaat m.i. even
wei niet om van een absolute nietigheid te kunnen gewagen. Tenslotte kan 
nog opgemerkt worden dat aan het begrip leeuwenbeding geenszins, buiten 
het in art. 1855 B.W. bedoelde geval, een betekenis gehecht kan worden 
(Bergen, 4 mei 1982, Pas., 1982, II, 71 enRec. Gen. Enr. Not., 1985, 348; 
vgl. Luik, 11 juni 1986, Rev. Reg. Dr., 1986, 76 en Bank Fin., 1986, 87 
waarin het leeuwenbeding gedefinieerd wordt als het beding dat de ,aard" 
van het contract teniet doet en waaraan het Hof een concrete draagwijdte 
lijkt te verlenen). 

Voor benadeling als voorwaarde voor de nietigverklaring van een door een 
minderjarige aangegane overeenkomst, zie Baeteman, G., Gerlo, J., Gul
dix, E., De Mulder, W. en De Wit, R., ,Overzicht van rechtspraak. 
Personen- en familierecht 1981-1987", T.P.R., 1988, nrs. 315-315, p. 608-
610. 

De toepassingsvoorwaarden van art. 1907ter B. W., dat een wettelijk gere
geld geval van gekwalificeerde benadeling (infra, volgend nr.) bevat, zijn 
enerzijds het misbruik van de behoeften, van de zwakheden, van de harts
tochten of van de onwetendheid van de ontlener en anderzijds het bedingen 
van een intrest die klaarblijkelijk de normale intrest en de dekking van het 
risico overschrijden. In een geschil tussen twee handelsvennootschappen 
oordeelde het Hof van Beroep te Brussel dat niet van een buitensporige 
intrest sprake kon zijn nu andere publiek- of privaatrechtelijke financie
ringsinstellingen gelijkaardige intrestvoeten toepasten. Overigens werd 
evenmin een misbruik bewezen. Het Hof wees erop dat de ontlener voordien 
bij een vorige lening al een zelfde intrest aanvaard had (Brussel, 21 mei 1987, 
J. T., 1987, 703). Dergelijke omstandigheid kan evenwel slechts relevant zijn 
indien de toestand van behoeftigheid, zwakheid of onwetendheid niet reeds 
op dat ogenblik bestond. 

Om een misbruik van de ondergeschikte positie te bewijzen, volstaat niet 
het bewijs van de acute geldnood van de ontlener. Volgens de Burgerlijke 
Rechtbank te Namen kan slechts sprake zijn van een mogelijk misbruik 
indien de financiele toestand dermate slecht is dat de ontlener over geen 
enkel verweermiddel meer beschikt tegenover de uitlener en deze laatste 
hiervan op de hoogte is en gebruik maakt om de leningsvoorwaarden aan 
de ontlener op te dringen (Rb. Namen, 22 juni 1989, Rev. Liege, 1989, 
1320). De Burgerlijke Rechtbank te Charleroi paste art. 1907ter B.W. toe 
op een persoonlijke lening op afbetaling waarvan het nominaal bedrag zo 
bepaald was dat de lening net buiten het toepassingsgebied van de Afbeta
lingswet viel en waarvan de reele intrestvoet bijna het dubbele bedroeg van 
het door de wetgever toegelaten maximum voor wei aan de Afbetalingswet 
onderworpen persoonlijke leningen. De argumenten die de geldschieter 
ontleende aan de instorting van de immobilienmarkt en de inflatie om de 
intrestvoet te rechtvaardigen, werden door de rechtbank niet aanvaard. 
Opvallend is dat uit de enkele vaststelling van de abnormaal hoge intrestvoet 
de rechtbank aanvaardde dat de geldschieter misbruik had gemaakt van de 
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onwetendheid van de ontleners (Rb. Charleroi, 24 januari 1989, Rev. Reg. 
Dr., 1989, 504). 

149. VOORWERP. - GELIJKWAARDIGHEID VAN DE PRESTATIES. - GEKWALIFI

CEERDE;BENADELING.- ALGEMEEN.- De gekwalificeerde benadeling is een 
door rechtsleer en rechtspraak ontwikkelde rechtsfiguur die een ingrijpen 
van de rechter toelaat indien een duidelijke en gewichtige wanverhouding 
tussen de wederzijdse prestaties haar oorsprong vindt in een uitbuiting door 
de ene contractpartij van de ondergeschikte positie van de andere partij. 
Deze rechtsfiguur heeft algemeen ingang gevonden (vorig overzicht, 
T.P.R., 1983, nr. 66, p. 566-567; Van Ommeslaghe, P., Examen, 
R.C.J.B., 1986, nr. 24, p. 78-80; zie vooral De Bandt, W., De leer der 
gekwalifieeerde benadeling, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 
1985). De gekwalificeerde benadeling laat aldus de rechter toe in bepaalde 
gevallen toe te zien op een zeker evenwicht in de contractsverhouding (vgl. 
Dieux, X., o.e. in Les obligations eontraetuelles, 326 en 329, en Luik, 11 
juni 1986, Rev. Reg. Dr., 1986, 76 en Bank Fin., 1986, 87: ,il n'y a pas 
de place actuellement dans le droit positif beige pour un contr6le de 
l'equilibre contractuel, en dehors des cas ou le desequilibre censure est le 
resultat d'une culpa in contrahendo, d'une lesion qualifiee ou d'un abus de 
droit''. Indien zeer zeker een onevenwicht het gevolg kan zijn van een culpa 
in __ contrahendo, _zoals-bedrog of-geweld,-I"ijst-de-vraag--of-deze auteur-
aanvaardt dat benadeling op grand van de culpa in contrahendo of recht
smisbrllik gesanctioneerd kan worden buiten de gevallen van gekwalificeer
de benadeling. Deze vraag dient m.i. negatief beantwoord te worden. De 
grondslag van de gekwalificeerde benadeling wordt overigens gezocht a.m. 
in de culpa in contrahendo en rechtsmisbruik (infra, dit nr.). 

Omtrent de toepassingsvoorwaarden van de gekwalificeerde benadeling 
bestaat grosso modo overeenstemming. Vereist is: 1) de inferieure positie 
van de benadeelde ten opzichte van zijn medecontractant; 2) het misbruik 
van deze inferieure positie door de bevoordeelde en 3) het misbruik resul
teert in een grof benadelend contract (zie en vgl. De Bandt, W., ,Redelijk
heid en billijkheid in het contra.ctenrecht", T.P.R., 1984, nr. 11, p. 107; 
Deli, D., ,De leer van de gekwalificeerde benadeling en de verhouding tot 
de imprevisieleer" (noot onder Antwerpen, 21 januari 1986), R. W., nrs. 6 
e.v., p. 1496 e.v.; Dirix, E., ,La reductibilite du salaire du mandataire: 
survivance d'une tradition" (noot onder Cass., 6 maart 1980), R.C.J.B., 
1982, nr. 15, p. 538; Parmentier, C., ,La volonte des parties" in Les 
obligations eontraetuel!es, 88; Rauws, W., Civielreehtelijke beiHndigings
wijzen, 232 e.v.). Bepaalde auteurs (Dirix, E., I.e.; Parmentier, C., I.e.; 
Rauws, W., I.e.) voegen hieraan nag het vereiste toe dat bewezen moet 
worden dat het contract niet of tegen minder bezwarende omstandigheden 
gesloteri zou zijn indien de medecontractant zich ervan onthouden had 
gebruik te maken van de inferieure positie van zijn medecontractant. Het 
valt te betwijfelen of dit vereiste iets toevoegt aan de vermelde toepassings-
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voorwaarden. Houdt het vereiste dat het misbruik moet resulteren in een 
grof benadelend contract niet in dat zonder het misbruik, het contract niet 
of minstens niet in die mate benadelend was? 

(\ 

Er werd voorgesteld de grenzen van de theorie van de gekwalificeerde 
benadeling te verleggen en in sommige gevallen van misbruik genoegen te 
nemen met de aanwezigheid van een niet-grove benadeling of zelfs slechts 
van een nadeel (in die zin De Bondt, W., De leer der gekwalificeerde 
benadeling, 130-132 en 133-140; Rauws, W., Civielrechte/ijke beeindigings
wijzen, 234-235; anders: Philippe, D.-M., Boekbespreking van het werk van 
De Bondt in J. T., 1988, 346; vgl. Dirix, I.e. (,desequilibre flagrant, grave 
et depourvu de toute justification"); Parmentier, C., I.e. (,desequilibre 
certain"). 

Omtrent de grondslag van de theorie van de gekwalificeerde benadeling 
dient vastgesteld te worden dat de kritiek van de rechtsleer op de traditionele 
grondslag, de ongeoorloofde oorzaak, in de rechtspraak ingang gevonden 
heeft (zie vorig overzicht, T.P.R., 1983, nr. 66, p. 567; adde Dirix, E., o.c., 
R. C.J.B., 1982, 539; Rauws, W., Civielrechtelijke beeindigingswijzen, 235; 
vgl. Parmentier, C., /.c.). Al zijn er nog uitspraken in de klassieke zin te 
bespeuren (Brussel, 26 november 1980, B.R.H., 1982, 162; Vred. Antwer
pen, 5 november 1986, R. W., 1987-88, 1446), toch bestaat er een tendens 
om de gekwalificeerde benadeling te sanctioneren op grond van de precon
tractuele aansprakelijkheid (Antwerpen, 21 januari 1986, R. W., 1986-87, 
1488, noot Deli, D.; Arbrb. Brussel, 26 september 1988, R. W., 1988-89, 
994; vgl. Brussel, 17 maart 1982, R. W., 1983-84, 2829; Arbrb. Brussel, 5 
september 1988, J. T. T., 1988, 445). Of de precontractuele aansprakelijk
heid in dit geval voortvloeit uit een onrechtmatige daad, dan wel uit een 
misbruik van recht en welke gevolgen aan dit onderscheid verbonden zijn, 
maakt het voorwerp uit van betwisting (zie en vgl. De Bondt, W., De leer 
der gekwalificeerde benadeling, 158 en de besprekingen van het werk van 
De Bondt door Cornelis, L. in R. W., 1988-89, 1381-1383; Kruithof, R. in 
T.P.R., 1987, 940-947; vgl. Philippe, D.-M. in J.T., 1988, 346-347 die 
,!'obligation de bonne foi dans la formation du contrat" als grondslag 
voorstelt). 

De grenslijn tussen de gekwalificeerde benadeling en de wilsgebreken be
drog en geweld is niet steeds duidelijk. Ret Hof van Cassatie aanvaardde 
immers dat bedrog kan bestaan in het misbruik van de omstandigheden 
waarin de medecontractant zich bevindt: ,overwegende dat de kunstgre
pen, in de zin van art. 1116 B.W. onder meer kunnen bestaan in het 
exploiteren van de intellectuele zwakheid van de medecontractant" (Cass., 
5 oktober 1967, Arr. Verbr., 1968, 172). Indien men aanvaardt dat een 
looter (subjectief) nadeel kan volstaan voor de toepassing van de theorie 
van de gekwalificeerde benadeling (De Bondt, W., De leer der gekwalifi
ceerde benadeling, 138), laat het vereiste van benadeling (m.i.v. nadeel) niet 
toe de grens te leggen tussen het wilsgebrek bedrog en de gekwalificeerde 
benadeling. Bedrog vereist immers dat een partij het contract niet gesloten 
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zou hebben indien zij op de hoogte was van de ware toedracht van de zaken. 
Het verschil zou dan bestaan in het vereiste van opzet, althans voor zover 
men aanvaardt dater sprake kan zijn van misbruik van de inferieure positie 
indien men niet weet maar behoort te weten dat de medecontractant in een 
inferieure positie verkeert (De Bondt, W., De leer der gekwalificeerde 
benadeling, 254). Ben aantal toepassingsgevallen in de rechtspraak leert dat 
wilsgebrek bedrog en gekwalificeerde benadeling elkaar minstens overlap
pen (Brussel, 17 februari 1989, J. T., 1989, 291 en Rb. Neufchateau, 30 
januari 1985, Rev. Not. B., 1986, 583, met verwijzing naar het vermelde 
cassatie-arrest van 5 oktober 1967; inzake vergoedingskwijtschriften: Ber
gen, 6 juni 1986, J.T., 1987, 344 en R.G.A.R., 1987, nr. 11287; Rb. 
Antwerpen, 19 maart 1982, R. W., 1982-83, 2628). 

De band met het wilsgebrek geweld wordt gelegd door de rechtspraak 
volgens dewelke de loutere economische ongelijkheid tussen de partijen 
geen geweld uitmaakt (vgl. Cass., 2 mei 1969, A.C., 1969, 834; in de 
besproken periode: Arbh. Bergen, 30 juni 1988, Rev. Liege, 1988, 1427). 
Slechts indien misbruik wordt gemaakt van die economische machtpositie 
kan er sprake zijn van geweld (Brussel, 7 november 1986, T.B.B.R., 1987, 
144, noot De Bondt, W.). In zijn noot onder het vermelde arrest van het 
Hof van Beroep te Brussel verdedigt De Bondt de stelling dat het wenselijk 
is het misbruik van economische machtspositie te sanctioneren op grond van 
de_ gekwalificeerde -benadeling-. -De leer van- het- wilsgebrek-geweld-zou 
immers niet toelaten een onderscheid te maken tussen de gevallen waarin 
het gebruik van de machtspositie al dan niet leidt tot benadeling en derhalve 
resulteert in misbruik (De Bondt, W., noot onder Brussel, 7 november 1986, 
T.B.B.R., 1987, nr. 17, p. 151). M.i. is dit niet zo evident. Opdat geweld 
als wilsgebrek in aanmerking genomen zou worden, dient het geweld 
immers onrechtmatig te zijn. Welnu, via de beoordeling van de rechtmatig
heid van het geweld kan het benadelend karakter van de overeenkomst zeer 
zeker ter sprake komen (vgl. vorig overzicht, T.P.R., 1983, nr. 62, p. 595; 
Rauws, W., Civielrechtelijke bei!indigingswijzen, 215; zie ook nog: Hen
drickx, R., ,Ret vergeten wilsgebrek", Jura Fa/c., 1989-90, 179-207). 

150. VOORWERP.- GELIJKWAARDIGHEID VAN DE PRESTATIES.- GEKWALIFI

CEERDE BENADELING.- TOEPASSINGEN.- Ben tweetal arresten maken op 
onrechtstreekse wijze, via de omweg van de interpretatie van de overeen
komst, gebruik van de rechtsfiguur van de gekwalificeerde benadeling. De 
overeenkomst werd op die wijze gei"nterpreteerd dat van een gekwalificeerde 
benadeling geen sprake meer was (vgl. art. 1157 B.W.). Het eerste arrest 
betrof een overeenkomst tot minimum-afname van een hoeveelheid smeer
en brandstoffen. Tussen partijen werd later een tweede overeenkomst 
afgesloten waaromtrent betwisting ontstond. Volgens de afnemer werd de 
verplichting tot minimum-afname tenietgedaan. Het Hof stelde de afnemer 
in het gelijk op grond van de overweging dat de overeenkomst tot minimum
afname in een benzinestation waarvan de werking afhangt van talrijke 
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onvoorzienbare factoren een duidelijke en gewichtige wanverhouding tus
sen de overeengekomen wederzijdse verbintenissen zou inhouden en haar 
oorsprong zou vinden in het uitbuiten van de ondergeschikte positie en de 
onervarenheid van de medecontractant. Alleen in de zin van een afschaffing 
van de verplichting tot een minimum-afname kon de ,gemeenschappelijke 
bedoeling van de contracterende partijen ( ... ) een geoorloofd gevolg ( ... ) 
hebben" (Brussel, 26 november 1980, B.R.H., 1982, 162). Op soortgelijke 
wijze werd de rechtsverhouding tussen een bemiddelaar bij de verkoop van 
een bedrijf en de opdrachtgever ge1nterpreteerd. Op grond van een aantal 
feitelijke gegevens werd geoordeeld dat de partijen het algemeen gebruik 
wilden volgen volgens hetwelk de forfaitaire vergoeding van de bemiddelaar 
berekend wordt op basis van de werkelijke overdrachtsprijs en niet op basis 
van de als fantaisistisch bestempelde vooropgestelde prijs. Ben andere 
uitlegging zou, aldus het hof, tot gevolg hebben dat de overeenkomst nietig 
zou zijn omdat in dat geval de makelaar misbruik zou hebben gemaakt van 
de onwetendheid, zwakheid of onervarenheid van de medecontractant 
(Brussel, 17 maart 1982, R. W., 1983-84, 2829). 

In een uitvoerig gemotiveerd arrest komt het Hof van Beroep te Antwerpen 
tot het besluit dat er geen sprake was van gekwalificeerde benadeling bij een 
overeenkomst tot vestiging van een opstalrecht. De eigenaars van een cafe 
stonden een opstalrecht toe op nabijgelegen grond waarop een benzinesta
tion werd opgetrokken. Zij ontvingen hiervoor de luttele vergoeding van 
780 F. per jaar. Na het overlijden van de eigenaars vordert de zoon een 
schadevergoeding berekend op basis van een jaarlijkse huurprijs van 
200.000 F. per jaar. Het Hof wees de vordering af, ondermeer erop wijzen
de dat er geen sprake was van een aanzienlijke wanverhouding tussen de 
,huurprijs" en de prestatie van de grondeigenaar nu de vestigers van het 
opstalrecht wisten waartoe het opstalrecht diende en door de vestiging van 
bet benzine-station een voordeel verwachten voor hun cafe. Evenmin werd 
aangenomen dat de cafehouders in een inferieure positie verkeerden onder
nieer omdat zij, als cafehouders, verondersteld werden op de hoogte te zijn 
van de geplogenheden van het zakenleven (zie voor verdere details, Antwer
pen, 21 januari 1986, R. W., 1986-87, 1488, noot Deli, D. met reactie 
Vandenberghe, H. en naschrift Deli, D. in R. W., 1986-87, 2056-2061). 

De vrederechter te Antwerpen oordeelde dat een gehuwde vrouw die in 
zwangere toestand door haar echtgenoot verlaten werd, slechts door de 
uiterst labiele emotionele toestand waarin zij verkeerde en de daaruit 
voortvloeiende zwakte een overeenkomst tot huwelijksbemiddeling sloot. 
Die overeenkomst was benadelend aangezien de verbintenissen van de 
bemiddelaar nauwelijks afdwingbaar waren. Het vonnis blijft evenwel in 
het vage om trent het eventuele misbruik van die toestand door de huwelijks
bemiddelaar. Uit het vonnis blijkt overigens dat de vrouw zelf zich tot de 
bemiddelaar wendde, zodat de vraag rijst of uit het loutere feit dat de 
bemiddelaar inging op de vraag van de vrouw en uit zijn kennis omtrent 
de feitelijke situatie waarin de vrouw verkeerde, tot misbruik van een 
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inferieure positie besloten moet worden (Vred. Antwerpen, 5 november 
1986, R. W., 1987-88, 1446; de overeenkomst werd bovendien als strijdig 
met de goede zeden bevonden, supra, nr. 147). 
De aanwezigheid van misbruik werd evenmin voldoende onderzocht in een 
vonnis van de Arbeidsrechtbank te Brussel. In casu had de werknemer, een 
bediende in een kopieerzaak, zonder tegenprestatie afstand gedaan van zijn 
recht op verlenging van de opzeggingstermijn. De overeenkomst werd op 
grand van art. 1382 B.W. vernietigd omdat het ,duidelijk" was dat de on
wetendheid of het gebrek aan ervaring door de werknemer aan de grondslag 
lag van de benadelende rechtshandeling (Arbrb. Brussel, 26 september 1988, 
R. W., 1988-89, 994). De arbeidsrechtbank nam klaarblijkelijk aan dat er 
sprake is van misbruik door de werkgever van de inferieure positie van de 
werknemer- die de werkgever verondersteld wordt te kennen- van zodra 
de werkgever aan de werknemer een van de wettelijke regeling afwijkend 
voorstel doet. In een tweede vonnis oordeelde dezelfde rechtbank dat van 
een inferieure positie geen sprake kon zijn aangezien de betrokken werkne
mer eenkaderlid was (Arbrb. Brussel, 5 september 1988, J. T. T., 1988, 445). 
Geoordeeld werd dat een aannemingsovereenkomst voor de levering en 
plaatsing van P .V.C.-buizen tegen een prijs die driemaal hager lag dan de 
normale prijs ontstaan was door misbruik van de onervarenheid en de 
onwetendheid van de opdrachtgever. De overeenkomst werd wegens gekwa
lificeerde_henadeling,_zonder _aanduiding_yan_de_juridische_grondslag, xer~ 
nietigd (Vred. Soignies, 17 mei 1989, T. Vred., 1991, 42, bevestigd door Rb. 
Bergen, 21 november 1990, T. Vred., 1991, 45). In beide uitspraken werd 
tevens geoordeeld dat de vordering tot nietigverklaring ingesteld dient te 
worden binnen een termijn van tien jaar, zoals bepaald in art. 1304 B.W. 
Zie voorts ook nog Bergen, 4 mei 1982, Pas., 1982, II, 71 en Rec. Gen. 
Enr. Not., 1985, 348 en Rb. Antwerpen, 12 mei 1987, T. Not., 1987, 398. 

C. De oorzaak 
B. DE TEMMERMAN 

151. OORZAAK. - BEGRIP. - In de besproken periode heeft de rechtspraak, 
op enkele uitzonderingen na, het traditionele onderscheid tussen de ,inter
ne" (of objectieve) en ,externe" (of subjectieve) oorzaak verlaten. In die 
traditionele benadering verwijst de interne oorzaak naar de inwendige 
juridisch-technische rechtvaardiging van de verbintenis. B.v., de interne 
oorzaak van de verbintenis van een partij bij een wederkerige overeenkomst 
ligt in de verbintenis van de andere partij. De externe oorzaak verwijst naar 
de concrete, subjectieve beweegredenen van de partijen. Interne en externe 
oorzaak hebben elk een eigen functie. De interne oorzaak is dienstig om na 
te gaan of de verbintenis een oorzaak heeft; of de verbintenis een geoorloof
de oorzaak heeft, dient evenwel beoordeeld te worden aan de hand van de 
externe oorzaak (zie hierover uitgebreid Rauws, W., Civielrechtelijke beein
digingswijzen, 294-302). 
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van het ontbreken van een oorzaak. Volgens de erfgenamen had de verbinte
nis van de oprichter tot overdracht van bepaalde rechten aan de vennoot
schap geen oorzaak aangezien hiertegenover geen verbintenis stond van de 
vennootschap. De feitenrechter verwierp deze argumentatie en oordeelde 
dat de oorzaak van de verbintenis van de oprichter lag in de geldelijke 
voordelen die zouden voortvloeien uit de stijging van het zakencijfer van 
de vennootschap - mogelijk door de inbreng van nieuw kapitaal - en die 
aan de oprichter ten goede zouden komen. Ret Rof van Cassatie verbrak 
dit arrest niet. 

Ret arrest van 16 november 1989 definieert met nadruk het begrip oorzaak 
bij vrijgevigheden (A. C., 1989-90, 371; R. W., 1989-90, 1259; Rev. Not. B., 
1990, 240; Rev. Liege, 1990, 1190; J. T., 1991, 211; Ann. Dr. Liege, 1990, 
334, noot Delnoy, P.; T.B.B.R., 1990, 294, noot Raucent, L.; R.C.J.B., 
1993, 73, noot Nudelhole, S.J.). De oorzaak van een schenking onder de 
levenden of bij testament ligt, aldus het Rof, ,niet uitsluitend in het 
begiftigingsoogmerk van de schenker, maar in de hoofdzakelijke beweeg
reden die bij hem heeft voorgezeten en die hem ertoe heeft gebracht die gift 
of schenking te doen". Uit deze omschrijving blijkt ondubbelzinnig dater, 
minstens bij vrijgevigheden, slechts een oorzaak-begrip is. Ret klassieke 
onderscheid tussen de interne oorzaak, het begiftigingsoogmerk ("animus 
donandi") en de externe oorzaak, de doorslaggevende beweegreden, wordt 
door het Rof niet gemaakt. Ret arrest Iaat evenwel ruimte open om aan 
te nemen daf heCbegiftigingsoogmerk nag deel kan uitmaken van het 
oorzaakbegrip. De oorzaak ligt immers niet uits/uitend in het begiftigings
oogmerk. 

Inhet arrest van 13 maart 1981 (R. W., 1982-83, 1049 en T. Not., 1983, 104; 
niet gepubliceerd inA. C.) wordt daarentegen geoordeeld dat een koopover
eenkomst ,een wederkerige overeenkomst is, zodat al de door de koper 
aangegane verbintenissen samen de oorzaak vormen van de door de yerko
per toegestane overdracht van zijn eigendom". Dit arrest werd bekritiseerd 
omwille van de ondubbelzinnige verwijzing naar het traditionele begrip 
,interne oorzaak" (Van Ommeslaghe, P., Examen, R.C.J.B., 1986, nrs. 
31-32, 90; Foriers, P.A., ,L'objet et Ia cause du contrat", in Les obliga
tions contractuel/es, Dieux, X. e.a., Brussel, Editions du Jeune Barreau, 
1984, 141-142; vgl. daarentegen Van Oevelen, A. en Dirix, E., Kroniek, 
R. W., 1985-86, nr. 30, k. 85-86). M.i. kunnen uit dit arrest weinig conclu
sies getrokken worden. Uit het slechts gedeeltelijk gepubliceerd arrest blijkt 
immers dat de feitenrechter de ,oorzaak" slechts in verband bracht met de 
ontbinding van de overeenkomst. De koper had ,ernstige wanprestatie" 
gepleegd wegens het niet-uitvoeren van bijzondere voorwaarden die de 
feitenrechter als de ,reden" beschouwde van de verkoper om tot verkoop 
over te gaan. Ret Rof besluit uiteindelijk dat de feitenrechter vrij oordeelt 
over de ernst van de tekortkoming om een ontbinding te rechtvaardigen. 
De draagwijdte van dit arrest is dan ook wellicht uiterst beperkt. 

In de besproken periode werd meermaals door de feitenrechters aanvaard, 
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vooral in meerpartijenverhoudingen, dat de concrete, subjectieve doorslag
gevende beweegredenen de oorzaak uitmaken, ook wanneer de vraag gesteld 
wordt naar het bestaan van de oorzaak. Zo werd beslist dat de oorzaak van 
de verbintenis van de bankier die voortvloeit uit een garantie op eerste 
verzoek, gelegen is in de wil van de bankier om zijn verbintenis tegenover 
de opdrachtgever uit te voeren, onder meer met het oog op het innen van 
commissies die hem door de opdrachtgever verschuldigd zijn (Brussel, 18 
december 1981, J.T., 1982, 358 en Bank. Fin., 1982, 99; infra, nr. 156, b). 
De oorzaak van de verbintenis van de overnemer van een handelszaak tot 
exclusieve afname van dranken bij een brouwerij waartoe de overdrager 
verbonden was, ligt in de bedoeling van de overnemer om het handelsfonds 
te kunnen overnemen, wat zonder de toestemming van de brouwerij niet 
mogelijk is (Brussel, 7 september 1982, J. T., 1983, 66). De uitgaande 
handelshuurder die zich tegenover de verhuurder borg stelt voor de naleving 
van de verbintenissen door de nieuwe huurder, stelt een rechtshandeling 
waarvan de oorzaak ligt in het feit dat de verhuurder zijn toestemming tot 
de beeindiging van de lopende huurovereenkomst (en het sluiten van een 
nieuwe overeenkomst met de nieuwe huurder) hiervan afhankelijk maakte 
(Vred. Luik, 8 juni 1984, Jur. Liege, 1984, 422). De overeenkomst van 
kredietopening is niet zonder oorzaak, evenmin zonder geoorloofde oor
zaak, indien de kredietopening wordt toegestaan omwille van de borgstel
ling die door een derde verleend wordt (Brussel, 17 oktober 1986, T.B.B.R., 
1989, 150, noot Dalcq, C.). Van Ommeslaghes omschrijvingvan de oorzaak 
werd eveneens aangenomen door Vred. Etterbeek, 24 juni 1986, T. Vred., 
1986, 220 en Rb. Nijvel, 6 februari 1990, T.B.B.R., 1990, 365 (vgl. Rb. 
Marche-en-Famenne, 11 mei 1987, T.B.B.R., 1988, 574); de klassieke 
benadering treft men daarentegen nog aan in Rb. Namen, 23 juni 1981, Rev. 
Reg. Dr., 1982, 7 (vgl. Rb. Nijvel, 8 september 1981, J.T., 1982, 28). 

152. HBT BBSTAAN VAN BEN OORZAAK ALS GELDIGHBIDSVBREISTE VOOR DE 

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST.- In de besproken periode heeft 
het Hof van Cassatie herhaald dat de geldigheid van een rechtshandeling 
onderworpen is aan het bestaan van een oorzaak en dat hierop slechts 
uitzondering bestaat in de gevallen waarin de wet aanneemt dat de handeling 
op zichzelf kan bestaan en van haar oorzaak kan worden gescheiden (zie 
vorig overzicht, T.P.R., 1983, nr. 81; adde Cass., 13 juni 1985, A.C., 
1984-85, 1416; Pas., 1985, I, 1300, concl. adv.-gen. Velu, J. en R.C.J.B., 
1987, 542, noot Nelissen-Grade, J.; Cass., 17 mei 1991, A. C., 1990-91, 927 
en R. W., 1991-92, 684). 

Het Hof van Beroep te Antwerpen (27 januari 1992, Pas., 1992, II, 16) 
onderkende een niet-gecauseerde verbintenis in het volgende geval. Ben 
persoon verbindt zich ertoe achterstallige vorderingen van een vennoot
schap op een klant te innen. Op het ge1ncasseerde bedrag verkrijgt hij 150Jo. 
De overeenkomst bepaalt bovendien dat elke betaling van een schuld die 
de vennootschap rechtstreeks bereikt, op grand van een onweerlegbaar 
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vermoeden geacht wordt te zijn gebeurd door tussenkomst van de inner. Een 
betaling wordt verricht, en de inner vraagt de voorziene vergoeding. Hierte
gen werpt de opdrachtgever op dat de inner geen enkele tussenkomst kan 
aantonen zodat de overeenkomst zonder voorwerp gebleven zou zijn. Het 
Hof geeft de opdrachtgever gelijk. Volgens het Hof ontslaat de vermelde 
bepaling in de overeenkomst de inner van elk bewijs omtrent zijn tussen
komst zodat de inner gerechtigd kan zijn op ereloon zonder enige tegenpres
tatie. Het Hof leidt hieruit af dat de overeenkomst slechts gevolgen kan 
hebben in zover de inner prestaties heeft geleverd. Zoniet zou zijn verbinte
nis geen voorwerp hebben en zou de opdrachtgever een verbintenis zonder 
oorzaak aangegaan hebben. Deze analyse overtuigt niet. De verbintenis van 
de inner had wel degelijk een voorwerp, het weze dat de inner misschien 
zijn verbintenis niet uitgevoerd heeft. De verbintenis van de opdrachtgever 
had dan oak een (externe) oorzaak. De oorzaak, in de zin van doorslagge
vende beweegreden, zal wellicht gelegen zijn in de door het arrest vermelde 
omstandigheid dat de inner v66r het aangaan van de overeenkomst reeds 
tussenkomsten geleverd had. Het geschil diende dan oak wellicht veeleer 
door toepassing van regels inzake de uitvoering (in plaats van totstandko
ming) van een overeenkomst opgelost te worden. 

Een overeenkomst waarvan bewezen is dat zij een gesimuleerde oorzaak 
heeft, is niet verbindend wanneer de partij die de uitvoering ervan vordert, 
lleLb_~\~·ii~ ~;;til d~ wer_kelijke _oQr~aa_k ni~!_leverj: (<::llss~, _16januarU~8l, 
A. C., 1980-81, 531). Met deze overweging verwierp het Hof de stelling van 
de eiser in cassatie volgens wie in het geval van een rechtshandeling met een 
gesimuleerde oorzaak, die rechtshandeling verbindend is indien er tussen 
partijen geen akkoord bestaat om de gesimuleerde oorzaak door een andere 
oorzaak te vervangen. Deze stelling impliceert dat zolang de partijen niet 
toegesteind hebben in de vervanging van de oorzaak, de gesimuleerde 
oorzaak als oorzaak van de verbintenis in aanmerking moet genomen 
worden. Door het afwijzen van deze stelling bevestigt het Hof dat een 
verbintenis slechts geldig is wanneer zij een werkelijke oorzaak heeft. Het 
arrest geeft eveneens aan wie het bestaan van de werkelijke oorzaak moet 
bewijzen indien blijkt dat de uitgedrukte oorzaak niet de werkelijke oorzaak 
is. In navolging van De Page (Traite, II, nr. 492) nam het Hof aan dat indien 
de verweerder het bestaan van een valse (want gesimuleerde) oorzaak kan 
bewijzen, het aan de eiser toekomt de werkelijke oorzaak te bewijzen (zie 
eveneens Foriers, P .A., o.c., in Les obligations contractuelles, 145). 
Art. 1132 B.W. (infra, nr. 154) is in dit geval niet van toepassing. 

153. HET BESTAAN VAN EEN OORZAAK ALS VEREISTE VOOR HET VOORTBESTAAN 

VAN DE OVEREENKOMST. - a. Voor het cassatie-arrest van 16 november 
1989. Algemeen werd aangenomen dat het verdwijnen van de oorzaak na 
de totstandkoming van de overeenkomst geen gevolgen heeft voor de 
geldigheid van de overeenkomst (zie a.m. Van Ommeslaghe, P., Examen, 
R.C.J.B., 1986, nr. 32, p. 90; o.c., R.C.J.B. 1970, nr. 5; Foriers, P.A., 
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o.c. in Les obligations contractuelles, p. 159-161 en ,Observations sur la 
caducite des contrats par suite de la disparition de leur objet ou de leur 
cause" (noot onder Cass., 28 november 1980), R.C.J.B., 1987, p. 99 e.v.; 
Rauws, W., Civielrechtelijke beeindigingswijzen, p. 294-295; Rb. Luik, 24 
april1984, R.G.A.R., 1987, nr. 11267; vgl. Rb. Luik, 3 oktober 1980, Jur. 
Liege, 1981, 271; Rb. Marche-en-Famenne, 11 mei 1987, T.B.B.R., 1988, 
574; zie nochtans, evenwel op onjuiste gronden, Kh. Luik, 4 februari 1981, 
fur. Liege, 1981, 227 en Rb. Doornik, 2 december 1987, Rev. Liege, 1988, 
329). 

Op deze regel werd een schijnbare uitzondering gemaakt voor testamenten. 
Het verdwijnen van de oorzaak na het opmaken van het testament maar 
v66r het overlijden, kan het verval van de testamentaire beschikking tot 
gevolg hebben wegens gebrek aan oorzaak of wegens valse oorzaak. De 
uitzondering werd evenwel als schijnbaar gekwalificeerd omdat op grond 
van de bedoelingen van de testator bij het opmaken van zijn testament 
bepaald wordt welke situatie op het ogenblik van het latere overlijden de 
testator voor ogen had. Aldus neemt, zo luidt de uitleg, de rechtspraak enkel 
de oorzaak in aanmerking zoals die bestond op het ogenblik van het 
opmaken van het testament, met uitsluiting van elke latere wijziging (Van 
Ommeslaghe, o.c., R.C.J.B., 1970, nr. 5, p. 336; dezeverklaringwerdlater 
overgenomen door Foriers, P.A., o.c., R.C.J.B., 1987, nr. 24, p. 101-102; 
zie i.v.m. de regel van het verval van legaten wegens het verdwijnen van de 
oorzaak o.m. Kluyskens, Beginselen van Burgerlijk Recht, dee[ IlL· De 
schenkingen en testamenten, 1955, nr. 270, 4°; De Page, H., Traite, VIII/2, 
nrs. 1266 e. v.; Piret, R. en Pirson, R., , ,Examen de jurisprudence. Regimes 
matrimoniaux, successions, donations et testaments", R.C.J.B., 1949, 
p. 297-298 en Pirson, R., ,Examen de jurisprudence. Successions et libera
lites", R.C.J.B., 1960, p. 453 e.v.; Dillemans, R., TestamenteninBeginse
len van Belgisch Privaatrecht, Standaard, Antwerpen, 1971, nr. 238, 
p. 453-457; Sace, J., Noot onder Cour d'appel de Paris, 12 december 1980, 
Rev. Not. B., 1982, 322-332; voor recente toepassingen, zie Rb. Mechelen, 
24december 1980,Rec. Gen. Enr. Not., 1982, 174enR.W., 1981-82,1023 
en Antwerpen, 9 november 1988, Rev. Not. B., 1989, 483). 

Deze uitleg voldoet niet helemaal omdat het legaat vervalt niet doordat de 
doorslaggevende beweegreden van de testator gewijzigd is - deze beweegre
den bestaat inderdaad op het ogenblik van het opmaken van het testament 
en verandert niet zolang het testament gehandhaafd blijft - maar wei 
omdat op het ogenblik waarop het testament uitwerking krijgt, er zich een 
andere situatie voordoet dan de testator voor ogen had en die niet verenig
baar is met zijn doorslaggevende beweegreden. Terzake is er geen enkel 
onderscheid met om het even welke rechtshandeling waarvan de doorslagge
vende beweegreden gesteund is op een bepaalde feitelijke situatie die achter
af in die mate wijzigingen ondergaat dat, indien die wijzigingen bekend 
waren op het ogenblik van het stellen van de rechtshandeling, de rechtshan
deling niet zou gesteld geweest zijn. De regel inzake testamenten lijkt dan 
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ook veeleer een echte uitzondering op de klassieke regel dat de oorzaak 
slechts op het ogenblik van het stellen van de rechtshandeling nagegaan 
moet worden. Deze uitzondering vindt wellicht haar verklaring in het feit 
dat de rechtshandeling slechts voor het eerst uitwerking krijgt bij het 
overlijden van de testator. Dit is overigens de reden waarom De Page niet 
aanvaardt dat het verdwijnen van de oorzaak van een schenking - die een 
onmiddellijke eigendomsoverdracht tot gevolg heeft- of van een testament 
na het overlijden het verval van de schenking of van het testament tot gevolg 
heeft (De Page, Traite, VIII, nr. 265). Bij overeenkomsten, die van zodra 
zij aangegaan geworden zijn de partijen verbinden, kan om die reden 
eveneens geen sprake zijn van het in aanmerking nemen van latere gebeurte
nissen die inwerken op de oorzaak (vgl. Nudelhole, S.J., ,Une donation 
est-elle frappee de caducite par la disparition de sa cause, survenue poste
rieurement ala conclusion du contrat?" (noot onder Cass., 16 november 
1989), R.C.J.B., 1993, nrs. 28 e.v., p. 104 e.v.). 

b. Het cassatiearrest van 16 november 89: einde van de traditionele opvat
ting? Het reeds vermelde arrest van het Hof van Cassatie van 16 november 
1989 (supra, nr. 151) brengt die traditionele opvatting in het gedrang. Het 
Hof, na het begrip oorzaak bij schenkingen als de ,hoofdzakelijke beweeg
reden" te hebben omschreven, overwoog ,dat de feitenrechter, wanneer de 
doorslaggevende beweegreden van de schenking door een voorval buiten de 
wil van-de sGhenker-vervalt-of verdwijnt, kan vaststellen dat die schenking 
vervallen is, als zij, volgens de bewoordingen zelf van die beschikking of 
volgens de uitleg van de wil van de beschikker, onlosmakelijk is verbonden 
met de omstandigheden die eraan ten gronde lagen en die haar enige reden 
van bestaan uitmaken". Nu wellicht aangenomen mag worden dat het Hof 
geen verschil heeft will en maken tussen de , , doorslaggevende beweegreden'' 
en, ,de hoofdzakelijke beweegreden'' (zie evenwel Delnoy, P., , ,La caducite 
des liberalites pour disparition de leur cause" (noot onder Cass., 16 novem
ber 1989), Ann. Dr. Liege, 1990, 345), vloeit uit dit arrest voort dat het 
verdwijnen van de doorslaggevende beweegreden, dit is de oorzaak, het 
verval van een schenking tot gevolg heeft indien: 1) de oorzaak buiten de 
wil van de schenker wegvalt; 2) de schenking onlosmakelijk is verbonden 
met de omstandigheden die eraan ten gronde lagen en haar enige reden van 
bestaan uitmaken volgens de bewoordingen van de beschikking of volgens 
de uitleg van de wil van de beschikker. Uit de bewoordingen van het arrest 
kan afgeleid worden dat het verdwijnen van de doorslaggevende beweegre
den op zich niet volstaat; tevens dient de schenking haar ,enige bestaansre
den'' te verliezen. Hierdoor rijzen meteen heel wat vragen: welke zijn de 
omstandigheden waarmee de schenking ,onlosmakelijk" is verbonden en 
die de ,enige bestaansreden" ervan uitmaken en wat is hun verband met 
de oorzaak van schenking? 

De feitensituatie die tot dit arrest aanleiding heeft gegeven, kan als volgt 
samengevat worden (voor een uitvoerige beschrijving van de feiten, zie 
Raucent, L., ,La disparition de la cause dans les donations: a propos de 
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l'arret de la Cour de cassation du 16 novembre 1989", T.B.B.R., 1990, nrs. 
2e.v., p. 261 e.v. enNudelhole, S.J., o.c.,R.C.J.B., 1993, nr. 1, p. 78-80). 
Ben echtpaar verwierf het vruchtgebruik van een onroerend goed terwijl 
hun enige zoon en zijn echtgenote de naakte eigendom verkregen. De 
aankoopprijs van het onroerend goed werd evenwel volledig betaald door 
het ouderlijk echtpaar. Deze constructie werd blijkbaar uit fiscale overwe
gingen opgezet. De feitenrechter onderkende in de verrichting een (vermom
de) schenking. Achteraf scheidde de zoon van zijn vrouw. De vader, na het 
overlijden van zijn echtgenote, dagvaardde de zoon en gewezen schoon
dochter ten einde de schenking vervallen te horen verklaren. O.m. werd 
voorgehouden dat het behoud van de schenking afhankelijk was van het 
voortbestaan van het huwelijk. Het Hof van Beroep had die eis afgewezen 
op grond van het argument dat art. 1088 B.W. enkel voorziet dat de 
schenking ten voordele van een huwelijk vervalt indien het huwelijk er niet 
op volgt en dat iets aan de wet wordt toegevoegd indien aangenomen zou 
worden dat een schenking aan echtgenoten wegvalt indien het huwelijk door 
echtscheiding ontbonden wordt. Het Hof van Beroep was aldus van oordeel 
dat een schenking alleen krachtens een uitdrukkelijk beding in de akte of 
een wettelijke bepaling kan vervallen. Dit stand punt werd door het Hof van 
Cassatie als te beperkend afgewezen; ook door het verdwijnen van de 
oorzaak kan een schenking vervallen. 

Het arrest doet veel vragen rijzen (zie Raucent, L., o.c., T.B.B.R., 1990, 
nrs. 13 e.v., p. 265 en vooral Delnoy, P., o.c., Ann. Dr. Liege, 1990, nr. 8, 
p. 349-354 en Nudelhole, S.J., o.c., R.C.J.B., 1993, nrs. 32 e.v., p. 108 
e.v.), ondermeer, op het vlak van de principes naar het onderscheid tussen 
oorzaak en ontbindende voorwaarde en, op het vlak van de toepassing, naar 
de gevolgen van het verval: strekken de gevolgen van het verval van de 
schenking zich uit tot derde-verkrijgers? Ben andere belangrijke vraag is of 
het Hof met dit arrest een algemene regel heeft geformuleerd volgens 
dewelke de oorzaak niet alleen een geldigheidsvereiste is bij de totstandko
ming van een rechtshandeling, maar ook, minstens onder bepaalde voor
waarden, een vereiste is voor het voortbestaan ervan. In de eerste plaats 
dient erop gewezen te worden dat het arrest in elk geval tot gevolg heeft 
dat de regel die tot dan toe enkel voor testamenten aanvaard werd, nu 
uitgebreid wordt tot de schenkingen. Wanneer voorheen het onderscheid 
beklemtoond werd tussen enerzijds testamenten en anderzijds schenkingen 
(en andere overeenkomsten), rijst de vraag of thans het onderscheid dient 
gemaakt te worden tussen de vrijgevigheden enerzijds en andere rechtshan
delingen anderzijds. Geldt de regel van het verval slechts voor de eerste 
categorie rechtshandelingen? Dit standpunt kan steun vinden in de opvat
ting dat vrijgevigheden niet dezelfde bescherming moeten genieten als 
wederkerige overeenkomsten op grond van het argument dat een vrijgevig
heid voor de beschikker gevaren inhoudt en dat zij voor de begunstigde een 
verrijking inhoudt zonder een tegenprestatie van zijn kant. Aldus zou het 
meer aanvaardbaar zijn dat een vrijgevigheid wordt ,opgeofferd" om de 
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wil van de bescbikker te vrijwaren (Van Ommeslagbe, P., o.c., R.C.J.B., 
1970, nr. 24, p. 365; Foriers, P.A., o.c., R.C.J.B., 1987, nr. 24, p. 102 en 
,Les sfiretes personnelles traditionnelles. Developpements recents" in Le 
droit dessuretes, Brussel, Editions du Jeune Barteau, 1992, nr. 48, p. 167). 
Hiertegen kan ingebracbt worden dat indien eenmaal aanvaard wordt dat 
scbenkingen kunnen vervallen bij bet wegvallen van de oorzaak, er geen 
doorslaggevend argument meer is om wederkerige overeenkomsten uit te 
sluiten van de toepassing van de regel van bet verval. Scbenkingen bebben 
immers met overeenkomsten gemeen dat zij ogenblikkelijk recbtsgevolgen 
sorteren. De recbtsonzekerbeid die voortvloeit uit bet verval van 
scbenkingen, is niet kleiner dan de recbtsonzekerbeid die gepaard gaat met 
bet verval van wederkerige overeenkomsten. Hieraan kan nog toegevoegd 
worden dat bet Hof de toepassingsvoorwaarden voor bet verval veeleer 
beperkend omscbreven beeft (voorval buiten de wil van degene die zicb op 
bet verval beroept; recbtsbandeling die onlosmake/ijk verbonden is met de 
eraan ten grondslag liggende omstandigbeden die baar enige reden van 
bestaan uitmaken) zodat bet aantal toepassingsgevallen beperkt gebouden 
kan worden. Tenslotte dient vastgesteld te worden dat bet middel tot 
cassatie gesteund was op de , ,scbending van de artikelen 1108, 1131 van bet 
Burgerlijk Wetboek en miskenning van bet algemeen beginsel van bet verval 
van de recbtsbandeling ten gevolge van bet verdwijnen van baar oorzaak 
of voorwerp, dat inzonderbeid is vastgelegd in de artikelen 1088, 1592, 
1722~ 17~1-;- 1865 eriT867 vanneTBuigerlijl(Wetboek" en dat bet Hof, door . 
de voorziening niet te verwerpen in zover zij gesteund was op bet aangevoer
de algemene recbtsbeginsel, impliciet bet bestaan van dit algemeen recbtsbe
ginsel erkend beeft. Ook deze vaststelling Ieidt veeleer ertoe aan bet arrest 
een algemene draagwijdte teverlenen (anders: Foriers, P.A., o.c. inLedroit 
des suretes, nr. 48, p. 167). 

De gevolgen van dit arrest op de recbtspraktijk zijn niet gering (voor wat 
de redactie van scbenkingsaktes betreft, raadpleeg Raucent, L., o. c., 
T.B.B.R., 1990, 268 en Delnoy, P., o.c., Ann. Dr. Liege, 1990, 355 e.v.). 
Indien de door bet Hof geformuleerde regel veralgemeend wordt, worden 
een aantal klassieke oplossingen op de belling gezet. Bij wijze van voorbeeld 
kan verwezen worden naar de traditionele stelling volgens dewelke de 
borgstelling door een bestuurder van de vennootscbap gebandbaafd blijft 
ook nadat zijn mandaat van bestuurder beeindigd is, tenzij in de verbouding 
tussen de 'borg en de boofdscbuldeiser als modaliteit werd bepaald dat de 
borgstelling zou dvren tot zolang de borg bestuurder is van de vennoot
scbap. Op bet ooqaak-begrip kon voorbeen geen beroep gedaan worden 
aangezien de oorza~k enkel een ontstaansvoorwaarde van de overeenkomst 
was (zie bierover o.m. Dirix, E., Obligatoire verhoudingen, 152-153). Kan 
bet oorzaak-begripl nu wei een rol vervullen indien buiten de wil van de 
bestuurder een einde werd gesteld aan zijn mandaat? (Vgl. Foriers, P.A., 
o.c. inLesobligationscontractuelles, 160-161; o.c., R.C.J.B., 1987, nr. 25, 
p. 102.; o.c. in Le droit des suretes, nr. 50, p. 168; Brussel, 17 oktober 
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1986, T.B.B.R., 1989, 150, noot Dalcq, C.; 'T Kint, F., noot onder 
Cass.fr., 24 april 1990, R.P.S., 1991, 133-137). 

154. NIET-UITGEDRUKTE OORZAAK.- Overeenkomstig art. 1132 B.W. is een 
overeenkomst niettemin geldig, hoewel de oorzaak ervan niet is uitgedrukt. 
Deze bepaling houdt in dat de oorzaak vermoed wordt indien het instrumen
tum waarin de overeenkomst vervat is, geen melding maakt van de oorzaak. 
Degene die bet bestaan van de oorzaak betwist, moet het bewijs leveren van 
het ontbreken ervan (Foriers, P .A., o.c., in Les obligations contractue/les, 
145; Van Ommeslaghe, P., Examen, R.C.J.B., 1986, nr. 34, p. 92; Brussel, 
19 november 1980, R. W., 1981-82, 1288; Brussel, 7 september 1982, J.T., 
1983, 66). Het Hof van Cassatie heeft gepreciseerd dat ,de feitenrechter, 
wanneer de oorzaak in de overeenkomst niet is uitgedrukt, moet nagaan of 
er niettemineen oorzaakis en die bepalen" (Cass., 25 november 1982, A.C., 
1982-83, 425 enR. W., 1984-85, 1437). Van Ommeslaghe (ibid.) wees erop 
dat de rechter daartoe niet ambtshalve kan overgaan; vereist is dat de 
verweerder bet bestaan of de geldigheid van de oorzaak betwist (Van 
Ommeslaghe, P., Examen, R.C.J.B., 1986, nr. 34, p. 92). Ben later arrest 
heeft dit bevestigd (Cass., 17 mei 1991, A.C., 1990-91, 927: ,dat de 
feitenrechter, wanneer de oorzaak in de overeenkomst niet is uitgedrukt en 
het bestaan of de ongeoorloofdheid ervan betwist wordt, moet nagaan of 
er een oorzaak is en die bepalen. ") 

Ben arrest van het Hof van Brussel ontzegde aan een schuldenaar de 
mogelijkheid te bewijzen dat de door hem ondertekende schuldbekentenis 
zonder oorzaak was. Volgens het Hof vindt een schuldbekentenis zijn 
oorzaak ,in zichzelf" en slechts het bewijs van een ongeoorloofde oorzaak 
maakt de verbintenis nietig (Brussel, 15 januari 1985, J. T., 1985, 595, 
kritische noot Glansdorff, F.). Dergelijke oplossing kan niet goedgekeurd 
worden. 

Ben persoon koopt kasbons aan. Ben en ander verloopt hierbij niet zoals 
gebruikelij~ want na de vervaldag van de kasbons - de oorspronkelijke 
koper is inmiddels overleden - vordert de bank van de algemene legataris 
de betaling van de kasbons. Het Hof van Beroep te Luik was van oordeel 
dat de toepassing van art. 1315, tweede lid B. W., die aan de koper de last 
oplegt te bewijzen dat hij betaald heeft, doorkruist werd door art. 1132 
B.W .. Op grand van de kasbons was de bank tot betaling gehouden en de 
bank diende bet bewijs te leveren dat die verbintenis zonder tegenprestatie, 
dus zonder oorzaak, aangegaan was. Dergelijk bewijs kon de bank niet 
leveren (Luik, 26 februari 1985, J. T., 1985, 271 en Jur. Liege, 1985, 384, 
noot De Leval, G.). De vraag rijst evenwel of het Hof hierdoor niet de 
rechtsverhouding die voortvloeide uit de kasbon en de rechtsverhouding op 
grand waarvan de kasbon verworven werd, met elkaar verwarde. Uit het 
feit dat de oorzaak van de verbintenis tot betaling die voortvloeit uit een 
kasbon niet uitgedrukt is, kan toch geen vermoeden van betaling afgeleid 
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worden in de rechtsverhouding op grond waarvan de kasbon verworven 
werd? 

155. VALSE OORZAAK. - Een verbintenis uit een valse oorzaak kan geen 
gevolg hebben (art. 1131 B.W.). De vrederechter van Nijvel maakte hiervan 
een verkeerde toepassing door te oordelen dat een deskundigenverslag 
betreffende de huurschade gesteund is op een valse oorzaak indien de 
deskundige zijn ,mandaat" niet op voorhand door beide partijen heeft 
Iaten bevestigen (Vred. Nijvel, 22 december 1982, T. Vred., 1983, 139 en 
Vred. Nijvel, 5 januari 1983, T. Vred., 1983, 199). Het volstond te oordelen 
dat de bevindingen van de derde niet verbindend waren bij gebrek aan 
overeenstemming tussen de partijen hierover. 

Wanneer tot voor kort de , , valse oorzaak'' gelijkgesteld werd met of wei een 
dwaling omtrent (het bestaan van) de oorzaak (vermeende oorzaak), wat 
neerkomt op een gebrek aan oorzaak, ofwel met een gesimuleerde oorzaak 
(zie en vgl. De Page, H., Traite, II, nr. 483; Van Gerven, W., Algemeen 
dee/, nr. 110; Foriers, P.A., o.c. in Les obligations contractuelles, 146) is 
hierin verandering gekomen met de andere inhoud die thans aan het 
oorzaak-begrip gegeven wordt. Indien onder oorzaak verstaan wordt de 
doorslaggevende beweegredenen die de partijen ertoe gebracht hebben te 
contracteren, rijst de vraag wat de weerslag is van de dwaling van een partij 
omtrent deze doorslaggevende beweegredenen op de geldigheid-van- de 
overeenkomst. Valt deze dwaling geheel onder de leer van de wilsgebreken, 
of kan ook de oorzaak-theorie van toepassing zijn? Valt een dwaling 
omtrent de doorslaggevende beweegreden niet onder het begrip dwaling 
omtrent de ,zelfstandigheid van de zaak"? Heeft het onderscheid tussen 
beide leerstukken een belang? Hoewel aangenomen kan worden dat de 
sanctie in beide gevallen de relatieve nietigheid is, kan het verschil bijvoor
beeld bestaan op het vlak van het verschoonbaarheidsvereiste. Een voor
beeld hiervan wordt geleverd door een arrest van het Hof van Beroep te Luik 
(18 juni 1991, Rev. Reg. Dr., 1991, 435). Een taxichauffeur, die van de 
gemeente de toelating bekwam om een taxistandplaats te exploiteren, draagt 
zijn handelszaak over aan een taxichauffeur uit een andere gemeente. Later 
blijkt dat de toelating aan de overnemer niet verleend kan worden omdat 
de overnemer niet voldoet aan een van de toelatingsvoorwaarden. Het Hof 
nam aan dat de overnemer moest weten, als taxichauffeur en na een aan 
de overeenkomst voorafgaand bezoek aan de gemeentelijke administratie, 
dat de toelating hem niet verleend zou worden. De onverschoonbaarheid 
van de dwaling omtrent de exploiteerbaarheid van de taxistandplaats belette 
evenwel niet de nietigverklaring van de overeenkomst op grond van afwezig
heid van oorzaak. Zie voorts en vgl. vorig overzicht, T.P.R., 1983, nr. 42, 
p. 547~548; Van Ommeslaghe, P., o.c., R.C.J.B., 1970, nr. 17, p. 353-354; 
Coipel, M;, ,L'erreur de droit inexcusable" (noot onder Cass., 10 april 
1975}, R.C.J.B., 1978, nrs. 5-9, p. 207 e.v.; Vandeputte, R., De overeen
komst, 90; Vanquickenborne, M., ,La confirmation d'un acte nul pour 
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fausse cause constitue-t-elle une donation indirecte?" (noot onder Cass., 
5 november 1976), R.C.J.B., 1979, nrs. 2-6, p. 139 e.v.; Foriers, P.A., o.c., 
in Les obligations contractuel/es, 142-143 en ,Les contrats commerciaux. 
Chronique de jurisprudence 1970-1984, T.B.H., 1987, 30-32; Rauws, W., 
Civielrechtelijke beeindigingswijzen, 95-99 en 302-304. 

156. DE ABSTRACTE VERBINTENIS. - a. Afgemeen. In de besproken periode 
heeft het Hof van Cassatie zijn vroegere rechtspraak bevestigd dat op de 
regel dat de geldigheid van een rechtshandeling onderworpen is aan het 
bestaan van een oorzaak, slechts een uitzondering bestaat in de gevallen 
waarin de wet aanneemt dat de handeling op zichzelf kan bestaan en van 
haar oorzaak gescheiden kan worden (zie vorig overzicht, T.P.R., 1983, 
nr. 81, p. 581). In het arrest van 13 juni 1985 heeft het Hof van Cassatie 
een dergelijke uitzondering bevestigd voor de rechtshandeling van aanne
ming van een schuldvordering in het passief van een faillissement. Het Hof 
wijst erop dat de wetgever een procedure heeft ingesteld met het doel een 
collectieve afwikkeling van de gezamenlijke schuldvorderingen zo vlug en 
zeker mogelijk te doen gebeuren. Gelet op dat doel maakt de aanneming 
van een schuldvordering zonder voorbehoud of tegenspraak binnen de 
voorgeschreven termijn, na verificatie door de rechter-commissaris, volgens 
de wil van de wetgever een onherroepelijke rechtshandeling uit waarop 
slechts een uitzondering bestaat in geval van bedrog of arglist, bij misken
ning van regels van openbare or de of in geval van overmacht ( Cass., 13 juni 
1985, A. C., 1984-85, 1416 en Pas., 1985, I, 1300, concl. Adv.-Gen. Velu, 
J.). In zijn conclusie bij dit arrest sloot advocaat-generaal Velu zich aan bij 
het standpunt van Van Ommeslaghe volgens hetwelk een uitdrukkelijke 
tussenkomst van de wetgever niet nodig is opdat een verbintenis zonder 
oorzaak geldig zou zijn (Pas., 1985, I, 1308). Het volstaat dat de wetgever 
.toelaat dat de verbintenis ,abstract" is (vgl. Van Ommeslaghe, P., o.c., 
R. C.J.B., 1970, nr. 22, p. 361). In het arrest van 17 mei 1991 heeft het Hof 
de bovenvermelde regel opnieuw bevestigd, eraan toevoegend dat met 
betrekking tot de schuldverbintenis geen enkele rechtsbepaling een uitzon
dering op het vereiste van het bestaan van een oorzaak vaststelt (Cass., 17 
mei 1991, A. C., 1990-91, 927 en R. W., 1991-92, 684). 

De vraag wordt gesteld of een verbintenis ,zonder oorzaak" zonder uit
drukkelijke tussenkomst van de wetgever wei mogelijk is. De artikelen 1108 
en 1131 B. W., in zoverre zij het bestaan van een oorzaak vereisen, zijn van 
dwingend recht, zodat het aan de partijen niet toegelaten is hiervan af te 
wijken. Verscheidene auteurs (Van Ommeslaghe, P., o.c., R.C.J.B., 1970, 
nr. 23, p. 363; Vanquickenborne, M., o.c., R.C.J.B., 1979, 147, voetnoot 
36; Foriers, P.A., o.c. inLes obligations contractuelles, 147; Van Lier, H., 
,Les garanties dites ,a premiere demande" ou abstraites", J. T., 1980, 
351-352; De Vroede, P. en Flamee, M., ,De garanties op eerste verzoek", 
T.P.R., 1982, nr. 17, p. 378; vorig overzicht, T.P.R., 1983, nr. 81, p. 582; 
genuanceerder: Simont, L., ,De abstracte verbintenissen van de bankier 
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naar Belgisch recht", T.P.R., 1986, 694) aanvaarden nochtans, in navol
ging van De Page (zie vooral L 'obligation abstraite en droit interne et en 
droit compare, Brussel, Bruylant, 1957, 122-124), dat de partijen van de 
art. 1108 en 1131 B.W. kunnen afwijken omdat deze voorschriften niet van 
open bare orde zijn. Dergelijke vaststelling is even wei niet voldoende aange
zien partijen evenmin kunnen afwijken van regels die weliswaar niet van 
openbare orde, maar niettemin van dwingend recht zijn. W eliswaar kan een 
partij, nadat het geschil is ontstaan, een relatief nietige rechtshandeling 
bevestigen, maar dat volstaat uiteraard niet om bij voorbaat de geldigheid 
van de abstracte verbintenis te erkennen. De Page (ibid.) wees overigens 
uitdrukkelijk op de moeilijkheid die voortvloeide uit het imperatiefrechte
Iijk karakter van de art. 1108-1131 B. W .. Ben aantal auteurs zijn dan ook 
veeleer kritisch (Van Gerven, W., Algemeen dee/, nr. 110, p. 338 en Vande
putte, R., De overeenkomst, 92-93). Andere auteurs gaan daarentegen 
ervan uit dat ons recht niet-gecauseerde verbintenissen verwerpt (Dirix, E., 
Obligatoire verhoudingen, nr. 188, p. 137-138 en Wymeersch, E., o.c., 
T.P.R., 1986, 490). 

Ben grondige analyse van de abstracte verbintenis zou het bestek van dit 
overzicht te buiten gaan. Toch kan hier beknopt op het volgende gewezen 
worden. 

De zogenaamde abstracte verbintenis is niet een verbintenis zonder oorzaak. 
Bepaalde auteurs_beklemtonen dit terecht (Dirix, E., Obligatoire-verhoudin
gen, nr. 188, p. 138; F6riers, P.A., o.c. in Les obligations contractuelles, 
146; Simont, L., o.c.,.T.P.R., 1985, nr. 2, p. 692; vgl. Velu, J., conclusie 
voor Cass., 13 juni 1985, Pas., 1985, I, 1308; De Vroede, P. en Flamee, 
M., o.c., T.P.R., 1982, nr. 17, p. 378 en nr. 19, p. 380-381). De abstracte 
verbintenis wordt dan omschreven als de verbintenis die van haar oorzaak 
is Iosgemaakt, zodat zij een eigen bestaan kan leiden. Deze omschrijving 
is evenwel bekritiseerbaar omdat zij op ongenuanceerde wijze een recht
streeks verband legt tussen de ,abstractie" en het oorzaak-begrip. Dergelij
ke verwijzing naar de oorzaak is overbodig en soms onjuist. De ,abstrac
tie" houdt in dat een bepaalde verbintenis losgemaakt wordt ,van de 
onderliggende rechtsverhouding waarop zij is geent derwijze dat zij ten 
opzichte van die juridische onderbouw een onafhankelijk bestaan gaat 
leiden" (Dirix, Obligatoire verhoudingen, nr. 183, p. 134). Deze ,abstrac
tie'' of, ,losmaking'' brengt mee dat de schuldenaar in mindere of meerdere 
mate niet gerechtigd is bepaalde excepties tegenover de schuldeiser in te 
roepen. Dit is de eigenlijke vraagstelling bij abstracte verbintenissen. De 
vraag is dus niet aileen of de schuldenaar kan voorhouden of zijn verbintenis 
zonder oorzaak of zonder geoorloofde oorzaak is, maar eveneens of hij kan 
voorhouden dat zijn toestemming tot de onderliggende rechtsverhouding 
zonder gebreken was; of dat die verbintenis reeds uitgedoofd was door 
betaling; of bij een onderliggende wederkerige rechtsverhouding de schulde
naar de uitvoering van zijn verbintenis kan opschorten wegens wanprestatie 
van de schuldeiser, enzovoort. Om die reden is het niet wenselijk dat de 
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abstracte verbintenis enkel en alleen in verband gebracht wordt met het 
oorzaak-begrip. Men kan hiertegen opwerpen dat met ,de oorzaak" naar 
de gehele onderliggende rechtsverhouding verwezen wordt. Dergelijke be
nadering draagt evenwel niet bij tot een exacte vraagstelling. Bovendien 
wordt door dergelijke benadering een rigide inhoud gegeven aan het begrip 
oorzaak (bij abstracte verbintenissen) die onverenigbaar is met haar defini
tie in de zin van doorslaggevende beweegredenen. De hier voorgestelde 
benadering impliceert dat het onderzoek naar de aanvaardbaarheid van de 
abstracte verbintenis niet aileen kan gebeuren vanuit de oorzaak-vereiste, 
maar eveneens dient te gebeuren vanuit de andere geldigheidsvereisten van 
de verbintenis. Zo dient eveneens nagegaan te worden of de losmaking van 
een verbintenis t. o. v. de oorspronkelijke rechtsverhouding kan meebrengen 
dat een gebrek in de toestemming in de oorspronkelijke rechtsverhouding 
nog als verweermiddel kan ingeroepen worden. Deze benadering vindt steun 
in het vermelde cassatie-arrest van 13 juni 1985, waarin overwogen werd 
dat de regel volgens dewelke de geldigheid van een rechtshandeling afhanke
lijk is van het ontbreken van een gebrek in de toestemming of van het 
bestaan van een oorzaak niet van toepassing is wanneer de wetgever bepaald 
heeft of aangenomen heeft dat erop uitzondering wordt gemaakt. 

Wanneer de vraag naar de aanvaardbaarheid van de abstractie slechts 
vanuit het oogpunt van de oorzaak-vereiste onderzocht wordt, blijkt dat 
deze vraag uiteindelijk slechts rijst bij tweepartijen-verhoudingen. Men stelt 
dan vast dat in het meest verregaande standpunt aanvaard wordt dat 
wanneer een schuldenaar op grond van een abstracte verbintenis gehouden 
is tot betaling op de vervaldag, hij achteraf een verhaal kan uitoefenen 
omdat zijn verbintenis zonder (geoorloofde) oorzaak is. De vraag naar de 
abstractie in een tweepartijen-verhouding komt dan neer op de vraag naar 
de geoorloofdheid van de overeenkomst ,eerst betalen, dan praten" (zie 
en vgl. de standpunten van De Page, H., L 'obligation abstraite, 123; Dirix, 
E., Obligatoire verhoudingen, nr. 199, p. 147; Simont, L., o.c., T.P.R., 
1985, 694, die van mening is dat de abstractie begrensd wordt door het 
verbod van verbintenissen uit ongeoorloofde oorzaak; voor het gebrek aan 
oorzaak kan evenwel volstaan worden met de mogelijkheid van een verhaal 
achteraf; dergelijk onderscheid wordt ingegeven door het onderscheid tus
sen regels van openbare orde en goede zeden enerzijds en regels van louter 
dwingend recht anderzijds; Wymeersch, E., ,lets over abstracte verbinte
nissen" in Actori incumbit probatio, Maarten Kluwer's lnternationale 
Uitgeversonderneming, Antwerpen, 1975, 267-268). De erkenning van het 
imperatiefrechtelijk karakter van de art. 1108-1131 B.W. brengt m.i. mee 
dat een partij nimmer het recht ontzegd kan worden aan te voeren dat haar 
verbintenis zonder oorzaak is. Dit sluit uiteraard niet uit dat partijen door 
middel van een nieuwe overeenkomst abstractie maken van de aanvankelij
ke rechtsverhouding en dat, in de mate waarin die overeenkomst door een 
eigen oorzaak geschraagd wordt, de discussie omtrent het eventuele gebrek 
aan oorzaak in de onderliggende rechtsverhouding vervalt. Een illustratief 
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voorbeeld hiervan is de overeenkomst waarbij de verzekeraar van een 
schijnbaar aansprakelijke persoon het slachtoffer vergoedt. Wanneer later 
blijkt dat de betrokkene niet aansprakelijk is, kan de verzekeraar geen 
terugbetaling bekomen omdat de overeenkomst zonder oorzaak zou zijn. 
De overeenkomst vindt immers haar oorzaak in de bedoeling van de partijen 
om voor eens en altijd de gevolgen van het schadegeval te regelen (zie vorig 
overzicht, T.P.R., 1983, nr. 82, p. 582-583; Dirix, E., Obligatoire 
verhoudingen, nr. 198, p. 146-147; vgl. Rb. Turnhout, 5 september 1985, 
R. W., 1985-86, 2366 en Rb. Antwerpen, 27 juni 1988, R. W., 1989-90, 130 
en 543 en De Verz., 1989, 307). 

Het stand punt dat aan een partij nimmer het recht ontzegd kan worden voor 
te houden dat haar verbintenis zonder oorzaak is, brengt evenmin mee dat 
b.v. de garantie op eerste verzoek nietig zou zijn. Zoals Wymeersch (o.c. 
in Actori Incumbit probatio, 266) en Dirix (Obligatoire verhoudingen, nrs. 
200 e.v. en ,De oorzaak in een drie-partijen-verhouding" (noot onder 
Cass., 25 november 1982), R. W., 1984-85, 1440-1442) aantoonden, houdt 
de abstractie in een driepartijenverhouding geen verband met het oorzaak
vereiste, maar slechts met de regel van de niet-tegenwerpelijkheid van 
excepties. Deze regel vindt zijn grondslag in art. 1165 B. W .. 

b. De garantie op eerste verzoek. De meest besproken abstracte verbintenis 
uit de besproken periode is de verbintenis van de bankier die voortvloeit uit 
d_e garantie.op_ e~rste_verzoek_(Qe _ _\Tr.oecie,_P~-~n.El1lme~, M" ,,De. gantntie.S 
op eerste verzoek", T.P.R., 1982, 365-384; Martin, C. en Delierneux, M., 
,Les garanties bancaires autonomes" in R.P.D.B., Compl. VII, Brussel, 
Bruylant, 1990; Meinertzhaghen-Limpens, A., ,Les siiretes personnelles en 
droit compare", inLe droit des suretes, Brussel, Editions du J eune Barreau, 
1992, 285-292; Simont, L., ,Les garanties independantes", Bank Fin., 
1983, 579-611; Simont, L., ,De abstracte verbintenissen van de bankier 
naar Belgisch recht", T.P.R., 1985, 691-708; ook in: Travaux de /'Associa
tion Henri Capitant, ,La responsabilite du banquier: aspects nouveaux", 
Economica, Parijs, 1984, 233-247; Simont, L. enBruyneel, A., ,Chronique 
de droit bancaire prive. Les operations de banque: garanties independantes 
(1979-1988)", Bank Fin., 1989, 519-531; Van Lier, H., ,Les garanties dites 
,a premiere demande" ou abstraites", J.T., 1980, 345-357; VanRyn, J. 
en Heenen, J., Principes de droit commercial, IV, Brussel, Bruylant, 1988, 
515-531; Wymeersch, E., ,Garanties op eerste verzoek", T.P.R., 1986, 
471-503). 

Bij de garantie op eerste verzoek verbindt een bankier zich tot betaling op 
enkel verzoek van de begunstigde, zonder dat deze laatste een verantwoor
ding moet afleggen of enige grand voor zijn verzoek moet aanvoeren 
(Simont, L., o.c., T.P.R., 1985, nr. 7, p. 703-704). De geldigheid van 
dergelijke verbintenis werd in een eerste vonnis van de Burgerlijke Recht
bank te Brussel verworpen. Verwijzend naar de geldende cassatierecht
spraak werd geoordeeld dat geen enkele wettelijke bepaling toeliet dat een 
,abstracte verbintenis" gecreeerd werd. De garant werd derhalve toegelaten 

412 



zich te beroepen op de uitdoving van de ,hoofdschuld" om geen gevolg te 
moeten geven aan het beroep op de garantie (Kh. Brussel, 7 augustus 1979, 
B.R.H., 1980, 146). In hoger beroep erkende het Hof van Beroep te Brussel 
de geldigheid van de garantie op eerste verzoek. De verbintenis van de 
bankier die voortvloeit uit de garantie op eerste verzoek vindt zijn oorzaak, 
in de zin van doorslaggevende beweegredenen, in de contractuele verhou
ding tussen de bankier en zijn opdrachtgever, meer bepaald in de wil van 
de bankier om zijn verbintenis tegenover de opdrachtgever uit te voeren, 
onder meer met het oog op het innen van commissies die hem door de 
opdrachtgever verschuldigd zijn (Brussel, 18 december 1981, J. T., 1982, 358 
en Bank Fin., 1982, 99). Sommige auteurs zijn van oordeel dat de oorzaak 
,ook" gelegen is in de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de 
begunstigde van de waarborg (Simont, L., o.c., Bank Fin., 1983, 591; Van 
Ryn, J. en Heenen, J., o. c., nr. 656). Dergelijke omschrijving loopt vooruit 
op een andere vraag, waarvan de beantwoording niet gezocht kan worden 
in het oorzaak-begrip zelf, met name de vraag in welke mate excepties uit 
~e onderliggende rechtsverhoudingen (bankier-opdrachtgever en opdracht
gever-begunstigde van de garantie) de niet-honorering van een garantie 
kunnen· rechtvaardigen. 

De rechtspraak heeft het abstracte karakter van de verbintenissen van de 
bankier bevestigd (o.m. Kort ged. Kh. Brussel, 15 januari 1980, B.R.H., 
1980, 148; Kort ged. Kh. Brussel, 23 december 1980, Bank Fin., 1981, 627; 
Brussel, 25 februari 1982, B.R.H., 1982, 349; Brussel, 3 april 1987, Rev. 
Liege, 1987, 810). Hiermee wordt steeds de onafhankelijkheid van de 
garantieverbintenis ten opzichte van de onderliggende rechtsverhouding 
bedoeld. Deze onafhankelijkheid is evenwel niet zonder grenzen. Het be
roep op de garantie dient afgewezen te worden indien het in strijd is met 
de bepalingen van de garantieovereenkomst, van een kennelijk misbruik 
getuigt of indien de onderliggende overeenkomst strijdig is met de open bare 
orde (zie en vgl. Brussel, 18 december 1981, gee.; Brussel, 25 februari 1982, 
gee.; Antwerpen, 13 oktober 1982, B.R.H., 1982, 642, noot Poullet, Y.; 
Antwerpen, 15 oktober 1985, T.B.H., 1986, 646; Kort ged. Kh. Brussel, 15 
januari 1980, gee.; Kh. Brussel, 11 maart 1981, T.B.H., 1981, 361; Kort 
ged. Kh. Brussel, 8 oktober 1985, T.B.H., 1986, 648). 

157. GEOORLOOFDE OORZAAK.- ALGEMEEN.- GELIJKWAARDIGHEID VAN DE 

DOORSLAGGEVENDE BEWEEGREDENEN. - MOET DE ONGEOORLOOFDE OORZAAK 

GEMEEN ZIJN AAN BEIDE PARTIJEN?- Een overeenkomst is nietig wanneer 
de doorslaggevende beweegreden of een van de doorslaggevende beweegre
denen die een of beide partijen ertoe gebracht hebben te contracteren, 
ongeoorloofd is. De oorzaak is ongeoorloofd wanneer zij door de wet 
verboden is, of wanneer zij strijdig is met de goede zeden of met de openbare 
orde (art. 1133 B.W.). 

Het Hof van Cassatie past het beginsel van de gelijkwaardigheid van de 
doorslaggevende beweegredenen toe. Een ongeoorloofde doorslaggevende 
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beweegreden brengt de geldigheid van de overeenkomst in het gedrang, ook 
al zijn er andere, geoorloofde beweegredenen (Cass., 13 november 1953, 
J.T., 1954, 167, noot Spilman, R. en R.C.J.B., 1954, 5, noot Dabin, J.). 
In de besproken periode werd het bestaan van deze regel bevestigd (Brussel, 
26 februari 1980, R. W., 1982-83, 507; vgl. Rb. Brussel, 1 oktober 1980, 
Rev. Reg. Dr., 1983, 136; Gent, 12 december 1988, R. W., 1988-89, 1437; 
Gent, 15 januari 1991, R. W., 1991-92, 467; Dieux, X., ,Le contrat: 
instrument et objet de dirigisme?" in Les obligations contractuelles, Brus
sel, Editions du Jeune Barreau, 1984, 261; Rauws, W., Civielrechte/ijke 
bei!indigingswijzen, 304). 

Omstreden is de vraag of bij overeenkomsten ten bezwarende titel de 
ongeoorloofde doorslaggevende beweegreden ,gemeen" moet zijn aan 
beide partijen om de nietigheid van de overeenkomst tot gevolg te hebben 
(zie vorig overzicht, T.P.R., 1983, nr. 85, p. 586-587). Bij eenzijdige rechts
handelingen (zoals bij testamenten) rijst de vraag uiteraard niet. Eveneens 
wordt algemeen aangenomen dat bij contracten om niet de ongeoorloofde 
doorslaggevende beweegreden van een partij de nietigheid van de overeen
komst meebrengt. Sommigen (Dieux, X., o. c. in Les obligations contractu
e//es, 261-262 - die evenwel het onderscheid tussen overeenkomsten om 
niet en ten bezwarende titel niet lijkt te maken -; Van Ommeslaghe, P., 
Examen, R.C.J.B., 1986, nr. 40, p. 102-103 en Devos, D., ,Propos sur Ia 
repression de Ia fraude en droit prive" (noot onder Brussel, 8 september 
1984), -r.B.-H:-;--1985~-288) oeantwoorden ae-vraag--naarllet-vereistevan 
gemeenschappelijkheid van de ongeoorloofde oorzaak bij overeenkomsten 
ten bezwarende titel op basis van de door Van Ommeslaghe voorgestelde 
omschrijving van het begrip oorzaak (supra, nr. 151). Ben specifieke 
doorslaggevende beweegreden maakt slechts deel uit van de oorzaak in 
zover zij in de contractuele sfeer is getreden. Daartoe volstaat een loutere 
kennis van een beweegreden van de andere partij niet; deze beweegreden 
moet eveneens ,als bestanddeel van de overeenkomst door de andere 
partij, minstens stilzwijgend, aanvaard geworden zijn. Doorslaggevende 
beweegredenen die niet in de contractuele sfeer getreden zijn, kunnen 
derhalve de rechtsgeldigheid van de overeenkomst niet in het gedrang 
brengen. Deze stelling vond uitdrukkelijk navolging in een aantal uitspra
ken (Brussel, 8 september 1984, T.B.H., 1985, 277, noot Devos, D.; 
Brussel, 9 juni 1992, Rev. Liege, 1992, 1017; Rb. Luik, 3 juni 1985, Jur. 
Liege, 1985, 430; Rb. Nijvel, 6 februari 1990, T.B.B.R., 1990, 365). Dit 
standpunt is voor kritiek vatbaar ondermeer omdat het niet verklaart 
waarom bij overeenkomsten om niet de ongeoorloofde doorslaggevende 
beweegreden van een partij wei volstaat om de nietigheid van de overeen
komst mee te brengen. 

Ben aantal uitspraken beklemtoonden dat de beide partijen bewust of met 
kennis van zaken meewerkten aan de uitvoering van een overeenkomst met 
een ongeoorloofde oorzaak (Gent, 16 januari 1986, J. T., 1989, 108; Vred. 
Sint-Gillis-Brussel, 30 juni 1980, R. W., 1982-83, 591). 
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Anderen daarentegen verdedigen het standpunt dat de ongeoorloofde door
slaggevende beweegredenen bij een van de partijen volstaat. Elke partij kan 
de nietigverklaring vorderen van de rechtshandeling die bij een partij 
ingegeven is door ongeoorloofde beweegredenen (Rauws, W., Civielrechte
lijke beeindigingswijzen, 306; in navolging van Rauws: Arbh. Gent, 12 
december 1988, R. W., 1988-89, 1437, noot Rauws, W.; zie ook het stand
puntvanAdv.-Gen. Kringsinzijnconclusievoor Cass., 17 april1970, A. C., 
1970, 763). 

Nog een ander standpunt is dat de ongeoorloofde beweegreden bij een van 
de partijen de nietigheid van de overeenkomst tot gevolg kan hebben. De 
,schuldige" partij kan evenwel de nietigheid niet vorderen. Deze partij 
heeft een onrechtmatige daad begaan door in die omstandigheden te con
tracteren en het herstel in natura waarop het slachtoffer aanspraak kan 
maken, houdt de verwerping in van de eis tot nietigverklaring uitgaande van 
de schuldige partij. De onschuldige partij kan evenwel de nietigheid verkie
zen maar kan dan schadevergoeding bekomen (zie Foriers, P .A., o.c. in Les 
obligations contractuelles, 155-156). Dergelijk stand punt houdt evenwel een 
miskenning in van de regel dat overeenkomsten met ongeoorloofde oorzaak 
geen gevolgen kunnen teweegbrengen. Een verwerping van de eis tot nietig
verklaring op grand van het feit dat de eis door de schuldige partij is 
ingesteld, leidt immers tot uitvoering van de overeenkomst. 

Het lijkt mij juister te stellen dat de aansprakelijkheid van degene bij wie 
de ongeoorloofde beweegreden voorlag, alsook de toepassing van de regel 
,in pari causa" (infra, nr. 164), de belangen van de onschuldige partij 
beschermt in geval van nietigverklaring. Omdat aan de overeenkomst geen 
rechtsgevolgen verleend worden, wordt evenmin afbreuk gedaan aan de 
vereisten van openbare orde en goede zeden (in die zin en voor een 
uitvoeriger behandeling, zie Rauws, W., Civielrechtelijke beeindigingswij
zen, 306-311). 

158. GEOORLOOFDE OORZAAK. - TOEPASSINGEN. - CONCUBINAAT. - De 
rechtspraak in de besproken periode geeft blijk van een gewijzigde houding 
tegenover het concubinaat. De gewijzigde maatschappelijke opvattingen 
omtrent het ongehuwd samenwonen of buitenhuwelijkse relaties zijn hier
aan vanzelfsprekend niet vreemd (vgl. het standpunt van advocaat-generaal 
Declerq in zijn conclusie voor Cass., 1 december 1989, Pas., 1989, I, 584). 
Deze gewijzigde houding tegenover het concubinaat vindt niet zozeer zijn 
uitdrukking in een wijziging van de regel aan de hand waarvan de rechter 
de geoorloofdheid van overeenkomsten tussen concubinerenden beoor
deelt. De regel blijft inderdaad dat de overeenkomst die gesloten wordt met 
het oog op het doen ontstaan, instandhouden of vergoeden van ongeoor
loofde betrekkingen, strijdig is met de goede zeden en derhalve nietig (zie 
Cass., 13 november 1953,R.C.J.B., 1954,5, nootDabin, J. enJ.T., 1954, 
167, noot Spilman, R.; Cass., 19 januari 1968, A.C., 1968, 686; Cass., 5 
februari 1970, A. C., 1970, 519; Cass., 26 november 1970, A. C., 1971, 290; 
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Cass., 23 juni 1977, A.C., 1977, 1098; Jeanmart, N., Les ejjets civils de 
Ia vie commune en dehors du mariage, Brussel, Bruylant, 1986, i.h.b. 41-76 
en 104-125; Heyvaert, A., ,Het concubinaat in de burgerrechtelijke prak
tijk'' in Personen- en Familierecht. Artikelsgewijze commentaar met over
zicht van rechtspraak en rechtsleer, Casman, H. e. a. (ed.), Kluwer Rechts
wetenschappen, Antwerpen; zie voorts ook Remon, C., ,Le concubinage. 
Chronique de jurisprudence (1976-1981)", Rev. Not. B., 1982, nrs. 2-9, 
p. 494-500; De Laet, P. en Desmet, V., ,De oorzaak van de schenking en 
het probleem van schenking tussen concubinerenden", Jura Falconis, 1986-
87, 118-139; Hubeau, B., Ongehuwd samenwonen. Relatiewerkelijkheid en 
de integratie van het ongehuwd samenwonen in rechtssystemen, Kluwer 
rechtswetenschappen, Antwerpen, 1985, p. 270 e.v.; Dillemans, R., Pue
linckx-Coene, M., Pintens, W. en Torfs, N., ,Overzicht van rechtspraak. 
Schenkingen en testamenten (1970-1984)", T.P.R., 1985, nr. 13, p. 551-
554; De Page, P., , ,La cause immorale et 1' union libre'' in L 'Union fibre, 
De Page, P. en De Valkeneer, R. (ed.), Brussel, Bruylant, 1992, 163-179 
en Senaeve, P. (ed.), Concubinaat. De buitenhuwelijkse tweerelatie, Leu
ven, Acco, 1992). De rechter neemt evenwel niet Ianger meer aan dat er 
sprake is van , ,ongeoorloofde betrekkingen'' van zodra ongehuwden seksu
ele betrekkingen hebben. En zelfs wanneer de betrekkingen door de rechter 
als ongeoorloofd worden beschouwd, wordt de vordering niet zelden afge
wezen omdat geoordeeld wordt dat het niet bewezen is dat deze betrekkin
gen de oorzaak, de doorslaggevende beweegreden, zijn van de-rechtshande
ling. 

Mogelijks dient de vraag naar de geoorloofdheid van de oorzaak bij 
rechtshandelingen tussen concubinerenden totaal anders beantwoord te 
worden na twee recente arresten waarin het Hof van Cassatie aanvaardde 
dat de overlevende partner vergoeding kan vorderen voor de schade die 
voortvloeit uit de beeindiging van de overspelige concubinaatsverhouding 
door de onrechtmatige daad van een derde. Deze schade is niet onrechtmatig 
(Cass., 1 februari 1989, A. C., 1988-89, 654; Pas., 1989, I, 582 met anders
luidende conclusie van adv.-gen. Declercq; Rev. Dr. Pen., 1989, 435, noot; 
R. W., 1989-90, 83; Rev. Liege, 1989, 720; J. T., 1989, 354; R.G.A.R., 1989, 
nr. 11517, noot Dalcq, R.O.; Rev. Reg. Dr., 1989, 303; arrest a quo: Luik, 
19 februari 1987, Rev. Reg. Dr., 1987, 261, noot Verheyden-Jeanmart, N.) 
zelfs niet wanneer de eiser zelf nog verbonden is door een huwelijksband 
(Cass., 15 februari 1990, R. W., 1990-91, 339; J.T., 1990, 216; Rev. Reg. 
Dr., 1990, 191; A.C., 1989-90, 776; Not. Fisc. M., 1991, 115, noot Gerlo, 
J.; arrest a quo: Luik, 31 maart 1988, R.G.A.R., 1989, nr. 11518; Rev. Reg. 
Dr., 1989, 11, noot Remon, C.). In dit laatste arrest wordt geoordeeld dat 
een derde-aansprakelijke zich niet kan beroepen op het ongeoorloojde 
karakter van een overspel, dat het Hof beschouwt als eenjeitelijke toestand 
die het prive-leven van de tegenpartij raakt, die niet onder toepassing van 
de strafwet valt en die enkel door de echtgenoot in rechte wettig aangevoerd 
kan worden bij een eventuele vordering tot echtscheiding of scheiding van 
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tafel en bed. Uit dit arrest dient afgeleid te worden dat een overspelige relatie 
ongeoorloofd is, maar dat deze ongeoorloofdheid niet door een derde kan 
ingeroepen worden om zich te onttrekken aan zijn schadevergoedingsplicht. 

Kan een derde evenmin de ongeoorloofdheid van de overspelige relatie 
aanvoeren om de geldigheid van een rechtshandeling tussen concubineren
den aan te vechten? Dit werd verdedigd door Senaeve (,Overeenkomsten 
tussen en met samenlevende personen andere dan echtgenoten" in De 
overeenkomst vandaag en morgen, Storme, M., Merchiers, Y. en Herbots, 
J. (ed.), Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1990, nrs. 18-19, 
p. 423-424). Het recht om zich op de ongeoorloofdheid van de overspelige 
relatie te beroepen, zou zelfs een strikt persoonlijk recht zijn, dat niet door 
de rechtsopvolgers van de overleden beledigde echtgenoot ingeroepen kan 
worden. Dergelijk standpunt brengt dan ook mee dat een rechtshandeling 
tussen concubinerenden niet zozeer nietig zou zijn, dan wei eerder niet
tegenwerpelijk aan de beledigde echtgenoot. Hiertegen kan aangevoerd 
worden dat het verbintenissenrecht slechts een sanctie bij ongeoorloofde 
oorzaak kent, met name de nietigheid. Bovendien rijst de vraag of de 
erkenning door het Hof van de relatieve ongeoorloofdheid- slechts t.a.v. 
de beledigde echtgenoot - op het vlak van de rechtmatigheid van belangen 
bij onrechtmatige daad probleemloos overgebracht kan worden naar het 
domein van de rechtshandelingen, inzonderheid de vrijgevigheden, tussen 
concubinerenden (vgl. Heyvaert, A., o.c., in Personen- en jamilierecht. 
Artikelsgewijze commentaar, nr. 4). 

De recente cassatierechtspraak draagt in elk geval ertoe bij dat de opvatting 
dat noch een concubinaatsverhouding, noch de seksuele betrekkingen bin
nen dergelijke verhouding, strijdig zijn met de openbare orde of de goede 
zeden, veld wint (Gerlo, J., ,Ret concubinaat en het Hof van Cassatie" 
(noot onder Cass., 1 februari 1989 en 15 februari 1990), Not. Fisc. M., 1991, 
121; Senaeve, P., o.c., in De overeenkomst vandaag en morgen, nr. 19, 
p. 424). Slechts de relatie die beperkt blijft tot de verstrekking en vergoeding 
van seksuele betrekkingen dient als ongeoorloofd be~chouwd te worden, 
niet omdat deze seksuele betrekkingen op zichzelf ongeoorloofd zijn maar 
wei omdat de seksualiteit niet afgedwongen of vergoed kan worden door 
overeenkomsten of giften (Heyvaert, A., o. c., in Personen- enjamilierecht. 
Artikelsgewijze commentaar, nr. 11; vgl. Jaenmart, N., o.c., nr. 36, 3°, 
p. 68). De Burgerlijke Rechtbank te Namen sloot zich bij dit standpunt aan 
(Rb. Namen, 1 februari 1990, Rev. Liege, 1990, 1429). 

De lagere rechtspraak erkent meestal het geoorloofd karakter van het 
niet-overspelig concubinaat indien een ,levensgemeenschap" gevormd 
wordt (Rb. Brugge, 12 november 1987, T. Not., 1988, 166; Vred. Borger
bout, 12 februari 1985, T. Not., 1986, 56; vgl. Rb. Gent, 9 januari 1984, 
R. W., 1984-85, 2961; anders: Gent, 9 januari 1981, R. W., 1980-81, 2079, 
Rec. Gen. Enr. Not., 1982, 74). Het overspelig concubinaat daarentegen 
wordt in de regel als ongeoorloofd beschouwd (Gent, 9 januari 1981, gee.; 
Bergen, 4 januari 1982, Rev. Not. B., 1982, 246; Luik, 19 mei 1982, Rev. 
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Not. B., 1985, 275; Bergen, 10 januari 1984, Rev. Reg. Dr., 1984, 271; Rev. 
Not. B., 1984, 284 en Rec. Gen. Enr. Not., 1989, 237; Gent, 15 januari 
1991, R. W., 1991-92, 467), hoewel ook hierin verandering komt. De Bur
gerlijke Recht bank te Luik erkende als geoorloofd, op grond van een aantal 
feitelijke vaststellingen, een overspelige relatie tussen een ongehuwde man 
en een vrouw wier huwelijk mislukt was en naderhand het voorwerp 
uitmaakte van een echtscheidingsprocedure (Rb. Luik, 30 oktober 1989, 
Rev. Trim. Dr. Pam., 1990, 149). Eenmaal aanvaard wordt dat de relatie, 
m.i.v. zijn seksuele component, geoorloofd is, dient uiteraard niet meer 
onderzocht te worden of de rechtshandeling ingegeven is door een oorzaak 
die ongeoorloofd is wegens die relatie. Bij gebrek aan ,ongeoorloofde 
betrekkingen'' kan er per definitie geen sprake zijn van een doorslaggevende 
beweegreden gericht op het doen ontstaan, instandhouden of vergoeden van 
ongeoorloofde betrekkingen (Rb. Brugge, 12 november 1987, gee.; Rb. 
Luik, 30 oktober 1989, gee.). Dit wordt soms uit het oog verloren (Vred. 
Borgerhout, 12 februari 1985, gee.). Bekritiseerbaar is eveneens de recht
spraak die zich niet vooraf uitspreekt over de geoorloofdheid van de 
buitenhuwelijkse relatie, maar onmiddellijk onderzoekt of er sprake is van 
ongeoorloofde beweegredenen (Luik, 22 februari 1980, Jur. Liege, 1980, 
169; Antwerpen, 5 januari 1987, Rev. Not. B., 1988, 247; Antwerpen, 27 
februari 1989, Pas., 1989, II, 219; Antwerpen, 10 mei 1989, Rev. Not. B., 
1990, 551; Rb. Doornik, 11 april1984, Rev. Reg. Dr., 1984, 194; Arbrb. 
Charleroi, 17 maart 1987, Rev. Reg. Dr., 1987, 438}. Of moet-aangenomen 
worden dat deze rechtscolleges bij voorbaat de buitenhuwelijkse relatie, 
inzonderheid de seksuele betrekkingen binnen dergelijke relatie, als onge
oorloofd beschouwen? 

Zelfs wanneer aangenomen wordt dat de seksuele betrekkingen ongeoor
loofd zijn, is de rechtshandeling tussen concubinerenden niet per definitie 
ongeoorloofd. Er moet nog aangetoond worden dat een van de doorslagge
vende beweegredenen berust in het doen ontstaan, in stand houden of 
vergoeden van ongeoorloofde betrekkingen. De soepelheid waarmee de 
rechter dergelijk bewijs aanvaardt - en dergelijke soepelheid hangt samen 
met de persoonlijke opvattingen van de magistraat omtrent het concubinaat 
- is doorslaggevend voor de mate waarin de vermelde regel ingeroepen kan 
worden. Niet zelden wordt een vermoeden van ongeoorloofde oorzaak 
afgeleid uit het bestaan zelf van een concubinaatsverhouding. Wanneer geen 
geoorloofde beweegreden aannemelijk gemaakt kan worden, leidt de rech
ter hieruit af dat de rechtshandeling inderdaad een ongeoorloofde oorzaak 
heeft (Luik, 19 mei 1982, Rev. Not. B., 1985, 275, noot Delobbe, F.; 
Bergen, 10 januari 1984, Rev. Not. B., 1984, 284). Tegen dergelijk vermoe
den bestaan evenwel bezwaren. Vooreerst leidt een ·veralgemening van 
dergelijk vermoeden tot een de facto onbekwaamheid tussen concubineren
den (zie Jeanmart, N., o.c., nr. 18, p. 52). Dergelijk vermoeden is evenmin 
in overeenstemming met de rechtspraak van het Hof van Cassatie (zie 
Jeanmart, N., o.e., nr. 26, p. 52). Bovendien komt het ,tegenbewijs" niet 
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zozeer neer op een weerlegging van het vermoeden, maar eerder op het 
bewijs van een andere geoorloofde beweegreden. Wanneer men nu eenmaal 
als uitgangspunt neemt dat een rechtshandeling tussen concubinerenden 
gesteund is op het doen ontstaan, instandhouden of vergoeden van de 
,betrekkingen", kan het bewijs van een andere doorslaggevende, geoor
loofde beweegreden, gelet op de door het Hof van Cassatie aanvaarde 
gelijkwaardigheid van verschillende doorslaggevende beweegredenen, op 
zichzelf niet leiden tot de geoorloofdheid van de rechtshandeling. 

Men dient nochtans vast te stellen dat de kern van het debat veelal de vraag 
betreft of de seksuele betrekkingen al dan niet van de rechtshandeling 
afgezonderd kunnen worden. Deze vraag wordt meestal bevestigend beant
woord wanneer een ,eerbaar inzicht" aangetoond kan worden, zoals het 
verschaffen van (woon)zekerheid aan de oudere partner (Antwerpen, 23 
oktober 1979, R. W., 1980-81, 211; in dezelfde zin Rb. Mechelen, 24 
december 1980, R. W., 1981-8.2, 1023 en Ree. Gen. Enr. Not., 1982, 174), 
het vergoeden van goede zorgen bij ziekte van de partner (Antwerpen, 3 
oktober 1984, Rev. Not. B., 1985, 155) of een ,affection legitime" (Rb. 
Doornik, 11 april 1984, Rev. Reg. Dr., 1984, 194; in dezelfde zin Antwer
pen, 5 januari 1987, Rev. Not. B., 1988, 247; vgl. Gent, 15 januari 1991, 
R. W., 1991-92, 467). Ret Hof van Beroep te Gent was daarentegen van 
oordeel dat de gevoelens van ,genegenheid en edelmoedige vriendschap" 
niet onderscheiden konden worden van de seksuele relatie. De strengheid 
van het Hof kan wellicht verklaard worden door het overspelig karakter van 
de verhouding (Gent, 9 januari 1981, gee.). Sommige magistraten weigeren 
eenvoudig de nietigverklaring van de rechtshandeling omdat geen specifiek 
bewijs geleverd wordt van de ongeoorloofde oorzaak (Luik, 22 februari 
1980, fur. Liege, 1980, 169; Antwerpen, 27 februari 1989, Pas., 1989, II, 
219; Arbrb. Charleroi, 17 maart 1987, gee.; zie voor uitspraken waarin 
aanvaard werd dat een positief bewijs van de ongeoorloofde oorzaak werd 
geleverd: Bergen, 4 januari 1982, Rev. Not. B., 1982, 246; Kh. Brussel, 20 
oktober 1983, R. W., 1985-86, 1434). 

159. GEOORLOOFDEOORZAAK.- TOEPASSINGEN. -SIMULATIEENWETSONTDUI

KING.- In de besproken periode werd aandacht besteed aan de band die 
bestaat tussen simulatie, wetsontduiking en ongeoorloofde oorzaak (Devos, 
D., ,Propos sur la repression de la fraude en droit prive" (noot onder 
Brussel, 8 september 1984), T.B.H., 1985, 283-301; Dieux, X., o.e., inLes 
obligations eontraetuelles, Dieux, X. e.a., 287-295 en Parmentier, C. ,La 
volonte des parties" in Les obligations eontraetuelles, 93-97). 

De handelswijze van partijen die de toepassing van een dwingende bepaling 
trachten te omzeilen door de werkelijke overeenkomst te verschuilen achter 
een geveinsde overeenkomst, wordt gesanctioneerd door toepassing van de 
regels inzake simulatie. De geveinsde overeenkomst is aan derden niet 
tegenwerpelijk; de werkelijke overeenkomst is niet rechtsgeldig wegens 
schending van dwingende bepalingen (Van Ommeslaghe, P., Examen, 
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R.C.J.B., 1986, nr. 49, p. 125; b.v. Rb. Bergen, 29 juni 1988, J.T., 1989, 
440). Twee cassatie-arresten doen niettemin de vraag rijzen of het Hof de 
simulatie, d.i. het naast elkaar bestaan van een uiterlijke, geveinsde en een 
geheime, werkelijke rechtsverhouding, niet eerder beschouwt als de uitvoe
ring van een voorafgaande overeenkomst waarbij de partijen zich ertoe 
verbinden hun werkelijke rechtsverhouding te verschuilen achter de geveins
de rechtsverhouding. Een eerste arrest (Cass., 14 oktober 1983, R. W., 
1983-84, 1555) heeft betrekking op een omzeiling van een imperatiefrechte
lijke bepaling van de Afbetalingswet. Bij een verkoop op afbetaling wordt 
door de verkoper op de factuur kwijting verleend van een voorschot, terwijl 
de partijen in een tegenbrief verklaren dat het voorschot niet werd betaald. 
Het bestreden arrest had de tegenbrief vernietigd en de kwijting als geldig 
beschouwd. Het Hof van Cassatie daarentegen overweegt dat ,de gehele 
overeenkomst, die de partijen ertoe gebracht heeft, enerzijds de verkoper, 
kwijting te verlenen voor een voorschot, anderzijds de koper, schriftelijk 
te erkennen dat het voorschot niet werd betaald, nietig is wegens een 
ongeoorloofde oorzaak". Deze overweging is frappant aangezien in het 
cassatiemiddel sprake is van twee overeenkomsten, een uiterlijke en een 
geheime, die beide nietig zijn we gens ongeoorloofde oorzaak. De verwijzing 
naar die ,gehele overeenkomst" is m.i. evenwel niet nodig om de handels
wijze van de partijen te sanctioneren. Tussen de partijen geldt immers de 
werkelijke rechtsverhouding. Welnu, een verkoop op afbetaling zonder 
betalingvan het wettelijk bepaalde voorschot van 150Jois , ,niet voltrokken'' 
(art. 5, eerste lid, Afbetalingswet van 9 juli 1957; thans art. 45, § 2, Consu
mentenkredietwet van 12 juni 1992). Ofwel is de verkoop nietig wegens 
ongeoorloofde oorzaak indien aangetoond kan worden dat de niet-betaling 
van het voorschot een van de doorslaggevende beweegredenen was voor het 
aangaan ervan (vgl. infra, nr. 303). Een tweede arrest dat betrekking heeft 
op de ontduiking van registratierechten is nog explicieter. Het Hof verklaart 
nietig wegens strijdigheid met de openbare orde de ,afspraak" tussen 
partijen bij een koopovereenkomst ,dat zij in de akte de juiste prijs zullen 
verzwijgen om registratierecht te ontduiken" (Cass., 18 maart 1988, A. C., 
1987-88, 943; R. W., 1988-89, 711, goedkeurende noot Dirix, E.; T. Not., 
1990, 106; Ann. Dr. Liege, 1989, 387, kritische noot Moreau-Margreve, I. 
en Delnoy, P .). Het Hof beschouwt deze afspraak blijkbaar als een van de 
verkoopovereenkomst onafhankelijke overeenkomst, want het Hof oor
deelt eveneens ,dat de koop niet om die reden nietig verklaard kan wor
den''. Kan niet beter geoordeeld worden dat de verkoopovereenkomst nietig 
is wanneer de ontduiking van registratierechten de doorslaggevende beweeg
reden van de partijen uitmaakt, en dat, voor zover dit niet het geval is, zowel 
tussen de partijen als ten aanzien van derden die hierbij belang hebben 
(inzonderheid de fiscale overheid), de werkelijke overeenkomst geldt (vgl. 
infra, nr. 303). 

Wetsontduiking onderscheidt zich van simulatie doordat partijen door 
middel van een overeenkomst, waarvan zij alle rechtsgevolgen aanvaarden, 
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een resultaat trachten te bereiken dat door een bepaling van openbare orde 
of dwingend recht verboden wordt. Een overeenkomst die wordt aangegaan 
met het oogmerk van wetsontduiking, is nietig wegens ongeoorloofde 
oorzaak. Zo verklaarde het Hof van Beroep te Brussel een ogenschijnlijk 
geldige overdracht van schuldvordering nietig omdat de overdracht, kort 
voor het voorzienbare faillissement van de overgedragen schuldenaar, ver
richt werd met het doel een schuldvergelijking tussen overgedragen schulde
naar en overnemer tot stand te brengen en de overdrager te doen ontsnappen 
aan de regel van de gelijkheid tussen schuldeisers (Brussel, 8 september 
1984, T.B.H., 1985, 277, noot Devos, D. en J. T., 1985, 26). Dit arrest sluit 
zich aan bij het standpunt van Van Ommeslaghe volgens wie het begrip 
wetsontduiking in het intern recht geen eigen betekenis heeft (Van Omme
slaghe, P., ,Abus de droit, fraude aux droits de tiers et fraude a Ia loi" 
(noot onder Cass., 10 september 1971), R.C.J.B., 1976, 303). Ook het Hof 
van Beroep te Antwerpen legde de band tussen wetsontduiking en ongeoor
loofde oorzaak (Antwerpen, 15 juni 1988, Turnh. Rechtsl., 1989, 210). 

Het onderscheid tussen simulatie en wetsontduiking wordt soms niet duide
lijk gemaakt. Dit blijkt uit een arrest van het Hof van Cassatie waarin de 
door de feitenrechter gesanctioneerde , wetsontduiking" als simulatie werd 
uitgelegd (Cass., 5 september 1985, A.C., 1985-86, 9 en R. W., 1985-86, 
1386). In casu had de rechter aangenomen dat de partijen tijdens de 
verdachte peri ode een inbetalinggeving door levering van koopwaar hadden 
,geensceneerd" in een verkoop met het oog op het ,ontwijken" van de 
toepassing van art. 445, 3de lid, Faill.W .. De in het cassatie-arrest weerge
geven vaststellingen van de feitenrechter Iaten inderdaad toe te oordelen dat 
de feitenrechter eerder simulatie dan wetsontduiking vastgesteld had. 

Tot slot kan nog melding gemaakt worden van de rechtspraak die van 
oordeel is dat de onregelmatigheid van de factuur de geldigheid van de 
overeenkomst niet aantast. Slechts wanneer de ontduiking van de B.T.W. 
een doorslaggevende beweegreden uitmaakt voor het aangaan van de over
eenkomst, is de overeenkomst nietig. Of de niet-toelaatbaarheid van de 
vordering op grond van de onrechtmatigheid van het belang of op grond 
van het adagium ,nemo auditur" (infra, nr. 161) verdedigd kan worden, 
is betwistbaar (zie en vgl. Antwerpen, 22 december 1982, R. W., 1983-84, 
711; Antwerpen, 17 januari 1984, R. W., 1984-85, 909; Rb. Hasselt, 15 
oktober 1979, R. W., 1979-80, 2725; Kh. Brussel, 24 mei 1988, T.B.H., 
1991, 505; Vred. Brussel (8), 15 mei 1981, T. Vred., 1982, 147; Vred. Boom, 
25 augustus 1983, R. W., 1983-84, 707; Dirix, E., ,Het invorderen van 
fiscaal onregelmatige facturen" (noot onder Rb. Hasselt, 23 april 1979), 
R. W., 1979-80, 2937; Laenens, J., ,Kroniek van het gerechtelijk recht 
(1983-84)", R. W., 1984-85, 1746-1747; VandenBerghe, L., ,De vordering 
in rechte van de betaling van een bedrag waarvoor geen regelmatige factuur 
is opgesteld", A/g. Fisc. T., 1984, 55-56; zie eveneens Foriers, P .A., ,Ob
servations sur Ia caducite des contrats par suite de Ia disparition de leur objet 
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ou de leur cause" (noot onder Cass., 28 november 1980), R.C.J.B., 1987, 
nr. 6, p. 80-81). 

160. GEOORLOOFDE OORZAAK- ANDERE TOEPASSINGEN.- Veelvuldig zijn 
de uitspraken waarin de rechter een overeenkomst vernietigt wegens onge
oorloofde oorzaak. Een overzicht: 

- een huurovereenkomst betreffende een pand waarin een speelzaal geex
ploiteerd wordt (Rb. Luik, 3 juni 1985, Jur. Liege, 1985, 430; Vred. 
Sint-Gillis-Brussel, 30juni 1981, R.W., 1982-83, ~91); 

- een aannemingsovereenkomst tot wederopbouw van het door de oorlog 
vernielde Casino-Kursaal te Middelkerke (Brussel, 26 februari 1982, 
R. W., 1982-83, 507); 

- een overeenkomst die tot doel heeft het recht van opbod bij een openbare 
verkoping tussen de contractanten uit te sluiten (Gent, 3 januari 1980, 
Res Jur. Imm., 1981, 189; Rb. Brugge, 6 oktober 1986, T. Not., 1988, 
161; vgl. Gent, 17 mei 1988, T. Not., 1988, 192); 

de verhuring van gemeubelde kamers aan ,couples de passage" (Luik, 
22 november 1979, Jur. Liege, 1980, 1); 

de overeenkomst die verkregen werd door afpersing (Arbh. Antwerpen, 
22 februari 1982, R. W., 1985-86, 824); 

d€l-vennoetsehap-die-werdt-opgerieht-met-het doel- de-inbreng- van-de 
oprichters aan de schuldeisers te onttrekken (Antwerpen, 14 maart 1983, 
R. W., 1983-84, 172; zie over de toepassing van de nietigheidssanctie 
evenwel H.v.J., 13 november 1990, T.R. V., 1991, 36, concl. Adv.-Gen. 
Van Gerven, W., noot Bouckaert, F. en J.; zie eveneens Geens K., , ,De 
nietigheid bij de oprichting van een vennootschap", T.P.R., 1990, 
nrs. 61 e.v., p. 1668 e.v.); 

een bemiddelingsovereenkomst waarbij de tussenpersoon steekpennin
gen ontvangt (Gent, 16 januari 1986, J.T., 1989, 108; i.e. nam het Hof 
aan dat er slechts sprake was van normale bezoldigingen); 

een overeenkomst waarbij iemand zich ertoe verbindt als naaktdan
ser(es) op te treden (Rb. Kortrijk, 17 februari 1986, R. W., 1989-90, 441; 
anders: Gent, 8 januari 1988; R. W., 1989-90, 438; zie Dirix, E., ,Over
eenkomsten en menselijke waardigheid", R. W., 1989-90, 686-687; 
infra, nr. 305); 

een overeenkomst waarvan de oorzaak berust in de overtreding van de 
wisselwetgeving van een lidstaat bij het I.M.F. (Brussel, 24 maart 1987, 
Ann. Dr. Liege, 1988, 64, noot Rigaux, F.); 

- de verkoop met verlies, verboden door art. 22 Handelspraktijkenwet; 
het feit dat tegen dergelijke verkoop een stakingsvordering ingesteld kan 
worden, belet niet dat de verkoop op grond van art. 6 en 1133 B.W. 
nietig verklaard kan worden (Cass., 17 maart 1988, A.C., 1987-88, 939; 
T.B.H., 1988, 914, noot De Vroede, P.; D.C.C.R., 1989, 181, noot 
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Fagnart, J.-L.; Handelsprakt., 1988, 99, noot Van den Bergh, R.; 
R. W., 1988-89, 465; J. T., 1989, 216); 

een overeenkomst tot bemiddeling bij een verkoop van wapens aan een 
oorlogsvoerend land, in strijd met de Belgische wetgeving die de Belgi
sche internationale openbare orde raakt (Kh. Brussel, 2 mei 1988, J. T., 
1989, 131 en T.B.B.R., 1990, 59, noot Barnich, L.); 

een arbeidsovereenkomst tussen notaris en klerk waarbij de notaris een 
verboden systeem van afstand en verdeling van honoraria toepaste 
(Arbh. Gent, 12 december 1988, R. W., 1988-89, 1437, noot Rauws, W.); 

Is daarentegen geoorloofd: 
- de overeenkomst tussen geneesheer en patient tot sterilisatie; dit druist 

niet in ,tegen de huidige goede zeden van de meerderheid van de 
bevolking" (Rb. Antwerpen, 17 januari 1980, VI. T. Gezondh., 1980-81, 
34; zie eveneens Nys, H., ,Ret kind en de rekening. Fout, schade en 
schadevergoeding naar aanleiding van een mislukte sterilisatie'', R. W., 
1988-89, nr. 4, p. 1157-1158); 
een overeenkomst tussen twee echtgenoten die in een echtscheidingspro
cedure verwikkeld zijn en waarbij de gezinswoning die hen in onver
deeldheid toebehoort, verdeeld wordt indien niet bewezen wordt dat de 
echtgenoten tot doel hebben een einde te stellen aan de samenwonings
plicht of het huwelijksvermogensstelsel nag voor de ant binding van het 
huwelijk te vereffenen (Rb. Brussel, 1 oktober 1982, Rev. Reg. Dr., 1983, 
136; vgl. in andere zin Rb. Brugge, 4 oktober 1989, T. Not., 1990, 184); 
het beding in een overeenkomst voorafgaand aan echtscheiding door 
onderlinge toestemming volgens hetwelk onderhoudsgeld verschuldigd 
is zolang de onderhoudsgerechtigde echtgenoot niet huwt, oak al zet het 
die echtgenoot niet aan het ongehuwd samenleven te beeindigen (Vred. 
Kontich, 12 juli 1983, R. W., 1983-84, 2120); 

- een overeenkomst tussen vertegenwoordigers van de uitgevers van kran
ten en tijdschriften en handelaars tot rationalisatie van de markt om de 
rentabiliteit van de ondernemingen te garanderen en de teruggave van 
onverkochte nummers te beperken, voor zover de overeenkomst niet tot 
doel heeft de toegang tot de beroepssector te vergrendelen (Brussel, 20 
december 1983, J. T., 1984, 74); 
een verzekeringsovereenkomst waarbij de verzekerde waarde, die steunt 
op de overeengekomen waarde, hager is dan de vervangingswaarde (Kh. 
Brussel, 18 juli 1988, De Verz., 1989, 320, i.v.m. de trofee van de 
tenniswedstrijd ,European Champions' Championship"). 

161. VOORWERP EN OORZAAK. - NEMO ADDITUR. - ALGEMEEN. -De draag
wijdte van de rechtsspreuk Nemo auditur propriam turpitudinem allegans 
in het contractenrecht staat vast. Het adagium belet dat een partij de 
uitvoering, hetzij in natura, hetzij bij equivalent (Brussel, 1 oktober 1987, 
Rev. Liege, 1987, 1453) vordert van een overeenkomst die nietig is wegens 
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ongeoorloofd voorwerp of ongeoorloofde oorzaak. Het adagium kan daar
entegen niet ingeroepen worden tegen de medecontractant die de absolute 
nietigheid van de overeenkomst inroept om zich aan zijn verbintenissen te 
onttrekken (vorig overzicht, T.P.R., 1983, nr. 86, p. 587; Brussel, 26 
februari 1980, R. W., 1982-83, 507; Bergen, 10 januari 1983, J.T., 1983, 
413; Rb. Luik, 3 juni 1985, Jur. Liege, 1985, 430; Kh. Brussel, 2 mei 1988, 
J.T., 1989, 131). Enkele rechtscolleges zijn evenwel, ten onrechte, een 
andere meningtoegedaan (Rb. Luik, 3 oktober 1980, Jur. Liege, 1981, 271; 
eveneens Rb. Antwerpen, 25 februari 1988, T. Not., 1988, 201, dat klaar
blijkelijk niet eens betrekking heeft op een absoluut nietige overeenkomst). 
Eigenlijk voegt het adagium aan het geschreven contractenrecht niets toe. 
De regel dat overeenkomsten met ongeoorloofd voorwerp of ongeoorloofde 
oorzaak geen rechtsgevolgen kunnen hebben, is immers neergelegd in de 
art. 6, 1131 en 1133 B.W. (vgl. Bergen, 7 oktober 1986, J.T., 1987, 113; 
Vred. Sint-Gillis-Brussel, 30 juni 1981, R. W., 1982-83, 591; Rauws, W., 
Civielrechtelijke beeindigingswijzen, 74). 

Het adagium , ,nemo auditur'' wordt wel eens ingeroepen, in de plaats van 
het adagium , ,in pari causa'', tegen de vordering tot teruggave na nietigver
klaring (Gent, 14 mei 1982, R. W., 1984-85, 1851; Rb. Charleroi, 8 april 
1982, Rev. Reg. Dr., 1982, 222) of ook wel eens samen met die andere 
rechtsspreuk (Kh. Brussel, 20 oktober 1983, R. W., 1985-86, 1434). Beide 
rech~sspreuken hebben nochtans een totaal verschillende draagwijdte (vgl. 
evenwel Rauws, W., Civielrechtelijke beeindigingswijzen, 74). 

Ben eerder theoretische vraag waaraan tot nu toe weinig aandacht besteed 
werd, is of de vordering tot uitvoering van een ongeoorloofde overeenkomst 
onontvankelijk dan wei ongegrond is. In de besproken periode werd de 
vordering herhaaldelijk als onontvankelijk afgewezen (Luik, 22 november 
1979, Jur. Liege, 1980, 1; Brussel, 26 februari 1980, R. W., 1982-83, 507; 
Kh. Brussel, 2 mei 1988, J. T., 1989, 131; Vred. Sint-Gillis-Brussel, 30 juni 
1981, R. W., 1982-83, 591; vgl. Foriers, P .A., ,Observations sur la caducite 
des contrats par suite de la disparition de leur objet ou de leur cause" (noot 
onder Cass., 28 november 1980), R.C.J.B., 1987, nr. 6, p. 80-81; De Wilde, 
L., ,Begrip 'Schade'" in Onrechtmatige daad. Actuele tendensen, Van
denberghe, H. (ed.), Antwerpen, Kluwer, 1979, 197-200). Dezelfde vraag 
rijst overigens voor de vordering tot teruggave van wat in uitvoering van 
een ongeoorloofde overeenkomst gepresteerd werd. Wijst de rechter op 
grond van het adagium , ,in pari causa'' de vordering als onontvankelijk 
(Brussel, 9 juni 1992, Rev. Liege, 1992, 1017; Rb. Brussel, 8 december 1981, 
J.T., 1982, 804) of als ongegrond (Brussel, 6 maart 1986, T. Aann., 1987, 
15 en Rev. Liege, 1987, 371; Brussel, 8 januari 1988, R. W., 1989-90, 470) 
af? De opvatting dat de vordering als ongegrond afgewezen moet worden, 
verdient m.i. de voorkeur. Van een procesrechtelijke onontvankelijkheid is 
geen sprake, nu de rechter steeds kennis neemt van de grond van de zaak. 

162. VOORWERP EN OORZAAK. - NEMO AUDITUR. - FACULTATIEF OF VER-

424 



-----_ c;_··--···-- ___ _! • L:_~-

PLICHT? - Soms wordt verdedigd dat ,nemo auditur" slechts facultatief 
van toepassing zou (kunnen) zijn (zie Kruithof, vorig overzicht, T.P.R., 
1983, nr. 86, hierin gevolgd door Van den Bergh, R., ,Civielrechtelijke 
gevolgen van een inbreuk op het verbod van verkoop met verlies" (noot 
onder Cass. 17 maart 1988), Handelsprakti}ken, 1988, 109-110; vgl. 
Mahillon, M., ,Adages latins posterieurs au droit romain" , J. T. , 1981 , 
p. 69, voetnoot 3). Het argument berust op de vaststelling dat indien de 
rechter op basis van , ,in pari causa'' de teruggave weigert van wat uitge
voerd werd op basis van een nietige overeenkomst, hij in feite de gehele of 
gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst bekrachtigt. De facultatieve 
toepassing van ,nemo auditur" zou aan de rechter toestaan te beslissen of 
een overeenkomst al dan niet uitgevoerd moet worden. Ben weigering van 
de teruggave van de prestaties op grond van de regel , ,in pari causa'' en 
een weigering van de nietigverklaring op grond van een facultatieve toepas
sing van ,nemo auditur" zijn evenwel totaal verschillend, zowel wat het 
uitgangspunt als wat de rechtsgevolgen betreft. De toepassing van de regel 
,in pari causa" veronderstelt een voorafgaande nietigverklaring van de 
overeenkomst. Niet de nietigheid is facultatief, wel de wederzijdse teruggave 
die normaal uit een vernietiging voortvloeit. Ben facultatieve toepassing van 
,nemo auditur" daarentegen maakt de nietigverklaring zelf facultatief. De 
gevolgen van de nietigverklaring worden door de regel ,in pari causa" 
bepaald met inachtname van het algemeen belang (infra, nr. 164). Daaren
tegen kan vanuit het oogpunt van het algemeen belang niet verantwoord 
worden dat de rechter de nietigheidssanctie zou weigeren en aldus aan een 
ongeoorloofde overeenkomst rechtsgevolgen zou verlenen~ Tenslotte wordt 
over het hoofd gezien dat de weigering van de teruggave na Iiietigverklaring 
van de overeenkomst de uitvoering van de nietige overeenkomst slechts 
bekrachtigt binnen de grenzen van wat de partijen hebben uitgevoerd. Ben 
weigering van de teruggave houdt evenwel niet in dat de overeenkomst ook 
in de toekomst tot uitvoering aanleiding kan geven. De nietigverklaring sluit 
dit uit. Ben facultatieve toepassing van ,nemo auditur" daarentegen houdt 
in dat ook voor de toekomst gevolg zou moeten worden gegeven aan een 
ongeoorloofde overeenkomst. 

De discussie omtrent de facultatieve of verplichte toepassing van het adagi
um houdt wellicht verband met de ruimere draagwijdte die soms aan het 
adagium gegeven wordt. Is een beoordelingsvrijheid van de rechter moeilijk 
denkbaar wanneer het gaat om de nietigheidssanctie bij ongeoorloofde 
overeenkomsten, dan is die vrijheid daarentegen goed denkbaar wanneer 
aan het adagium een ruimere draagwijdte verleend wordt. M.i. heeft het 
adagium evenwel niet die ruimere draagwijdte (infra, volgend nr .). Het Hof 
van Beroep te Brussel verwierp in elk geval een facultatieve toepassing van 
de regel 'nemo auditur' met de overweging dat ,het in de gegeven omstan
digheden de rechter ten gronde niet toekomt, na te hebben vastgesteld dat 
de verbintenis, waarvan de uitvoering wordt gevorderd, een ongeoorloofde 
oorzaak heeft, de toepassing van de bij de wet voorziene sanctie, zijnde de 
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ontstentenis van gevolg ( ... ), te weigeren via een onderzoek naar de onge
oorloofde voordelen genoten door de tegenpartij-medecontractant" (Brus
sel, 26 februari 1980, R. W., 1982-83, 507; arrest uitgesproken na Cass., 10 
oktober 1975, A.C., 1976, 183). 

163. VOORWERP EN OORZAAK.- NEMO ADDITUR.- RUIMERE DRAAGWIJDTE? 

- Aan de regel ,nemo auditur" wordt door sommige auteurs een ruimere 
draagwijdte verleend (Dabin, J., ,In pari causa turpitudinis cessat repeti
tio': fondement, conditions et champ d'application de ]'adage. 'Quid' pour 
les chases donnees en gage" (noot onder Cass., 8 december 1966), R.C.J.B., 
1967, nr. 17, p. 37; Van Gerven, W.,Algemeen dee!, nr. 132, p. 424; Dirix, 
E., Noot onder Rb. Hasselt, 23 april1979, R. W., 1979-80, 2938; Van den 
Bergh, R., ,Civielrechtelijke gevolgen van een inbreuk op bet verbod van 
verkoop met verlies" (noot onder Cass. 17 maart 1988), Handelsprakti}ken, 
1988, 110). Volgens deze auteurs strekt ,nemo auditur" ertoe ,de toegang 
tot de rechtbank te ontzeggen aan elke pleiter die niet zuiver in de schoenen 
staat". Andere auteurs verwerpen daarentegen dergelijke ruime draagwijd
te (Hannequart, Y., ,L'adage 'Nemo auditur' ", Ann. Fac. Dr. Liege, 
1956, 178-180, eveneens in Renard, C., Vieujean, E. en Hannequart, Y., 
Theorie generate des obligations, in Les Novelles, Droit civil, dl. IV, 
nrs. 1915-2103; Van Ommeslaghe, P., Examen, R.C.J.B., 1986, nr. 40bis, 
p. 105; Forie5s, P.A., ,,Qbsery_atkms surla c_adu.dte_des coutrats_parsuite_ 
de la disparition de leur objet ou de leur cause" (noot onder Cass., 28 
november 1980), R.C.J.B., 1987, nr. 6, p. 80-81; Luik, 8 december 1989, 
Pas., 1990, II, 118; in die zin: Luik, 8 december 1989, Pas., 1990, II, 118). 

Ben gedegen verantwoording voor bet standpunt dat de ,onwaardige 
pleiter'' geen toegang heeft tot de rechtbank, wordt door de voorstanders 
van een ruime draagwijdte van bet adagium niet gegeven. Dat bet adagium 
niet die draagwijdte kan hebben, vloeit m.i. voort uit de vaststaande 
rechtspraak die aan een contractpartij toelaat een eis tot nietigverklaring 
van een ongeoorloofde overeenkomst in te stellen, zelfs indien de ongeoor
loofde doelstellingen van die partij aan de grondslag liggen van de nietig
heid. Ben onwaardiger pleiter lean moeilijk gevonden worden. Nochtans 
wordt die partij niet de toegang tot bet gerecht ontzegd. 

In de rechtspraak wordt aan bet adagium wel eens een ruime draagwijdte 
gegeven. Zo werd bet adagium ingeroepen om een vergoeding te weigeren 
aan de exploitant van een hotel voor , ,couples de passage'' die zijn handels
zaak door onteigening verloor (Luik, 22 november 1979, Jur. Liege, 1980, 
1). Het Hof had zijn arrest beter kunnen steunen op bet vereiste van 
rechtmatigheid van schade. V oar een andere uitspraak waarin op vreemde 
wijze bet adagium werd ingeroepen, zie Brussel, 12 november 1985, Limb. 
Rechtsl., 1986, 36. 

164. VOORWERP EN OORZAAK. - IN PARI CAUSA. - ALGEMEEN. - Op grand 
van de regel , ,in pari causa'' kan de rechter weigeren de vordering in te 
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willigen tot teruggave van wat in uitvoering van een absoluut nietige 
overeenkomst gepresteerd werd, hetzij omdat hij van oordeel is dat de aan 
een van de contractanten toegekende teruggave de preventieve rol van de 
sanctie van absolute nietigheid in het gedrang zou brengen, hetzij omdat 
hij meent dat de sociale orde vereist dat een van de medecontractanten 
zwaarder getroffen moet worden. De rechter is niet verplicht de terugvorde
ring te weigeren (Cass., 24 september 1976, A. C., 1977, 98; vorig overzicht, 
T.P.R., 1983, nr. 87, p. 587-589; omtrent de richtlijnen die de rechter 
moeten leiden bij de beoordeling van de opportuniteit van de weigering van 
de teruggave, zie vooral Hannequart, Y., ,L'adage 'Nemo auditur" ',Ann. 
Fac. Dr. Liege, 1956, 196-210). 

In de besproken periode heeft het Hofvan Cassatie bevestigd dat ,,art. 1131 
B.W. niet verbiedt dat wat betaald of afgegeven werd ter uitvoering van de 
verbintenis of de overeenkomst, terug wordt gevorderd" (Cass., 25 mei 
1989, A. C., 1988-89, 1125; R. W., 1989-90, 331). Dit arrest bevestigt dat de 
teruggave het normale gevolg is van de nietigheid en dat slechts bij uitzonde
ring de rechter de teruggave zal weigeren. 

De Burgerlijke Rechtbank te Dendermonde was niettemin van oordeel, ten 
onrechte, dat teruggave uitgesloten is (Rb. Dendermonde, 31 maart 1989, 
T. Not., 1990, 100). Eveneens voor kritiek vatbaar is het vonnis van de 
Burgerlijke Rechtbank te Brussel dat, met verwijzing naar De Page (Traite, 
I, nr. 94), van oordeel was dat ,de toegang tot de rechter" ontzegd diende 
te worden aan de partij die de teruggave vordert wanneer beide partijen het 
ongeoorloofd oogmerk nagestreefd hebben (Rb. Brussel, 8 december 1981, 
J. T., 1982, 804). De enkele vaststelling dat de ongeoorloofde doorslagge
vende beweegreden ,gemeen" is, kan de weigering van teruggave niet 
rechtvaardigen. Hierbij kan overigens opgemerkt worden dat, niettegen
staande de woorden ,in pari causa", de door het Hof van Cassatie 
geformuleerde regel eveneens toegepast dient te worden wanneer de over
eenkomst ongeoorloofd is wegens de ongeoorloofde doorslaggevende be
weegreden bij een partij (voor zover aangenomen wordt dat dit de nietigheid 
van de overeenkomst meebrengt; supra, nr. 157; Hannequart, Y., ,L'ada
ge 'Nemo auditur' ",Ann. Fac. Dr. Liege, 1956, nr. 59, p. 191; vgl. Arbh. 
Gent, 12 december 1989, R. W., 1988-89, 1437, noot Rauws, W.). Eveneens 
voorbijgestreefd is de opvatting volgens dewelke de regel ,in pari causa" 
slechts van toepassing is bij strijdigheid met de goede zeden (vorig overzicht, 
T.P.R., 1983, nr. 87, p. 588; zie nochtans in die zin Gent, 14 mei 1982, 
R. W., 1984-85, 1851). 

Er werd voorgehouden dat enkel de teruggave in natura nuttig is voor de 
bescherming van de openbare orde. Indien de teruggave in natura niet 
mogelijk is, zou de rechter geen teruggave bij equivalent mogen bevelen 
(Hannequart, Y., o.c.,Ann. Fac. Dr. Liege, 1956, nr. 53, p. 188). Hetdoor 
Hannequart geformuleerde standpunt dat enkel een teruggave in natura 
nuttig is, is misschien te strikt. Naar mijn oordeel dient de rechter steeds 
concreet na te gaan wat de weerslag is van een teruggave bij equivalent. 
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Wanneer de teruggave bij equivalent neerkomt op een bekrachtiging van de 
ongeoorloofde overeenkomst, kan de teruggave geweigerd worden. In die 
zin oordeelde het Hof van Beroep te Brussel (8 juni 1992, Rev. Liege, 1992, 
1017). Een vonnis van de Burgerlijke Rechtbank te Charleroi biedt hiervan 
een goede illustratie. Deze rechtbank maakte geen problemen omtrent een 
teruggave bij equivalent na nietigverklaring van een aannemingsovereen
komst. Na vastgesteld te hebben dat de teruggave in natura van een 
opgericht bouwwerk onmogelijk was, beval de rechtbank een teruggave bij 
equivalent in de vorm van een vergoeding berekend op basis van de 
aannemingssom onder aftrek van de prijs van de herstellingswerken en de 
minderwaarden (Rb. Charleroi, 8 april 1982, Rev. Reg. Dr., 1982, 222). 
Hiertegen kan het bezwaar gemaakt worden dat de aannemer die voor
schriften van openbare orde miskent, niet gesanctioneerd wordt door de 
nietigheidssanctie. In de vorm van een teruggave bij equivalent ontvangt de 
aannemer immers hetgeen hij op grand van de overeenkomst zou verworven 
hebben (vgl. Wery, J. en Menestret, M., Noot onder Brussel, 18 september 
1980, T. Aann., 1983, 161-162; deze uitspraak gaat eveneens voorbij aan 
de grondslag van de verplichting tot teruggave bij equivalent, infra, 
nr. 306). 

Een laatste principiele vraag is of de regel ,in pari causa~' eveneens 
toepassing kan vinden bij overeenkomsten die strijdig zijn met dwingend 
r~<:h:tgat_niet_yan_op(!IJ.bare _ _Qrge iii (mogelijks in die z,in J)al.Jin,_I., o,c., 
R.C.J.B., 1967, nr. 16, p. 36; vgl. Van Gerven, W., A/gemeen dee/, 
nr. 132,424;overzicht, T.P.R., 1975,nr. 56,p. 496;zieevenwe1Dieux,X., 
o.c., in Les obligations contractuelles, 274). In de rechtspraak vindt dit 
stand punt geen navolging. Terecht, lijkt me. De weigering van de teruggave 
is immers een uitzondering die slechts toepassing vindt indien het openbaar 
belang dit vereist. Welnu, bij miskenning van een imperatiefrechtelijke regel 
die niet van openbare orde, noch van goede zeden is, bestaat er geen 
aanleiding om af te wijken van de teruggaveplicht als gevolg van de 
nietigheid. 

165. VOORWERP EN OORZAAK. - IN PARI CAUSA. - TOEPASSINGEN. - De 
Vrederechter van Sint-Gillis-Brussel weigerde de teruggave van de vooraf 
. betaalde huur betreffende een pand waarin een speelzaal geexploiteerd werd 
niet alleen uit preventief oogpunt maar ook omdat de huurder strenger moet 
getroffen worden aangezien hij de speelzucht exploiteert. De vordering tot 
teruggave van de huurwaarborg werd toegestaan omdat de overeenkomst 
tot het stellen van een huurwaarborg niet automatisch aangetast wordt door 
de ongeoorloofdheid van de huurovereenkomst. Die overeenkomst wordt 
overigens zonder voorwerp door nietigheid van de huurovereenkomst 
(Vred. Sint-Gillis-Brussel, 30 juni 1981, R. W., 1982-83, 591; vgl. in andere 
zin Cass., 8 december 1966, R.C.J.B., 1967, 5 en de kritiek van Dabin, J., 
in de noot onder dit arrest, nrs. 18-21, p. 37-41). 

De Burgerlijke Rechtbank te Charleroi ging niet in op de eis van de 
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bouwheer om, na vernietiging van de aannemingsovereenkomst wegens de 
laakbare band tussen aannemer en architect, wei de teruggave van de 
betaalde aannemingssom te bevelen maar niet de teruggave van het bouw
werk. Volgens de rechtbank vereiste het algemeen belang dit niet en zou het 
tot een onbillijk resultaat leiden. Het Hof van Beroep te Brussel legde 
daarentegen de teruggave enkel op aan de aannemer omdat de oorzaak van 
de nietigheid, met name het gebrek aan een vestigingsgetuigschrift, slechts 
aan de aannemer te wijten was (Brussel, 6 maart 1986, T. Aann., 1987, 15, 
noot en Rev. Liege, 1987, 371; zie Wery, J. en Menestret, M., Noot onder 
Brussel, 18 september 1980, T. Aann., 1983, 159-164; vgl. Rb. Luik, 7 
december 1983, Jur. Liege, 1984, 229). 
De wederzijdse teruggave na vernietiging van een leningsovereenkomst 
tussen concubinerenden werd, als meest adekwate oplossing ter beveiliging 
van de maatschappelijke belangen en op grond van de ,bewuste medewer
king" van beide partijen, toegestaan (Kh. Brussel, 20 oktober 1983, R. W., 
1985-86, 1434). 
Het Hof van Beroep te Brussel vernietigde een overeenkomst waarbij de 
stad Nijvel de aflevering van een bouwvergunning afhankelijk maakte van 
bepaalde voorwaarden, waaronder de betaling van een geldsom. De stad 
werd veroordeeld tot teruggave van het reeds betaalde voorschot op grond 
van de vaststelling dat de stad niet een onrechtmatig voordeel mocht 
behouden en dat de maatschappelijke orde vereiste dat dergelijke handels
wijze noch aangemoedigd, noch bekrachtigd werd. De omstandigheid dat 
het initiatief tot de ongeoorloofde overeenkomst uitging van de medecon
tractant van de stad, werd door het Hof i.e. als irrelevant afgewezen 
(Brussel, 7 mei 1987, Rev. Liege, 1987, 871). 
Het Hof van Beroep te Brussel weigerde de teruggave van wat betaald werd 
in uitvoering van een overeenkomst tussen een ontslagnemende notaris en 
zijn eerste klerk tot waarneming van het notarisambt ,ad interim", tot het 
ogenblik waarop de zoon van de notaris in het ambt benoemd kon worden. 
Het Hof was van oordeel dat het algemeen belang gevrijwaard werd door 
de nietigverklaring, terwijl de billijkheid vereiste dat de tegenprestatie 
behouden bleef (Brussel, 4 juni 1987, Rev. Not. B., 1988, 360; vgl. Rb. 
Dendermonde, 31 maart 1989, T. Not., 1990, 100). Het Arbeidshof te Gent 
willigde, na vernietiging van de arbeidsovereenkomst, de teruggave in van 
wat een notaris aan zijn werknemer-eerste klerk betaalde aan (gedeelde) 
honoraria. Het Hof wees inzonderheid erop dat de klerk met kennis van 
zaken door vervalsingen de ongeoorloofde verdeling van honoraria verbor
gen hielp houden (Arbh. Gent, 12 december 1988, R. W., 1988-89, 1437, 
noot Rauws, W.). 
Een leraar aan de Koninklijke Militaire School wordt verkozen tot senator. 
Het ambt is onverenigbaar met het senatorschap. Noch de betrokkene, noch 
de Belgische Staat hechten evenwel hieraan belang. Na een procedure voor 
de Raad van State blijkt evenwel de onverenigbaarheid. De Belgische Staat 
vordert vervolgens de uitbetaalde wedden terug. Het Hof van Beroep te 

429 



Brussel weigert deze teruggave op grand van de regel ,in pari causa" die, 
met verwijzing naar Van Gerven (Algemeen dee!, nr. 132), niet aileen van 
toepassing wordt geacht op overeenkomsten, maar op rechtshandelingen in 
het algemeen. Het Hof wijst inzonderheid op het feit dat ,beide partijen 
met kennis van zaken een met de openbare orde strijdige toestand hebben 
laten bestaan"; dat de schuld van de senator niet grater is dan die van de 
Belgische Staat; dat de prestaties van de senator niet voor teruggave vatbaar 
zijn zodat een teruggave van de wedde aan de Staat een buitensporig voor
deel zou verlenen; dat het behoud van de wedde geen blijvende verstoring 
van de maatschappelijke orde teweegbrengt terwijl een teruggave het rechts
bewustzijn zou schokken (Brussel, 8 januari 1988, R. W., 1989-90, 470). 

Zoals uit het voorgaande overzicht blijkt, hecht de rechtspraak vrijwel 
steeds belang aan de schuld van een of beide partijen aan de totstandkoming 
van de ongeoorloofde overeenkomst. Hannequart (o.c., Ann. Fac. Dr. 
Liege, 1957, nr. 82, p. 199) wees erop dat ,dans certaines hypotheses, la 
protection de la societe ne sera convenablement assuree que si la sanction 
frappe le plus severement possible une des deux parties contractantes. Cette 
situation provient de deux sources differentes. Tantot il apparal't que la 
culpabilite ou nocivite sociale d'un des contractants est beaucoup plus 
accentuee que celle de son partenaire. Tantot il se revele que la formation 
de certains contrats illicites repose surtout sur le fait d'un contractant qui 
joue dans l'operation tel role type et predetermine". De schuld van de ene 
en/oTlmdereparti] mag evenwe1 niet het crlierium z}jn. De vr{jwaring van 
de maatschappelijke ordening staat bij de toepassing van het adagium 
centraal (Hannequart, Y., o.c., Ann. Fac. Dr. Liege, 1956, nr. 84, p. 199-
200; in dezelfde zin Dabin, J., o.c., R.C.J.B., 1967, nr. 15, p. 35; in die 
zin Brussel, 7 mei 1987, gee.). Het Hof van Cassatie wees overigens uit
drukkelijk de stelling af dat de rechter zijn beslissing betreffende de inwilli
ging van de terugvordering moet steunen op redenen die verband houden 
met de inhoud van de overeenkomst of de rol die de partijen bij het sluiten 
ervan hebben gespeeld (Cass., 24 september 1976, A.C., 1977, 100). 

AFDELING 6 

PRECONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID 
B. DE TEMMERMAN 

166. ALGEMEEN. - GRONDSLAG. - In de besproken periode werd opnieuw 
ruim aandacht besteed aan de precontractuele aansprakelijkheid (zie voor
al: Cornelis, L., ,La responsabilite precontractuelle, consequence eventuel
le du processus precontractuel", T.B.B.R., 1990, 391-425; eveneens opge
nomen in Precontractual Liability, Hondius E.H. (ed.), Deventer, Kluwer 
Law and Taxation Publishers, 1991, 53-90; De Bandt, W., , ,Precontractue
le aansprakelijkheid", in Recht halen uit aansprakelijkheid, Storme, M. 
(ed.), Gent, Mys & Breesch, 1993, 147-168; 'T Kint, F., ,Negociation et 
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conclusion du contrat" in Les obligations contractuelles, Dieux, X. e.a., 
Brussel, Editions du Jeune Barreau, 1984, 9-51 en Fontaine, M., (ed.), 
Formation of contracts and precontractual liability, Parijs, ICC Publis
hing, 1990; voor een overzicht van de vrij recente rechtspraak van de 
Nederlandse Hoge Raad, zie ,Overzicht van rechtspraak. Enkele belangrij
ke arresten van de Hoge Raad der Nederlanden (1980-1983)", T.P.R., 1983, 
nrs. 38-44, p. 1238-1257). 

Over de gronds/ag van de precontractuele aansprakelijkheid bestaat in de 
rechtsleer geen eensgezindheid. Hoewel de meerderheid zich uitspreekt voor 
de art. 1382 en 1383 B. W. (zie o.m. vorig overzicht, T.P.R., 1983, nrs. 21, 
p. 528 e.v.; Cornelis, L., o.c., T.B.H., 1983, nr. 5, p. 10-11; De Bondt, W., 
,Redelijkheid en billijkheid in het contractenrecht", T.P.R., 1984, nrs. 4 
e.v., p. 97 e.v.; Van Oevelen, A., o.c., Ondernemingsrecht, 1990, afl. 14, 
nrs. 7 e.v., p. 48 e.v.), verwijzen sommige auteurs naar de goede trouw. 
Deze zienswijze werd vooral verdedigd in verband met de informatieplich
ten die op onderhandelende partijen rusten (supra, nr. 75 en de verwijzin
gen aldaar). Hierbij kan nog opgemerkt worden dat een versmelting in een 
algemeen rechtsbeginsel van de algemene zorgvuldigheidsnorm tijdens de 
precontractuele fase en de norm van het handelen te goeder trouw tijdens 
de fase van uitvoering van de overeenkomst bepleit wordt door Van 
Ommeslaghe (,L'execution de bonne foi, principe general de droit?", 
T.B.B.R., 1987, 101-110, zie i.h.b. nr. 11, p. 105-106; zie voor een afwe
ging van beide rechtsgronden eveneens Kruithof, R., Boekbespreking van 
,Schoordijk, H.C.F., Onderhandelen te goeder trouw" en van ,Deelen, 
J.E.J.Th., I.P.R. en de afgebroken onderhandelingen", Rechtsgeleerd 
Magazijn Themis, 1985, p. 377). 

Ook de theorie van de wilsgebreken en het algemeen rechtsbeginsel dat 
rechtsmisbruik verbiedt, behoren volgens sommigen tot de grondslagen 
van de precontractuele aansprakelijkheid (vgl. vorig overzicht, T.P.R., 
1983, nr. 103, p. 606-607 en Cornelis, L., o.c., T.B.B.R., 1990, nrs. 6-7, 
p. 396-398 en Beginselen van het Belgische buitencontractue/e aansprake
lijkheidsrecht, Antwerpen-Brussel, Maklu-Bruylant, 1989, nrs. 66-68, 
p. 112-118). 

De rechtspraak verwijst vrijwel steeds naar de art. 1382-1383 B.W. wanneer 
zij een precontractuele gedraging sanctioneert (b.v. Brussel, 22 januari 
1985, J. T., 1985, 718; Brussel, 8 november 1988, Rev. Liege, 1988, 1568; 
zie eveneens de rechtspraak geciteerd m.b.t. tot het verstrekken van verkeer
de of onvolledige informatie (supra, nrs. 75-78), het afbreken van onder
handelingen (supra, nr. 81) en de gekwalificeerde benadeling (supra, 
nr. 149)). Het Hof van Cassatie bevestigde in de besproken periode dat de 
rechtsvordering tot herstel van de schade die veroorzaakt wordt door een 
schuldig optreden bij het sluiten van de overeenkomst, niet op een contrac
tuele verhouding steunt maar een quasi-delictuele grondslag heeft (Cass., 
10 december 1981, A. C., 1981-82, 502; R. W. 1982-83, 1065 en R.C.J.B., 
1986, 5, noot Wymeersch, E.). 
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Vermeldenswaard is een arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen (12 
november 1985, R. W., 1986-87). Het Hof vernietigde een overeenkomst 
omdat een contractant zijn toestemming gegeven had in een vlaag van 
waanzin. Aan de andere partij werd, op grond van art. 1386bis B.W., een 
naar billijkheid begrote schadevergoeding toegekend tot vergoeding van de 
schade ,die ontstaan is door het feit, dat, indien begaan door iemand die 
de controle over zijn daden had, een contractbreuk zou uitmaken". De 
toekenning van een schadevergoeding op grond van art. 1386 bis B.W. is 
terecht maar het Hof beging de vergissing om de vernietiging van de 
overeenkomst ten gevolge van het ontbreken van toestemming op een lijn 
te stellen met contractbreuk in de veronderstelling van een geestelijk gezon
de medecontractant. Het Hof sanctioneert hier immers het feit dat de 
geesteszieke een overeenkomst sloot die hij niet gesloten zou hebben indien 
hij over aile verstandelijke vermogens beschikt had. 

Wanneer de onderhandelingen tussen de partijen beheerst worden door een 
contract (b. v. een beginselakkoord), hebben de verplichtingen van de partij
en en hun aansprakelijkheid tijdens de voorbereiding van het definitieve 
contract uiteraard een contractuele grondslag (supra, nr. 84). 

167. TOEPASSINGSGEVALLEN.- Hiervoor werd reeds herhaaldelijk melding 
gemaakt van diverse precontractuele fouten (tekortkomingen aan informa
tieplichten; afbreken van onderhandelingen; de aanwending van bedrog of 
geweld bij het afsluiten van een overeenkomst, het misbruik van de inferieu
re positie van de medecontractant om hem een benadelend contract te doen 
sluiten). De rechtspraak in de besproken periode geeft een aantal voorbeel
den van andere precontractuele fouten, zoals: 

- het afsluiten van een overeenkomst die de bepalingen van de Woning
bouwwet miskent (Gent, 14 mei 1982, R. W., 1984-85, 1851 en T. Aann., 
1988, 232); 

de verkoop van een onroerend goed met miskenning van het 
voorkooprecht van de pachter (Luik, 1 maart 1984, fur. Liege, 1984, 
349 en Res Jur. Imm., 1985, 141); 

- de medecontractant in de waan Iaten dat het huurvoertuig verzekerd is 
voor aile schade terwijl de algemene voorwaarden allerlei uitsluitingen 
bevatten in rubrieken met een misleidende titel (Brussel, 22 januari 1985, 
J.T., 1985, 718); 

- het Iaten uitschijnen dat een voor onbepaalde duur aangegane arbeidso
vereenkomst minstens gedurende een inloopperiode van een jaar uitge
voerd zou worden, terwijl achteraf blijkt dat dit niet het geval is (Arbrb. 
Brussel, 13 maart 1986, J. T. T., 1987, 307); 

- de misleidende voorstelling van de algemene en bijzondere contractsvoor
waarden (Vred. Sint-Joost-ten-Node, 27 mei 1986, T. Vred., 1987, 252); 
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-, 

- het optreden in naam en voor rekening van andere medeeigenaars terwijl 
een lastgeving ontbreekt (Bergen, 12 november 1986, Pas., 1987, II, 16); 

- de medecontractant-verzekeringnemer in de waan laten dat bij faillisse
ment van de vennootschap bet voordeel van de bedrijfsleidersverzeke
ring aan de bedrijfsleider uitgekeerd wordt, terwijl dit niet bet geval is 
(Kh. Charleroi, 10 februari 1988, Rev. Reg. Dr., 1988, 183, bevestigd 
door Bergen, 5 juni 1991, Rev. Reg. Dr., 1991, 449); 

- de medecontractanten, ouders van een minderjarig slachtoffer, in de 
waan laten dat zij zonder homologatie door de rechtbank geldig een 
dading kunnen sluiten (Rb. Antwerpen, 4 maart 1988, R. W., 1990-91, 
128); 

- het afsluiten van een overeenkomst met een onmogelijk voorwerp (Brus
sel, 8 november 1988, Rev. Liege, 1988, 1568); 

- onderhandelen over een overeenkomst die men reeds elders gesloten 
heeft (Vred. Menen, 27 juni 1990, T. Vred., 1992, 7). 

168. SANCTIES BIJ PRECONTRACTUELE FOUT.- ALGEMEEN.- De wijze waar
op de precontractuele fout gesanctioneerd wordt, hangt uiteraard af van de 
grondslag van de precontractuele aansprakelijkheid. Een sanctionering op 
basis van de art. 1382-1383 B.W. houdt in dat het slachtoffer overeenkom
stig de regels van de extra-contractuele aansprakelijheid schadeloos gesteld 
moet worden. Dit houdt in dat bet slachtoffer bet recht heeft op een volledig 
herstel dat bij voorkeur in natura gebeurt, voor zover dit mogelijk is. Zoniet 
dient de schadeloosstelling bij equivalent te gebeuren. Wanneer een herstel 
in natura mogelijk is, voor welke schade schadeloosstelling toegekend kan 
worden en hoe de schadevergoeding berekend moet worden, zijn niet steeds 
gemakkelijk te beantwoorden vragen (zie hierover vooral Cornelis, L., o.c., 
T.B.B.R., 1990, nrs. 27-29, p. 419-423; Schrans, G., Preadvies over pre
contractuele verhoudingen naar Belgisch recht (hierna: Preadvies), Vereni
ging voor de vergelijkende studie van bet recht van Belgie eri Nederland, 
Zwolle, Tjeenk Willink, 1967, 29-32; Vanwijck-Alexandre, M., , ,La repara
tion du dommage dans la negociation et la formation des contrats", Ann. 
Fac. Dr. Liege, 1980, 18-83). 

Bij sanctionering op basis van het algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmis
bruik verbiedt, wordt de uitoefening van het recht beperkt tot de normale 
uitoefening ervan of wordt het herstel van de door bet misbruik veroorzaak
te schade opgelegd (b.v. Cass., 16 december 1982, A.C., 1982-83, 518). 
Rechtsmisbruik wordt niet gesanctioneerd door het verval van het recht 
(Cass., 11 juni 1992, R. W., 1992-93, 373 en J.T., 1992, 676). 

Zoals gezegd, wordt door de rechtspraak meestal de extra-contractuele 
aansprakelijkheid als grondslag genomen. De combinatie van de extra-con
tractuele aansprakelijkheidsregeling met de nietigheidssanctie doet een aan
tal vragen rijzen. Nietigverklaring is de verbintenisrechtelijke sanctie bij 
miskenning van de vereisten voor de totstandkoming van een geldige 
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overeenkomst. De nietigverklaring van de overeenkomst kan tevens als een 
vorm van schadeloosstelling beschouwd worden (vorig overzicht, T.P.R., 
1983, nr. 23, p. 530; Cornelis, L., o.c., T.B.B.R., 1990, voetnoot 157, 
p. 419; Vanwijck-Alexandre, M., o.c., Ann. Fac. Dr. Liege, 1980, nr. 26, 
p. 52). Omdat de nietigverklaring evenwel niet steeds het slachtoffer in de 
toestand plaatst waarin het zich bevonden zou hebben indien de precontrac
tuele fout niet begaan werd, wordt terecht aangenomen dat de rechter naast 
de nietigverklaring (en de daaruit principieel voortvloeiende wederzijdse 
teruggave van wat in uitvoering van de overeenkomst gepresteerd werd) 
eveneens een bijkomende schadevergoeding kan toekennen. De rechtspraak 
kent een dergelijke schadevergoeding regelmatig toe. De vraag rijst nu welke 
schadevergoeding naast nietigverklaring van de overeenkomst toegekend 
kan worden. 

De basisregel bij herstel van schade is dat het slachtoffer het recht heeft om 
geplaatst te worden in de toestand waarin het zich bevonden zou hebben 
indien de precontractuele jout niet begaan zou zi}n. 

In de regel wordt het slachtoffer geplaatst in de toestand waarin het 
slachtojjer zich bevonden zou hebben indien het niet gecontracteerd zou 
hebben. De overeenkomst zou immers niet tot stand gekomen zijn indien 
de fout niet begaan werd (zie o.m. Cornelis, L., o.c., T.B.B.R., 1990, 
nr. 27, p. 419; Van Ommeslaghe, P., Examen, R.C.J.B., 1975, nr. 41bis, 
p. 493enExamen, R.C.J.B.,-1-986,-nr-. 61,-p. 150-151; zienaar-Nederlands 
recht: Bloembergen, A.R., Schadevergoeding: algemeen, deell, in Mono
grajieen Nieuw BW, Kluwer, nr. 32, p. 71-73). Dit doet zich voor wanneer 
een contractant door een fout van zijn medecontractant, b.v. een tekortko
ming aan diens verplichting tot het verstrekken van juiste of volledige 
informatie, dwaalt of wanneer hij het slachtoffer is van bedrog of geweld. 
De nietigheidssanctie veronderstelt immers dat zonder dwaling, bedrog of 
geweld de overeenkomst niettot stand gekomen zou zijn. De schade bestaat 
in dat geval in de kosten die het slachtoffer bij de totstandkoming van de 
overeenkomst vruchteloos gemaakt heeft (damnum emergens) en de derving 
van de winst die voortvloeit uit het laattijdig sluiten van een andere, geldige 
overeenkomst (lucrum cessans). Beide schadeposten maken deel uit van wat 
het negatieve contractsbelang genoemd wordt en waarvan de vergoeding 
beoogt het slachtoffer te plaatsen in een toestand waarin het zich bevonden 
zou hebben indien het de later nietig verklaarde overeenkomst niet aange
gaan zou hebben (zie Bloembergen, A.R., I.e.). Het negatieve con
tractsbelang is minder omvattend dan het positieve contractsbelang. Dit is 
het belang dat het slachtoffer heeft bij een rechtsgeldige overeenkomst. 
Dergelijk belang wordt dikwijls 'lucrum cessans' genoemd (zie b.v. Come
lis, L., o.c., T.B.B.R., 1990, nr. 27, p. 419; 'T Kint, F., o.c. in Les 
obligations contractuelles, nr. 31, p. 26). Men mag evenwel niet over het 
hoofd zien dat het negatieve contractsbelang, zoals hiervoor vermeld, 66k 
winstderving kan inhouden. 

Anders is het wanneer het slachtoffer kan aantonen dat, indien de precon-
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tractuele fout niet begaan werd, toch een rechtsgeldige overeenkomst tot 
stand gekomen zou zijn. Het door Vanwijck-Alexandre gegeven voorbeeld 
is sprekend (Vanwijck-Alexandre, M., o.c., Ann. Fac. Dr. Liege, 1980, 
nr. 39, p. 70-71). Een aannemingsovereenkomst wordt vernietigd omdat de 
aannemer uit onwetendheid zich de keuze van de architect voorbehouden 
heeft. In dergelijk geval kan gemakkelijk aangenomen worden dat oak 
zonder de precontractuele fout de overeenkomst tot stand gekomen zou 
zijn. De rechtsleer staat dan niet afwijzend tegenover een vergoeding van 
het positieve contractsbelang('T Kint, F., o.c. in Les obligations contractu
elles, nr. 32, p. 26; Van Oevelen, A., o.c., Ondernemingsrecht, 1990, afl. 
14, nr. 8, p. 50; Vanwijck-Alexandre, M., I.e.; vgl. Camelis, L., o.c., 
T.B.B.R., 1990, 420-421: schade bestaat wellicht uit het verlies van een 
kans). Er wordt evenwel aan toegevoegd dat bij het herstel van de schade 
de rechter rekening moet houden met de mogelijkheid waarover het slacht
offer beschikt om een nieuwe, ditmaal geldige overeenkomst te sluiten 
(Vanwijck-Alexandre, M., o.c., Ann. Fac. Dr. Liege, nr. 39, p. 70-71). 
Dergelijke stap is in het kader van de extra-contractuele aansprakelijkheid 
te verantwoorden door een beroep op de schadebeperkingsplicht van het 
slachtoffer. Het slachtoffer mag m.a. w. zich niet ertoe beperken in te 
roepen dat hij ten gevolge van de nietigverklaring van de overeenkomst een 
zekere winst heeft gederfd. Het slachtoffer moet zelf het nodige doen om 
deze winst te realiseren door het sluiten van een nieuwe, ditmaal geldige 
overeenkomst. Het slachtoffer heeft dan wei recht op een vergoeding voor 
de v66r de totstandkoming van de nieuwe overeenkomst gederfde winst. 
Vergoeding van het positieve contractsbelang dient eveneens toegekend te 
worden wanneer het slachtoffer aantoont dat het zonder de precontractuele 
fout van zijn medecontractant een rechtsgeldig contract met een derde zou 
gesloten hebben, dat op het ogenblik van de uitspraak niet meer gesloten 
k~m worden. 

De vraag rijst of het slachtoffer van een precontractuele fout die geleid heeft 
tot een vernietigbare overeenkomst, oak kan opteren voor het behoud van 
de (relatief) nietige overeenkomst en slechts een geldelijke schadeloosstel
ling vordert die hem plaatst in de toestand waarin het verkeerd zou hebben 
indien het contract tot stand gekomen zou zijn zonder de precontractuele 
fout. Bijvoorbeeld: een contractant is het slachtoffer van bedrog omtrent 
de waarde van het voorwerp van de verkoopovereenkomst. Mag de contrac
tant ervoor opteren de overeenkomst te behouden maar mits schadeloosstel
ling, die tot gevolg heeft dat de meerprijs die hij ten gevolge van het bedrog 
heeft moeten betalen, gecompenseerd wordt? Indien men deze vraag beves
tigend beantwoordt, dan dient men zich ervan bewust te zijn dat men meer 
doet dan het negatieve contractsbelang vergoeden. In dergelijk geval be
houdt het slachtoffer immers het positieve contractsbelang dat de overeen
komst hem verleent. Dit is betwistbaar indien uit de feiten blijkt dat zonder 
de precontractuele fout de overeenkomst niet tot stand gekomen zou zijn 
en indien het slachtoffer niet een ander rechtsgeldig contract zou gesloten 
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hebben. Het is tegenstrijdig enerzijds voor te houden dat in geval van 
vernietiging van de overeenkomst op grand van dwaling, bedrog of geweld 
het slachtoffer slechts recht heeft op het negatieve contractsbelang, maar 
anderzijds aan het slachtoffer de mogelijheid te verschaffen aanspraak te 
maken op het positieve contractsbelang indien het slachtoffer de nietig
heidsvordering niet instelt (vgl. Vanwijck-Alexandre, M., o.c., Ann. Fac. 
Dr. Liege, 1980, 68-69 en 77). M.i. dient het slachtoffer de nietigheidsvorde
ring in te stellen indien de precontractuele fout (door fout van de medecon
tractant veroorzaakte dwaling, bedrog, geweld) doorslaggevend is geweest 
voor de totstandkoming van de overeenkomst. Stelt het slachtoffer de 
nietigheidsvordering niet in, dan blijkt hieruit dat de fout niet doorslagge
vend geweest is. Het slachtoffer kan in dergelijk geval slechts schadevergoe
ding vragen voor het contracteren tegen meer bezwarende voorwaarden, 
waarbij de bewijslast op het slachtoffer berust. Omgekeerd, wanneer het 
slachtoffer wei recht heeft op het positief contractsbelang (b.v. omdat het 
slachtoffer definitief beroofd is van de mogelijkheid om de gevolgen van 
een nietig contract op te vangen door het sluiten van een rechtsgeldig 
contract, wellicht een voorbeeld in die zin: zie vorig overzicht, T.P.R., 1983, 
nr. 24, p. 531) kan uit het feit dat het slachtoffer een nietigheidsvordering 
instelt niet afgeleid worden dat het slachtoffer slechts aanspraak kan maken 
op een vergoeding die hem in de toestand plaatst waarin het verkeerd zou 
hebben als het contract niet aangegaan zou zijn. De enige vraag die 
beantwoord d7ent te worden ls-1n wetke toestancfhe{slachto]jer verkeerd 
zou hebben indien de precontractuele jout niet begaan zou zijn. Degenen 
die aan het slachtoffer steeds de mogelijkheid verlenen te opteren voor het 
behoud van de overeenkomst met schadeloosstelling, stellen daarentegen de 
vraag welk contract zonder precontractuele jout tot stand zou kunnen 
gekomen zijn. Hierbij wordt uit het oog verloren dat in bepaalde gevallen 
zonder precontractuele fout het contract niet tot stand gekomen zou zijn. 

Een laatste opmerking is tenslotte dat voorgehouden wordt dat de rechter 
op grand van art. 1382 B.W. de nietigverklaring kan uitspreken bij wege 
van herstel in specifieke vorm. Indien de begane culpa in contrahendo 
strafbaar is (bv. niet-naleving van de Handelspraktijkenwet), kan ook de 
strafrechter op vordering van de burgerlijke partij de overeenkomst nietig 
verklaren (Stuyck, J., ,Les pratiques du commerce et le droit des contrats", 
Ann. Dr. Louvain, 1986, 27-66, i.h.b. 63-64; vgl. Brussel, 24 juni 1987, 
T.B.H., 1988, 59, noot Stuyck, J .) 

169. SANCTIES BIJ PRECONTRACUELE FOUT.- DE OVEREENKOMST IS RELATIEF 

NIETIG. - Een aantal uitspraken illustreren welke schade voor vergoeding 
in aanmerking komt bij nietigverklaring van de overeenkomst. Bij de 
volgende voorbeelden gaat het steeds over de vergoeding van het negatieve 
contracts be lang. 

Een koper van een perceel bouwgrond verkreeg de nietigverklaring van de 
koopovereenkomst wegens dwaling, veroorzaakt door een tekortkoming 
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aan de informatieverplichting door de verkoper. Het Hof van Beroep te 
Gent kende aan de koper, die enkel een voorschot betaald had, een vergoe
ding toe van 25.000 F., ex aequo et bono bij gebrek aan preciese gegevens, 
voor het verlies van de kans om beleggingen te doen met het geld dat 
bestemd was voor de aankoop van de waning indien de koper geen rekening 
had moeten houden met de mogelijkheid om uiteindelijk tach de volledige 
koopsom te moeten betalen. Er werd derhalve een vergoeding toegekend 
voor het verlies van de kans op meer renderende lange termijn-beleggingen. 
Uit het arrest blijkt niet dat het slachtoffer een vergoeding voor het positieve 
contractsbelang vorderde (Gent, 30 maart 1979, R. W., 1979-80, 2525). 
De onbevoegde vertegenwoordiger die tegenover de wederpartij aansprake
lijk gesteld werd voor zijn fout die erin bestond zich ten onrechte te hebben 
voorgedaan als een lasthebber, is slechts gehouden tot vergoeding van de 
kosten, ex aequo et bono begroot, die de wederpartij nutteloos gemaakt 
heeft (Bergen, 12 november 1986, Pas., 1987, II, 16). Het Hof oordeelde 
dat geen vergoeding kon toegekend worden voor het wegvallen van het 
voordeel dat voortvloeide uit de overeenkomst, aangezien deze overeen
komst nietig was (zie hierover Wymeersch, E., ,De l'inopposabilite de la 
personne morale et de sa representation" (noot onder Cass., 10 december 
1981), R.C.J.B., 1986, nrs. 16-17, p. 19-20). 

Een franchise-overeenkomst werd nietigverklaard omwille van haar onmo
gelijk voorwerp. In het gebouw waar de handelszaak gevestigd zou worden, 
mocht immers geen handelszaak geexploiteerd worden. Het Hof van Beroep 
te Brussel ging na in welke toestand het slachtoffer zich zou bevonden 
hebben indien de precontractuele fout niet begaan zou zijn. Het Hof kwam 
tot de vaststelling dat in dergelijk geval de franchise-overeenkomst niet 
gesloten zou zijn. Evenmin was de vestiging van de handelszaak op een 
apdere plaats mogelijk aangezien de franchisenemer hiertegen bezwaar 
gemaakt had. Aan het slachtoffer werd derhalve geen vergoeding toegekend 
voor de winst die zij derfde door de niet-totstandkoming van de overeen
komst. Het loon dat zij gederfd had doordat zij een andere betrekking had 
opgegeven om de handelszaak te exploiteren en het verlies van de kans om 
bij diezelfde werkgever een definitieve arbeidsovereenkomst te bekomen, 
kwamen wel principieel voor vergoeding in aanmerking. Hierover heropen
de het Hof de debatten (Brussel, 8 november 1988, Rev. Liege, 1988, 1568). 
De grens tussen het negatieve en positieve contractsbelang is niet steeds 
gemakkelijk te trekken, zoals blijkt uit de hierna volgende voorbeelden. 
Een aannemingsovereenkomst wordt wegens miskenning van de Woning
bouwwet vernietigd en de wederzijdse teruggave wordt bevolen (in casu 
afbraak van het deels opgerichte bouwwerk en teruggave van de betaalde 
voorschotten). Aan de onschuldige opdrachtgever wordt een vergoeding 
toegekend, enerzijds voor derving van het genot dat de opdrachtgever gehad 
zou hebben van het bouwwerk vanaf (vermoedelijk) het ogenblik waarop 
het huis gebouwd had moeten zijn tot het ogenblik waarop de bouwplaats 
volledig hersteld is, anderzijds voor de meeruitgave bij het optrekken van 
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een nieuwe gelijkaardige woning door een andere aannemer (Gent, 14 mei 
1982, R. W., 1984-85, 1851 en Res Jur. Imm., 1988, 232). De genotsderving 
maakt deel uit van het negatieve contractsbelang; de vergoeding van de 
meeruitgave niet. Enkel een vergoeding voor de stijging van de bouwkosten 
behoort tot het negatieve contractsbelang. Een vergoeding van de hogere 
prijs waaraan een andere aannemer werkt, is daarentegen een vergoeding 
voor de derving van het voordeel dat uit de eerste aannemingsovereenkomst 
voortgevloeid zou zijn, mocht die niet nietig geweest zijn. 

De verkoop van een perceellandbouwgrond wordt vernietigd wegens mis
kenning van het voor kooprecht van de pachter. Het Hof van Beroep te Luik 
kent aan de koper een vergoeding van 10.000 F. toe voor de ongemakken 
van de procedure van nietigverklaring, een vergoeding voor het verlies aan 
pachtopbrengst en een na deskundigenonderzoek vast te stellen vergoeding 
voor de eventuele meeruitgave die de koper zal moeten doen om achteraf 
een gelijkaardig perceel te verwerven. De vergoeding voor het verlies aan 
pachtopbrengst die de koper genoten zou hebben indien hij niet eerst de 
nietige overeenkomst gesloten zou hebben, maakt deel uit van het negatieve 
contractsbelang. De vergoeding voor de meeruitgave, in zover zij geen 
betrekking heeft op een algemene stijging van de prijs van de landbouw
gronden, maakt m.i. deel uit van het positieve contractsbelang. Opgemerkt 
dient te worden dat het Hof vaststelde dat bewezen was dat de koper beslist 
gekozen hl:lcl vQor e~n inves_t~ring_in landpouwgrond methet oog Qll d~ _ 
verpachting ervan (Luik, 1 maart 1984, Jur. Liege, 1984, 349 en Res Jur. 
Imm., 1985, 141). 

Het Hof van Beroep te Gent kende aan de koper van een perceel grand, 
slachtoffer van dwaling omtrent de hoedanigheid van de grond (bezwaard 
met een landpacht en derhalve niet onmiddellijk voor bebouwing vatbaar), 
een (zeer aanzienlijk) voorschot toe op de vergoeding van de schade bestaan
de uit de meeruitgave bij aankoop van een ander perceel, meeruitgaven aan 
huur, bijkomende financiele kosten voor een nieuwe lening en stijging van 
de kostprijs van bouwwerken (die evenwel gecompenseerd wordt met de 
opbrengst van de investering van de inmiddels niet aangewende aanne
mingssom) (Gent, 28 oktober 1988, T. Agr. R., 1989, 179). Ook hier maakt 
de vergoeding voor de meeruitgave bij aankoop van een ander perceel deel 
uit van het positieve contractsbelang. 

Een vonnis van de Burgerlijke Rechtbank te Antwerpen bevat een interes
sante toepassing van de regel dat het slachtoffer van een precontractuele 
fout recht heeft op vergoeding van he(positieve contractsbelang indien het 
aantoont dat zonder de fout een rechtsgeldige overeenkomst zou gesloten 
zijn die nadien niet meer gesloten kan worden. In casu sloot een verzekeraar 
met de ouders van een minderjarig slachtoffer van een ongeval een dading 
zonder hen erop te wijzen dat de overeenkomst gehomologeerd diende te 
worden. Aldus slaagde de verzekeraar erin een voor het slachtoffer nadelige 
dading aan te gaan. Bij zijn meerderjarigheid vorderde het slachtoffer de 
nietigverklaring van de dading. De rechtbank vernietigde de dading en 

438 



oordeelde dat de verzekeraar een precontractuele fout had begaan die er de 
oorzaak van was dat het slachtoffer destijds niet (voldoende) vergoed werd. 
De schade voortvloeiend uit de precontractuele fout werd gelijkgesteld met 
de schadevergoeding die de minderjarige op basis van het ongeval had 
moeten ontvangen (Rb. Antwerpen, 4 maart 1988, R. W., 1990-91, 128). 

De vordering tot schadevergoeding na nietigverklaring van een overeen
komst tot overdracht van een handelsfonds wegens dwaling werd door het 
Hof van Beroep te Bergen op betwistbare gronden afgewezen. Het Hof was 
van oordeel dat de kopers die, vooruitlopend op de nietigverklaring, het 
handelsfonds niet meer exploiteerden, door hun handelswijze (die het Hof 
eerst niet en daarna wel als foutief aanmerkt) het causaal verband tussen 
de fout van de verkopers en de schade verbroken hadden (Bergen, 28 
februari 1989, Pas., 1989, II, 221). 

170. SANCTIES BIJ PRECONTRACTUELE FOUT.- DE OVEREENKOMST IS GELDIG. 

- Zelfs indien de overeenkomst niet nietigverklaard kan worden, kan een 
schadevergoeding toegekend worden. De rechtspraak bevestigde de moge
lijkheid daartoe (Arbrb. Gent, 18 mei 1981, R. W., 1981-82, 1426; Cass., 
10 februari 1983, A.C., 1982-83, 755 en R. W., 1983-84, 1638, m.b.t. 
incidenteel bedrog). Zoals uit het hierna volgende overzicht blijkt, wordt 
de schadevergoeding bij gebrek aan preciese gegevens niet zelden ex aequo 
et bono begroot. 

Het Hofvan Beroep te Brussel (25 november 1982, J.T., 1983, 396) kende 
een ex aequo et bono begrote vergoeding toe aan de contractant die ten 
gevolge van incidenteel bedrog een te hoge prijs betaald had en die ten 
gevolge van de minderwaardigheid van de aangekochte zaak tal van herstel
lingskosten had moeten betalen (voor een gelijkaardige beslissing, zie Ber
gen, 18 maart 1986, Rev. Reg. Dr., 1987, 127). 

In een geval waarbij verkeerde inlichtingen om trent de bebouwbaarheid van 
een perceel grond geleid hadden tot een aanzienlijke vertraging in de 
uitvoering van de geplande bouwwerken, kende de rechtbank aan de koper 
een vergoeding toe, begroot ex aequo et bono, voor de stijging van de 
bouwkosten en voor de huurgelden die de koper inmiddels had moeten 
betalen (Brussel, 10 juni 1983, Rec. Gen. Enr. Not., 1984, 251). 

De verhuurder van een wagen, tevens verzekeraar van de aansprakelijkheid 
van de huurder, liet de huurder-verzekeringnemer in het ongewisse omtrent 
de draagwijdte van de uitsluitingen in de verzekeringspolis. De wagen werd 
beschadigd. De verhuurder vorderde schadevergoeding. Omdat de huurder
verzekeringnemer door de fout van de verhuurder-verzekeraar in het onge
wisse werd gelaten omtrent de draagwijdte van de verzekeringsovereen
komst, veroordeelde het Hof van Beroep te Brussel (22 januari 1985, J. T., 
1985, 718) de verhuurder-verzekeraar tot uitbetaling van de verzekerings
vergoeding. Door schuldvergelijking met het gevorderde schadebedrag was 
de huurder-verzekeringnemer derhalve niets verschuldigd. M.a.w., uitein-
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delijk werd de contractant geplaatst in de toestand waarin hij zich bevonden 
zou hebben indien de overeenkomst de draagwijdte had die hij, onder 
invloed van de precontractuele tekortkoming van zijn medecontractant, 
eraan toeschreef (voor gelijkaardige beslissingen, zie Kh. Charleroi, 10 
februari 1988, Rev. Reg. Dr., 1988, 183 en Vred. Sint-Joost-ten-Node, 27 
mei 1986, T. Vred., 1987, 252: dit vonnis verwijst weliswaar naar een 
dwaling van de verzekeringnemer maar uit het vonnis blijkt dat een pre-con
tractuele fout van de verzekeraar gesanctioneerd wordt; vgl. Vred. Luik, 
16 november 1990, Rev. Liege, 1991, 1271). 

De Rechtbank van koophandel te Brussel (14 februari 1983, T.B.H., 1983, 
481) aanvaardde dat bij wege van herstel in natura, de verbintenissen van 
een contractant wegens een tekortkoming van zijn medecontractant aan 
diens informatieverplichting verminderd kunnen worden. Meer bepaald 
had een aannemer een vermoedelijke kostprijs opgegeven die ver beneden 
de normale marktprijs en het uiteindelijk gefactureerde bedrag lag. De 
bedenking kan gemaakt worden of de opdrachtgever wel schade leed. De 
schade kan in ieder geval niet gelijkgesteld worden aan het verschil tussen 
de geraamde en de definitieve prijs aangezien het vermogen van de op
drachtgever verijkt werd met een werk waarvan de kostprijs hager was dan 
de geraamde prijs. Wat m.i. voor vergoeding in aanmerking kan komen, 
is het nadeel dat de opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet sluiten van 
een gunstiger contract met een derde of de eventuele __ l1l(!er1co~te_n_ die 
verbonden zijn aan de hogere prijs (b.v. omdat het krediet dat men 
aangevraagd heeft om de kosten te betalen, onvoldoende is) (vgl. met de 
aansprakelijkheid van de architect indien de door de architect vooropgestel
de prijs te laag is: Delvaux, A., Traite juridique des batisseurs, l, Brussel, 
Bruylant, 1968, nr. 474, p. 731). 

171. SANCTIES BIJ PRECONTRACTUELE FOUT. - ONRECHTMA TIG AFBREKEN VAN 

ONDERHANDELINGEN.- De vraag op welke wijze het onrechtmatig afbreken 
van onderhandelingen gesanctioneerd kan worden, is moeilijk te beant
woorden. Het uitgangspunt is dat de rechter niet kan beslissen dat zijn 
vonnis als overeenkomst tussen de partijen zal gelden. Tijdens de onderhan
delingen zijn de partijen immers vrij en op geen van de partijen rust de 
verplichting iets te doen (Schrans, G., Preadvies, 32, hierin gevolgd door 
Van Oevelen, A., o.c., Ondernemingsrecht, 1990, afl. 14, nr. 9, p. 51; 
Vanwijck-Alexandre, M., o.c., Ann. Fac. Dr. Liege, nr. 13, p. 32). Een 
, ,herstel in natura'' dat ertoe leidt dat de overeenkomst als gesloten be
schouwd wordt, wordt derhalve niet aanvaard (zie ook Verougstraete, I., 
,Wilen vertrouwen bij het totstandkomen van overeenkomsten", T.P.R., 
1990, nr. 22, p. 1181). Dit werd bevestigd - weliswaar in de sfeer van de 
contractuele aansprakelijkheid aangezien de partijen verbonden waren door 
een beginselakkoord - door het reeds meermaals geciteerde vonnis van de 
Rechtbank van koophandel te Brussel (24 juni 1985, J. T., 1986, 236). De 
rechtbank beriep zich voor deze stelling zowel op het beginsel van de vrijheid 
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van contracteren als op de vaststelling dat de partijen zich enkel verbonden 
hadden tot onderhandelingen en niet tot het sluiten van een overeenkomst. 
Over de vraag of de rechter de partijen zou kunnen verplichten tot het verder 
onderhandelen over de overeenkomst, zie Van Oevelen, A., o.c., Onderne
mingsrecht, 1990, afl. 14, nr. 9, p. 51 en de verwijzingen aldaar, evenals 
,Overzicht van rechtspraak. Enkele belangrijke arresten van de Hoge Raad 
der Nederlanden (1980-1983)", T.P.R., 1983, nr. 42, p. 1248-1250. 

Het herstel van de schade gebeurt derhalve door toekenning van een 
schadevergoeding. Er wordt niet betwist dat de kosten die de onderhande
lende partij nutteloos maakte, het tijdsverlies, de verloren kansen op het 
aangaan van een overeenkomst met derden, de aantasting van de goede 
faam, enz. vergoed dienen te worden (zie hierover vooral Vanwijck-Alexan
dre, M., o.c., Ann. Fac. Dr. Liege, 1980, nrs. 5-12, p. 24-32; vgl. 'T Kint, 
F., o.c. in Les obligations contractuelles, nr. 31, p. 25-26; Schrans, G., 
o.c., T.P.R., 1984, nr. 5, p. 8-9). Of de benadeelde eveneens aanspraak kan 
maken op een vergoeding voor het verlies van de winst die de niet tot stand 
gekomen overeenkomst had kunnen opleveren, wordt evenwel betwist. 
Sommige auteurs verwerpen principieel de mogelijkheid daartoe (Cornelis, 
L., o.c., T.B.B.R., 1990, nr. 28, p. 421; Dalcq, R.O., ,Examen de juris
prudence (1980 a 1986). La responsabilite delictuelle et quasi-delictuelle", 
R.C.J.B., 1987, p. 612, nr. 11; 'T Kint, F., o.c. inLes obligations contrac
tuelles, nr. 31, p. 26; Schrans, G., Precontractuele verhoudingen, 30; Van
wijck-Alexandre, M., o.c., Ann. Fac. Dr. Liege, nr. 13, 32-34). Andere 
auteurs daarentegen staan tegen een vergoeding van het positief contracts
belang niet afwijzend voor zover bewezen kan worden dat de overeenkomst 
tot stand gekomen zou zijn indien een partij de onderhandelingen niet 
onrechtmatig afgebroken zou hebben. De schade moet zeker zijn en er dient 
een oorzakelijk verband te bestaan tussen deze schade en de begane fout 
(Kruithof, R., o.c., Rechtgeleerd Magazijn Themis, 1985, 380, hierin ge
volgd door Van Oevelen, A., o.c., Ondernemingsrecht, 1990, afl. 14, nr. 9, 
p. 51; zie eveneens het arrest van de Nederlandse Hoge Raad van 18 juni 
1982, ,Plas/Valburg" en de bespreking hiervan in ,Overzicht van recht
spraak. Enkele belangrijke arresten van de Hoge Raad der Nederlanden 
(1980-1983)", T.P.R., 1983, nr. 43, p. 1250-1255). Indien het slachtoffer 
over de mogelijkheid beschikt om deze winst te realiseren door het sluiten 
van een overeenkomst met een derde, maar deze mogelijkheid niet aan
grijpt, komt het slachtoffer uiteraard tekort aan zijn verplichting tot 
beperking van de schade (supra, nr. 168). 

De rechtspraak in de besproken periode is eerder schaars. De Rechtbank 
van koophandel te Luik (20 december 1984, Jur. Liege, 1985, 149) kende 
in overeenstemming met het klassieke standpunt een schadevergoeding toe 
voor een nutteloos gemaakte studie en verloren tijd. De Rechtbank van 
koophandel te Brussel (24 juni 1985, J. T., 1986, 236) was van oordeel dat 
het afbreken van de onderhandelingen aan de benadeelden enkel de kans 
op het aangaan van de overeenkomst ontnam. De benadeelden konden 
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derhalve geen aanspraak maken op het voordeel dat uit het nagestreefde 
contract zou voortvloeien. De rechtbank ging evenwel niet over tot begro
ting van de schade die voortvloeide uit het verlies van een kans aangezien 
de benadeelde dergelijk herstel bij equivalent niet gevorderd had. 

Ben interessant vonnis waarbij ruime aandacht besteed werd aan de begro
ting van de schade, werd geveld door de Rechtbank van koophandel te 
Brussel van 3 februari 1988 (J. T., 1988, 516). De benadeelde van het 
onrechtmatig afbreken van de onderhandelingen vorderde vergoeding van 
de door haar nutteloos gemaakte kosten en van het verlies van de kans op 
het verwerven van van de voordelen die de vooropgestelde overeenkomst 
zou opleveren. De rechtbank was van oordeel dat de investeringen die deze 
partij gemaakt had voor het verwerven van de verkoopconcessie niet 
nutteloos geweest waren aangezien deze partij naderhand twee nieuwe 
concessies had verworven. De rechtbank was van oordeel dat door de 
verwerving van de nieuwe concessies de investeringen hun nut behouden 
hadden en dater derhalve geen schade was. De rechtbank verwees hiervoor 
zowel naar de verplichting die rust op het slachtoffer tot beperking van de 
schade als naar het beginsel dat gebeurtenissen die zich voordoen nadat de 
schade ontstaan is maar die niet vreemd zijn aan hetzij de fout, hetzij de 
schade, in aanmerking genomen moeten worden bij de begroting van de 
schade. De rechtbank kende daarentegen wei een vergoeding toe voor het 
,verlies van de kans" na vastgesteld te hebben dat er geen ,redelijke 

. twijfel'' K:ori-oesfaan-overae-t:oTstandK:oiiifng van ae overeenkomsf maien 
de onderhandelingen niet onrechtmatig afgebroken geweest waren. De 
toegekende vergoeding benadert zeer sterk een vergoeding voor het positieve 
contractsbelang. De benadeelde had aangevoerd dat de uitvoering van de 
overeenkomst tijdens de duur van de overeenkomst 12.500.000 F. opgele
verd zou hebben en vorderde een bedrag van 10.000.000 F., ex aequo et 
bono begroot. De rechtbank was evenwel van oordeel dat de door de 
benadeelde vooropgestelde winstmarge te hoog was en herleidde de gevor
derde vergoeding met 2/5 zodat aan de benadeelde 6 miljoen frank werd 
toegekend. Dit vonnis werd in hoger beroep hervormd (Brussel, 5 februari 
1992, J. T., 1993, 130). Het Hof kende, net zoals de eerste rechter, een 
vergoeding toe voor de nutteloos gemaakte kosten. V oor het verlies van de 
kans op het verwerven van de voordelen van het onderhandelde contract 
werd evenwel geen vergoeding toegekend. Het Hofwas, met verwijzing naar 
ondermeer Dalcq, 't Kint en Vanwijck-Alexandre (hierboven geciteerd) van 
oordeel dat de schade ten gevolge van een precontractuele fout nooit kan 
bestaan in het voordeel dat een partij uit het contract kon halen. Aldus is 
het Hof van mening dat het positieve contractsbelang nooit voor vergoeding 
in aanmerking komt, hetgeen betwistbaar is. Het enige wat het slachtoffer 
van een precontractuele fout kan vorderen, aldus het Hof, is het verlies van 
de kans om tijdens de (achteraf vruchteloos gebleken) onderhandelingen 
met derden te kunnen contracteren. 
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AFDELING 7 

DE GEVOLGEN VAN HET CONTRACT 
R. KRUITHOF 

A. De gevolgen voor de contractspartijen 

I. De interpretatie van het contract 

a. Draagwijdte van de art. 1156 e.v. B.W. 

172. DE ARTIKELEN 1156-1164 B.W.- RAADGEVINGEN OF RECHTSREGELS?- In 
het vorige rechtspraakoverzicht werd aandacht besteed aan de vraag of de 
in de art. 1156 tot en met 1164 B.W. vermelde interpretatieregels dienen 
beschouwd te worden als gewone raadgevingen of aanbevelingen aan de 
rechter dan wel of zij werkelijke rechtsregels met een suppletief karakter 
vormen (T.P.R., 1983, p. 589 e.v.). Daar werd ook de aandacht gevestigd 
op het arrest van het Hof van Cassatie van 22 maart 1979 (A.C., 1978-79, 
860), waarin beslist werd dat de rechter overeenkomstig art. 1162 B.W. in 
geval van twijfel het contract moet uitleggen ten nadele van hem die 
bedongen heeft en ten voordele van hem die zich verbonden heeft. V oorts 
dient bet arrest van 27 april 1979 (A. C. , 1978-79, 1 025) in berinnering te 
worden gebracbt, daar datzelfde hof daarin duidelijk stelde dat ,de rechter 
verplicht is krachtens art. 1156 van het Burgerlijk Wetboek de gemeen
schappelijke bedoeling van de contracterende partijen na te gaan". Alge
meen wordt erkend dat bieruit voortvloeit dat de artikelen 1156 en 1162 geen 
raadgevingen zijn aan de rechter, maar bindende- zij het suppletieve
wetsvoorschriften (zie o.m. Van Ommeslaghe, P., o.c., R.C.J.B., 1986, 
p. 167-168 en 173; Arbit. Besl., 24 mei 1985, R.G.A.R., 1986, nr. 11.157). 

Vermits bet merendeel van de overige wettelijke interpretatieregels gezien 
kunnen worden als toepassingen van artikel1156 B.W. en vermits artikel 
1160 B.W. in bet verlengde ligt van artikel 1135 B.W., leek de conclusie 
gerechtvaardigd dat ook de art. 1157 tot en met 1161 B.W. evenals de 
art. 1163 en 1164 B. W. aanvullende rechtsregels vormen waarvan schending 
door de rechter desgevraagd tot cassatie leidt (vorig overzicht, p. 591; in 
die zin ook Mandoux, P., noot onder Cass., 22 maart 1979, T. A ann., 1982, 
p. 302; Dirix, E. en Van Oevelen, A., o.c., R. W., 1985-86, 88-89). 

Twijfel omtrent dit laatste wordt echter gezaaid door het Cassatiearrest van 
25 september 1981 (A. C., 1981-82, 155 en R. W., 1982-83, 433). Hierin 
beslist het Hof uitdrukkelijk ,dat artikel1157 van het Burgerlijk Wetboek 
betekent noch dat een beding steeds moet worden opgevat in een zin waarin 
bet enig gevolg kan hebben, noch dat wanneer het voor tweeerlei betekenis
sen vatbaar zou zijn, de rechter bet steeds zou moeten interpreteren als een 
recbt toekennend of een verbintenis opleggend" (zie in dezelfde zin Cass., 
4 maart 1985, A.C., 1984-85, 908 en R. W., 1985-86, 2333; Cass., 24 
november 1988, A.C., 1988-89, 364). P. Van Ommeslaghe leidt hieruit af 
dat dit wetsartikel geen interpretatieregel bevat die de rechter moet toepas-
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sen (o.c., R.C.J.B., 1986, p. 174; cf. Arb. Besl., 24 mei 1985, R.G.A.R., 
1986, nr. 11.157). Deze zienswijze is niet de enig mogelijke interpretatie van 
genoemd cassatiearrest. Waarschijnlijker is dat het Hof enkel heeft willen 
onderstrepen dat de feitenrechter eerst de interpretatieregel van art. 1156 
B.W. moet toepassen. Het is immers niet uitgesloten dat het de gemeen
schappelijke bedoeling van de partijen was om een beding te stipuleren dat 
geen gevolg kan hebben of geen wettig gevolg kan hebben. De genoemde 
cassatierechtspraak heeft m.a.w. slechts betrekking op de hierarchie of 
volgorde waarin de interpretatieregels van de artikelen 1156 e.v. B.W. 
moeten worden toegepast. Dit wordt blijkbaar bevestigd door de recht
spraak van het Hof van Cassatie waarin cassatiemiddelen gebaseerd op de 
schending van artikel 1157 B. W. niet onontvankelijk worden ver klaard 
(Cass., 25 september 1981, A. C., 1981-82, 155 en R. W., 1982-83, p. 433). 
Deze interpretatie is ook juridisch meer gefundeerd: het gaat toch niet op 
dat de rechterlijke macht zich de bevoegdheid toeeigent om sommige 
wetsbepalingen wei en andere niet als rechtsregels te erkennen (zie over dit 
alles Dumon, F., ,De motivering van de vonnissen en arresten en de 
bewijskracht van de akten", A.C., 1978-79, p. 36 e.v.; Dirix, E. en Van 
Oevelen, A., o.c., R.W., 1985-86, k. 88-89). 

173. TOEPASSINGSGEBIED VAN DE ARTIKELEN 1156 E.V. B.W.- In tegenstelling 
tot buitenlandse wetgevingen- zoals het Nederlandse B.W. en het Duitse 
B:G.B. ~ l:revat onsBurgerlijk Wetb-oek-(de-artt. 1018; 1019 en-1023B:W. 
buiten beschouwing gelaten) geen specifieke interpretatieregels voor testa
menten. Algemeen wordt aangenomen dat de interpretatieregels voor over
eenkomsten mutatis mutandis ook op de eenzijdige rechtshandeling die het 
testament is, dienen te worden toegepast (zie Puelinckx-Coene, M., noot 
onder Cass., 23 september 1983, R. W., 1984-85, 938 en de verwijzingen 
aldaar in voetnoot 2; voor toepassingen zie Rb. Brussel, 3 april1981, Rev. 
Not.B., 1981, 448 en infra, nrs. 176 en 178; cf., Cass., 23 september 1983, 
A.C., 1983-84, 70). 

Ook op arbeidsovereenkomsten zijn de interpretatieregels van de artikelen 
1156 e.v. B.W. toepasselijk, ook al pogen sommige auteurs en rechtscolle
ges terzake rekening te houden met de eigenheid van het arbeidsrecht (zie 
b.v. Arbh. Bergen, 8 mei 1987, J. T., 1988, 140 met concl. Subst. Gen. J.F. 
Leclercq; cf. Jamoulle, M., Le contrat de travail, I, Luik, 1982, p. 114 e.v.; 
Rauws, W., Civielrechtelijke bei!indigingswijzen van de arbeidsovereen
komst: nietigheid, ontbindingen overmacht, Antwerpen, 1987, p. 21 e.v.). 
Klaarblijkelijk geldt dit ook voor de al dan niet bij Koninklijk Besluit 
algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomsten (zie 
Arbh. Antwerpen, 25 april1979, T.S.R., 1979, 423, R. W., 1979-80, 1146; 
Arbh. Brussel, 24 apri11979, J. T. T., 1979, 276; Arbrb. Luik, 15 mei 1979, 
J.T.T., 1980, 49; cf. Arbrb. Antwerpen, 3 juni 1988, R. W., 1988-89, 305, 
noot M. Rigaux en P. Humblet. 

Ten aanzien van bepaalde rechtshandelingen bevat de wet echter interpreta-
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tievoorschriften die geheel of ten dele afwijken van de regels vervat in de 
artikelen 1156 e.v. B. W. Wat de koop betreft, kan in dit verband herinnerd 
worden aan art. 1602 B.W. (voor toepassingen zie b.v. Gent, 10 april1987, 
R. W., 1987-88, 84; Brussel, 30 maart 1981, B.R.H., 1981, 420). Oak kan 
hier art. 1988 B.W. inzake lastgeving als voorbeeld vernoemd worden (zie 
Antwerpen, 17 april 1984, T. Not., 1985, 109; Pol. Luik, 6 april 1981, 
R. G.A.R., 1982, nr. 10.450). 

b. Gemeenschappelijke bedoeling der partijen 

174. ART. 1156 B.W.- Artikel1156 B.W. is nag steeds het uitgangspunt bij 
de interpretatie van rechtshandelingen in ons recht, alhoewel aanhangers 
van de vertrouwensleer ·oak bij ons de kop opsteken (zie vooral Storme, 
M.E., De invloed van de goede trouw op kontraktuele schuldvorderingen, 
E. Story-Scientia, Brussel, 1990). Rechters dienen daarom in de overeen
komsten nate gaan wat de gemeenschappelijke bedoeling van de contracte
rende partijen is geweest, veeleer dan zich te houden aan de letterlijke 
betekenis van de woorden (voor een toepassing zie b.v. Rb. Tongeren, 17 
december 1982, Limb. Rechtsl., 1983, 20). Opmerkelijk is dat ons Hof van 
Cassatie in het arrest van 19 februari 1987 uitdrukkelijk heeft beslist dat 
er geen algemeen rechtsbeginsel bestaat dat zegt dat bij de uitlegging van 
de geschreven akte, de werkelijke wil der partijen de voorrang heeft op hun 
uitgedrukte wil (Cass., 19 februari 1987, A.C., 1986-87, 817). 

175. KWALIFICATIEVANDEOVEREENKOMST.- Opgrond van art. 1156B.W. 
kan de rechter de juridische kwalificatie verbeteren die partijen aan hun 
overeenkomst hebben gegeven, indien deze hun gemeenschappelijke bedoe
ling niet juist of niet volledig weergeeft. Evenzo kan de rechter gebruik 
maken van art. 1156 B.W. om het contract juridisch te kwalificeren zo 
partijen elke kwalificatie achterwege hebben gelaten. 

De feitenrechter - aldus het Hof van Cassatie in het arrest van 22 oktober 
1982 - is niet gebonden door de kwalificatie die partijen geven aan een 
tussen hen gesloten litigieuze overeenkomst, maar kan de juiste juridische 
aard daarvan bepalen op grand van de hem regelmatig voorgelegde gege
vens binnen en buiten die overeenkomst, mits hij de bewijskracht hiervan 
niet miskent en geen bewijs aanneemt buiten en hoven de inhoud van de 
akte in de gevallen waarin de wet zulks niet toelaat (Cass., 22 oktober 1982, 
A. C., 1982-83, 283 en R. W., 1984-85, 611; zie ook Cass., 25 april 1985, 
A. C., 1984-85, 1135 en R. W., 1986-87, 607 (financieringscontract dat door 
partijen ten onrechte als huurcontract werd gekwalificeerd; Brussel, 30 
maart 1981,B.R.H., 1981, 420; VanOmmeslaghe, P., o.c.,R.C.J.B., 1986, 
p. 170 en de verwijzingen). 

Het aantal vonnissen en arresten waarin deze regels worden toegepast is zo 
groat, dat we ons bier tot een korte opsomming van een aantal typische 
uitspraken moeten beperken. 
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Zie i.v.m. de kwalificatie van 
- een leasing van gebouwen: Brussel, 25 september 1985, Pas., 1985, II, 

183; Brussel, 25 mei 1983, J. T., 1983, 664; Kh. Charleroi, 7 september 
1988, Rev. Liege, 1989, 26; cf Brussel, 22 februari 1983, J. T., 1983, 
667 en Rec. Gen. Enreg. Not., 1984, nr. 23068; zie ook Bruyns, F. en 
Buysschaert, D., ,La Iocation-financement ou leasing immobilier", 
J.T., 1988, 361 e.v.); 

- de exploitatie van een steengroeve: Vred. Hamoir, 26 maart 1987, T. 
Vred., 1988, 54; 

- een overdraagbare koopoptie: Bergen, 1 december 1983, Pas., 1984, II, 
62; zie ook Luik, 18 juni 1981, Rec. Gen. Enreg. Not., 1982, nr. 22.767; 
Rb. Brussel, 24 februari 1982, Rec. Gen. Enreg. Not., 1984, nr. 23.033; 

- een minnelijke (medische) expertiseregeling: zie Kh. Luik, 27 november 
1979, R.G.A.R., 1982, nr. 10496, noot J.L. Fagnart; Corr. Nijvel, 29 
oktober 1981, R.G.A.R., 1983, nr. 10.598, noot M.M.; Rb. Luik, 19 
november 1981, R.G.A.R., 1983, nr. 10.612; Rb. Doornik, 6 januari 
1982, R.G.A.R., 1983, nr. 10.676; 

- een handgeld: Brussel, 26 maart 1986, T.B.B.R., 1987, 158, noot J. De 
Gavre; Bergen, 4 november 1986, Rev. Liege, 1987, 1098; Rb. Nijvel, 
10 juni 1981, Rec. Gen. Enreg. Not., 1982, nr. 22798; 

- een vergoedingskwijting: Gent, 19 september 1980, R. W., 1982-83, 725; 
~ol. Brussel, 28 -oktober-1980, -R. G.A.R., -1981,-nr .10.313,-nooLE. 
Glansdorff; zie ook Dirix, E., noot onder Arbrb. Brussel, 12 maart 
1981, R. W., 1981-82, 190 e.v.; 

- een dading: Arbh. Luik, 23 juni 1983, J.L., 1984, 251; Corr. Nijvel, 11 
april1986, R.G.A.R., 1988, nr. 11.332; Corr. Charleroi, 28 november 
1980, R.G.A.R., 1983, nr. 10.613; zie ook Arbh. Antwerpen, 19 sep
tember 1983, R. W., 1983-84, 1289; 

- een agentuurovereenkomst: Kh. Brussel, 21 januari 1981,B.R.H., 1981, 
493; 

- een bemiddelingsoverkomst bij verkoop of verhuring: zie en vgl. Brus
sel, 7 maart 1982, R. W., 1983-84, 2829; Bergen, 19 september 1983, Rec. 
Gen. Enreg. Not., 1984, nr. 23085; Rb. Antwerpen, 16 oktober 1981, 
R. W., 1982-83, 805; Vred. Brugge, 18 december 1981, R. W., 1984-85, 
757; Bergen, 8 maart 1983, T.B.H., 1984, 279; Bergen, 1 december 1983, 
Pas., 1984, II, 62; 

- een overeenkomst met een koppelbaas: Kh. Luik, 23 mei 1978, B.R.H., 
1981, 491; Kh. Luik, 14 maart 1978, B.R.H., 1981, 487 en Luik, 10 
december 1980, B.R.H., 1981, 487; 

- een "car wash"-overeenkomst: Brussel, 5 november 1982, R.G.A.R., 
1984, nr. 10.787; Vred. Etterbeek, 15 december 1980, Pas., 1981, III, 
34 en J. T., 1981, 197; 

- een contract i. v.m. de constructie, levering en plaatsing van een lift: Kh. 
Brussel, 13 januari 1988, J.T., 1988, 587; 
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- een parkingcontract: Vred. Sint-Joost-Ten-Node, 28 oktober 1986, 
T. Vred., 1987, 220; 

- een arbeidsovereenkomst: Arbh. Antwerpen, 25 april1979, R. W., 1979-
80, 1146; Arbh. Bergen, 30 juni 1988, Rev. Liege, 1988, 1427; Arbrb. 
Hasselt, 19 januari 1987, Limb. Rechtsl., 1987, 82; Arbrb. Nijvel, 23 
januari 1981, Rev. Reg. Dr., 1981, 208; 

- een stageovereenkomst: Pol. St. Truiden, 2 maart 1983, R. W., 1983-84, 
309; 

- een overeenkomst tussen een binnenschipper en een bevrachter m.h.o. 
op vervoer van goederen: Arbh. Antwerpen, 12 januari 1983, R. W., 
1983-84, 2776; 
een pachtovereenkomst: Vred. Florenville, 18 september 1973, T. 
Agrar. R., 1981, 127; Vred. Brugge, 17 oktober 1980, R. W., 1980-81, 
2556; 
een contract i. v.m. de levering van brandstof: Brussel, 4 juni 1987, J. T., 
1987, 684(21). 

176. EXTRINSIEKE OMSTANDIGHEDEN.- De bevoegdheid van de rechter om 
een overeenkomst uit te leggen is niet beperkt tot de interpretatie van de 
bewoordingen welke de partijen hebben gebruikt in de akte tot vaststelling 
van die overeenkomst. M.a. w. naast de bewoordingen van de akte zelf mag 
de rechter een beroep doen op extrinsieke omstandigheden om de werkelijke 
draagwijdte te bepalen die partijen aan de overeenkomst hebben willen 
geven. Derhalve, wanneer de rechter de gemeenschappelijke bedoeling van 
de contracterende partijen dient op te sporen, mag hij rekening houden met 
de kontekst van de overeenkomst, de begeleidende omstandigheden en meer 
in het bijzonder de wijze waarop de overeenkomst werd uitgevoerd (zie 
vorig overzicht, T.P.R., 1983, 592-593 en de verwijzingen). 
Aldus mag de rechter een testament uitleggen aan de hand van extrinsieke 
gegevens, wanneer hij vaststelt dat de erflater zijn wil niet volkomen 
duidelijk heeftte kennen gegeven (Cass., 23 september 1983, A. C., 1983-84, 
70). 
Zo al uit de uitvoering van een overeenkomst de gemeenschappelijke 
bedoeling van partijen kan blijken (Cass., 12 juni 1986, A.C., 1985-86, 
1394; zie ook Cass., 25 mei 1984, A. C., 1983-84, 1234; Cass., 10 november 
1988, A.C., 1988-89, 287; Arbitr. Besl. Balie Luik, Rev. Liege, 1987, 124), 
neemt zulks niet weg dat, inzonderheid bij een overeenkomst waarvan de 
uitvoering zich in de tijd uitstrekt, het ook mogelijk is dat de concrete 
uitvoering moet worden beoordeeld aan de hand van de bepalingen van de 
overeenkomst; uit de omstandigheid dat de rechters hebben geoordeeld dat 
de eerste uitvoeringsfase niet dienstig was om de overeenkomst uit te leggen, 

(21) Ben makelaarscontract kan, naargelang de concrete bepalingen, als een huur van diensten 
of als een lastgeving gelnterpreteerd worden (Gent, 4 december 1990, R. W., 1990-91, 1374). 
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volgt dus niet dat zij de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen niet 
hebben nagegaan (Cass., 1 maart 1984, A.C., 1983-84, 831). 

Ziehier nog een toepassing van artikel1156 B. W. In een sponsoringcontract 
(zie hierover Tilleman, R., ,De sponsoringovereenkomst", Jura Fa/c., 
1986, p. 194 e.v. en de verwijzingen) gesloten op 25 maart 1985, werd 
bedongen dat de sponsor van een jaarlijks te houden internationaal tennis
tornooi de overeenkomst kon opzeggen ,au plus tard le 31 mars de l'annee 
precedent celle du terme du triennat, soit, pour le premier triennat avant 
Ie 31 mars 1986". De sponsor meent dat de term ,triennat" letterlijk moet 
genomen worden, maar de rechter oordeelt dat uit de gemeenschappelijke 
bedoeling van partijen blijkt dat het hier om het einde van , ,drie tornooien'' 
gaat (Kh. Brussel, 14 juni 1989, T.B.H., 1990, 420). 

177. BEOORDELINGSBEVOEGDHEID VAN FEITENRECHTER EN HOF VAN CASSA

TIE. - Het door het interpreteren van de overeenkomst achterhalen van de 
gemeenschappelijke bedoeling der partijen is een feitenkwestie waarover de 
rechter ten gronde soeverein oordeelt (De Page, H., Traite, II, nr. 566, 
p. 551; cf. Cass., 5 juni 1986, A.C., 1985-86, 1360)(22). Deze regel geldt 
echter niet zonder uitzonderingen, zodat aan het Hof van Cassatie toch een 
zekere controlebevoegdheid toekomt. 
Interpreteert de feitenrechter de overeenkomsten soeverein, dan is dit op 
voorwaarde dat hij het in art. 1134, lid 1, B.W. uitgedrukte beginsel van 
de overeenkomst~wet-eer biedigt ( constante · cassatierechtspraak;- zie-h:v; 
Cass., 19 februari 1987, A.C., 1986-87, 817). Onder het mom van interpre
tatie mag de rechter derhalve geen bedingen van het contract wijzigen of 
aan die overeenkomst toevoegen. De verbindende kracht van een overeen
komst wordt door de rechter echter niet miskend wanneer hij daaraan het 
gevolg toekent dat zij, volgens de uitlegging die hij eraan geeft, naar recht 
tussen partijen heeft (constante cassatierechtspraak; zie b.v. Cass., 14 
oktober 1982, R. W., 1982-83, 2742; Cass., 16 juni 1983, A. C., 1982-83, 
1276; Cass., 29 februari 1984, A.C., 1983-84, 821; Cass., 10 november 
1988, Pas., 1989, I, 259; zie ook supra, nr. 56). 
De feitenrechter oordeelt op onaantastbare wijze over het bestaan en de 
draagwijdte van een wilsuiting, mits hij de bewijskracht niet miskent van 
de akten waaruit hij die wilsuiting afleidt (art. 1319 e.v. B.W.; constante 
rechtspraak; zie b.v. Cass., 9 mei 1980, A.C., 1979-80, nr. 577; Cass., 11 
september 1986, A. C., 1986-87, nr. 18, p. 42; Cass., 24 maart 1988, A. C., 
1987-88, 972). Miskent de bewijskracht van de akte niet, de rechter die aan 
een contractsbeding van een akte geen uitlegging geeft die onverenigbaar 
is met zijn zin en draagwijdte (Cass., 25 oktober 1984, A. C., 1984-85, 313). 
Wanneer de door de partijen in de overeenkomst gebruikte bewoordingen 
klaar en duidelijk zijn en slechts vatbaar voor een uitlegging, mag de rechter 

(22) Cf. Cass., 9 november 1990, A.C., 1990-91, 288. 
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daar niet van afwijken, daar hij anders de gemeenschappelijke bedoeling 
der partijen zou miskennen (zie vorig overzicht, T.P.R., 1975, p. 498 en de 
verwijzingen; zie ook Kh. leper, 5 november 1979, De Verz., 1984, 117; 
Vred. Kontich, 12 juli 1983, R. W., 1983-84, 2121). Het is echter mogelijk 
dat een beding op zichzelf genomen klaar en duidelijk is, maar in de context 
van de andere clausules van het contract duister wordt. Dan mag de rechter 
dat beding uiteraard in dat Iicht uitleggen (zie vorig overzicht, T.P.R., 1975, 
p. 499 en de verwijzingen; Arbit. Besl. 1 juni 1982, Rechtspr. Antw., 
1981-82, 355; Arbit. Besl. Balie Luik, 6 oktober 1986, Rev. Liege, 1987, 
124). Hetzelfde geldt indien de bedingen weliswaar op zichzelf klaar en 
duidelijk zijn, maar bij de partijen niet klaar en duidelijk zijn overgekomen 
(zie Rb. Charleroi, 11 apri11986, Rev. Not. B., 1988, 207), of nog wanneer 
partijen aan die bedingen een van de gangbare afwijkende betekenis hebben 
gehecht. Kortom in laatste instantie dient de werkelijke gemeenschappelijke 
bedoeling steeds te prevaleren (zie Van Ommeslaghe, P., o.c., R.C.J.B., 
1986, p. 170 e.v.). Het Hof van Cassatie zal er echter nauwlettend op 
toezien dat de feitenrechter zijn beslissing terzake juist motiveert. 
Een voetballer niet-amateur ondertekent een persoonlijke verzekering tegen 
Iichamelijke ongevallen die zich kunnen voordoen bij de beoefening van 
sporten , , welke uitsluitend voor het genoegen en als amateur worden 
bedreven''. Daar deverzekeraar op de hoogte was ten tijdevan de contracts
sluiting van het feit dat de verzekeringnemer sedert meer dan een jaar met 
het statuut van niet-amateur regelmatig aan voetbalwedstrijden deelnam en 
daar in het contract een bijzondere clausule was opgenomen waarin bepaald 
werd dat voor ongevallen tijdens en ingevolge het beoefenen der voetbal
sport de dagelijkse vergoeding vanaf de eerste dag zou worden uitbetaald, 
oordeelde de Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren, op grond van 
art. 1156 B.W., dat de verzekering in casu ook de ongevallen dekt die de 
verzekeringnemer als niet-amateur voetballer overkomen (Rb.Tongeren, 17 
december 1982, Limb. Rechtsl., 1983, 20)(23). 

c. Vermoedelijke gemeenschappelijke bedoeling 

178. ALGEMEEN.- Hoe moet de rechter het contract uitleggen, wanneer hij 
er niet in slaagt de werkelijke gemeenschappelijke bedoeling van partijen 
te achterhalen? De wet komt de rechter hier ter hulp door een aantal regels 
te formuleren die de vermoedelijke gemeenschappelijke bedoeling van 
partijen weergeven. Het gaat om de artikelen 1157, 1158, 1159, 1161 en 1164 
B.W. Art. 1163 dient zonder meer als een toepassing van art. 1156 B.W. 
te worden beschouwd. 
Wanneer een beding voor tweeerlei zin vatbaar is, moet men het veeleer 
opvatten in de zin waarin het enig gevolg kan hebben, dan in die waarin 

(23) Ook artikelS van de Wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992 bepaalt 
dat de verzekeringsnemer niet gehouden is aan de verzekeraar omstandigheden mee te delen 
die deze laatste kende of redelijkerwijs had moeten kennen. 
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het geen gevolg kan teweegbrengen (art. 1157 B.W.). Deze regel brengt in 
de eerste plaats mee dat actus interpretandus est potius ut valeat quam ut 
pereat, m.a.w. interpretatie dient te geschieden eerder in de zin waarin het 
contract geldig is dan in de zin waarin het nietig zou zijn. Derhalve, indien 
in de arbeidsovereenkomst met een handelsvertegenwoordiger een niet-con
currentiebeding voorkomt dat voor tweeerlei uitleg vatbaar is daar het 
daarin gebruikte woord ,bedrijfstak" zowel de betekenis kan hebben van 
,groep van bedrijven die zich met eenzelfde produktie bezighouden" als 
van ,afdeling van het bedrijf", en enkel in de eerste interpretatie dit 
niet-concurrentiebeding aan de wettelijke vereisten voldoet van art. 104 
Arbeidsovereenkomstenwet, moet de rechter, overeenkomstig artikel1157 
B.W., deze eerste interpretatie weerhouden (Arbh. Antwerpen, 9 februari 
1984, J. T. T., 1986, 298; voor andere toepassingen zie o.m. Brussell 17 
maart 1982, R. W., 1983-84, 2829 (bemiddelingscontract); Gent, 30 januari 
1984, R. W., 1984-85, 401 (beding in verzekeringscontract dat verzekeraar 
het proces zalleiden); Brussel, 17 maart 1982, R. W., 1983-84, 2829 (beding 
i. v .m. commissieloon tussenpersoon bij de overdracht van een bedrijf). Ook 
voor testamenten geldt het potius ut valeat-principe van artikel1157 B.W. 
(Rb. Brugge, 19 januari 1988, R. W., 1988-89, 757; zie voor meer bijzonder
heden Dillemans, R. e.a., ,Overzicht van rechtspraak. Schenkingen en 
testamenten (1970-1984)", T.P.R., 1985, p. 587-588 en de verwijzingen). 

Artikel 1157 B.W. betekent echter ook dat een beding dat voor tweeerlei 
betekenis vatbaar-is,-zo-uitgelegd moet wordendat-het-zin, d-.i; -nut-, heeft~ 
Zo besliste het Vredegerecht te Hasselt dat de beperking van een diefstalver
zekering tot voorwerpen ,die zich in de afgesloten kofferruimte (van het 
motorrijtuig) bevinden", in casu zo moet gei:nterpreteerd worden dat de 
voorwerpen die zich in de ,afgesloten bagageruimte" van het motorrijtuig 
van de verzekerde bevonden door de verzekering gedekt zijn, daar de 
clausule anders geen zin had vermits het betrokken voertuig geen koffer
ruimte in de enge zin van het woord had doch enkel een bagageruimte (Vred. 
Hasselt, 4 januari 1983, Limb. Rechtsl., 1983, 100; voor andere toepassin
gen zie Gent, 18 september 1981, R. W., 1982-83, 42 en i.h.b. 48; Brussel, 
19 februari 1986, R. W., 1986-87, 467). 

Luidens art. 1158 B.W. moeten bewoordingen die voor tweeerlei zin vat
baar zijn, worden opgevat in de zin die met de inhoud van het contract het 
best overeenstemt. Het Arbeidshof te Bergen meent op deze wetsbepaling 
te kunnen steunen om een beding in een arbeidsovereenkomst ten voordele 
van de werknemer te interpreteren, daar dit het beste overeenstemt met , ,la 
matiere du contrat de travail", meer bepaald ,l'aspect protecteur du droit 
du travail" (Arbeidsh. Bergen, 8 mei 1987, J. T., 1988, 140, met gelijkl. 
concl. Subst. Gen. J.F. Leclercq). 

Krachtens art. 1159 B. W. dient hetgeen dubbelzinnig is, te worden uitgelegd 
volgens hetgeen gebruikelijk is in het gewest waar het contract is aangegaan 
(voor een toepassing in een belastingzaak, zie Rb. Mechelen, 14 april1981, 
R. W., 1982-83, 1411, noot A. Van Oevelen). Aldus werd beslist dat de 
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overeenkomst waarbij een persoon een bemiddelingsopdracht wordt ver
leend, moet worden uitgelegd volgens het algemeen gebruik dat erin bestaat 
dat partijen geen commissieloon berekenen op een ten deze volkomen 
,fantastische" streefprijs, doch wei op de daadwerkelijke prijs van de 
overdracht (zie Brussel, 17 maart 1982, R. W., 1983-84, 2829 (daarbij werd 
echter ook verwezen naar art. 1157 B.W.)). 
Artikel 1161 B.W., volgens hetwelk de bedingen van een overeenkomst 
moeten worden uitgelegd het ene door het andere, zodat elk beding wordt 
opgevat in de zin die uit de gehele akte voortvloeit, wordt niet geschonden 
door de rechter die, na erop te hebben gewezen dat een artikel van de tussen 
partijen gesloten individuele verzekeringspolis bepaalt dat elk ,ongeval" 
binnen een bepaalde termijn bij de verzekeraar moet worden aangegeven, 
en dat een ander artikel van die polis ,het ongeval" omschrijft, op die 
grondslag de stelling weerlegt waarin de eiser uit andere bedingen van 
dezelfde polis wilde afleiden dat de door het contract voorgeschreven 
aangifte betrekking had niet op ,het ongeval", maar op ,het schadegeval" 
(Cass., 27 november 1986, A.C., 1986-87, 423 enR. W., 1987-88, 187; voor 
andere toepassingen zie Arbh. Antwerpen, 25 april1979, R. W., 1979-80, 
1146; Brussel, 11 september 1985, Rev. Not. B., 1988, 104; Rb. Oudenaar
de, 5 januari 1984, R. W., 1984-85, 1098). 

d. Andere interpretatieregels 
179. ALGEMEEN.- Maar hoe moet de rechter een overeenkomst uitleggen 
wanneer hij de werkelijke gemeenschappelijke bedoeling van partijen niet 
kan achterhalen en ook de regels i.v.m. de door de wetgever vermoede 
gemeenschappelijke wil geen uitkomst bieden? 
Dit probleem wordt hoofdzakelijk geregeld door art. 1162 B.W., dat be
paalt dat in geval van twijfel een overeenkomt uitgelegd moet worden ten 
nadele van hem die bedongen heeft en ten voordele van hem die zich 
verbonden heeft (zie infra, nr. 180). 
De vraag is gerezen of er naast deze bepaling nog andere interpretatieregels 
gelden. Gedacht wordt m.n. aan het vaak door de rechtspraak toegepaste 
beginsel dat van het gemeen recht afwijkende bedingen restrictief gei'nter
preteerd moeten worden (zie infra, nr.181). 

180. INTERPRETATIE TEN NADELE VAN DE PARTIJ DIE BEDONGEN HEEFT (ART. 

1162 B.W.). - In geval van twijfel over de zin of de draagwijdte van een 
overeenkomst, moet het contract, krachtens artikel 1162 B.W., door de 
rechter worden uitgelegd ten nadele van hem die bedongen heeft en ten 
voordele van hem die zich verbonden heeft. 
Zoals reeds vroeger werd benadrukt, (supra, nr.172) is art. 1162 B.W. meer 
dan een raadgeving of aanbeveling aan de rechter; het is een suppletieve 
wetsbepaling (zie ook vorig overzicht, T.P.R., 1983, p. 589 e. v. en de aldaar 
aangehaalde cassatierechtspraak; adde: Cass., 23 juni 1983, A. C., 1982-83, 
1311). 
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Artikel 1162 B.W. dient, zoals gezegd (zie vorig nr.), slechts toegepast te 
worden door de rechter wanneer de andere interpretatieregels geen uitkomst 
bieden. In het wetsartikel wordt daarvoor de uitdrukking , ,in geval van 
twijfel" gebruikt. Het Hof van cassatie heeft dit als volgt gepreciseerd: 
,Overwegende dat er slechts dan twijfel is in de zin van artikel 1162 van 
het Burgerlijk Wetboek, wanneer het de rechter niet mogelijk is de zin van 
een overeenkomst of beding met zekerheid vast te stellen aan de hand van 
de gegevens binnen of buiten de akte, die hem zijn voorgelegd" (Cass., 28 
oktober 1983, A. C., 1983-84, 245 en R. W., 1983-84, 1078; zie ook Cass., 
17 september 1982, A.C., 1983-84, 86 en R. W., 1984-85, 1511; Cass., 4 
december 1986, A.C., 1986-87, 454 en R. W., 1986-87, 2179; Cass., 17 
oktober 1988, A.C., 1988-89, 175; zie ook Antwerpen, 23 januari 1986, 
R. W., 1986-87,324, noot C. Pauwels; Brussel, 18 december 1987, T.B.H., 
1989, 788). 

Wie is de partij ,die zich verbonden heeft" en wie de partij ,die bedongen 
heeft" in de zin van artikel 1162 B. W.? Uit de arresten van het Hof van 
Cassatie van 22 maart 1979 en 27 april 1979 bleek dat de partij in wiens 
voordeel het contractsbeding gestipuleerd is, beschouwd moet worden als 
degene die bedongen heeft en de partij in wiens nadeel de clausule speelt, 
degene is die zich verbonden heeft (Cass., 22 maart 1979, A. C., 1978-79, 
860; Cass., 27 apri11979, A.C., 1978-79, 1022). Hieruit vloeit voort dat in 
de regel een exoneratiebeding ge'interpreteerd moet worden ten voordele van 
de schuideisereneenboetebedingten voorcfeie-vaiideschuldenaar (zie vorig 
overzicht, T.P.R., 1983, p. 594-595). Hieruit volgt tevens dat ,wanneer een 
beding ertoe strekt de verbintenis van een van de partijen te beperken, deze 
moet worden geacht de partij te zijn die bedongen heeft" (Cass., 23 juni 
1983, A. C., 1982-83, 1311 en R. W., 1983-84, 2711). Er bestaat ook een 
tendens in de rechtspraak en rechtsleer om op deze grond in geval van twijfel 
toetredingscontracten te interpreteren ten voordele van de toetredende 
partij en ten nadele van degene die de standaardbedingen heeft geredigeerd. 
Immers in toetredingscontracten zijn nagenoeg steeds de algemene con
tractsvoorwaarden in het voordee/ bedongen van de partij die ze heeft 
opgesteld en moeten deze dus tegen deze partij worden uitgelegd (zie vorig 
overzicht, T.P.R., 1983, p. 595 en de verwijzingen; zie ook Antwerpen, 6 
januari 1986, R. W., 1986-87, 675; Arbh. Bergen, 8 mei 1987, J.T., 1988, 
140 met concl. Subst. Gen. J .F. Leclercq; vgl. Rb. Gent, 18 december 1985, 
T.G.R., 1988, 18; anders blijkbaar Van Ommeslaghe, P., o.c., R.C.J.B., 
1986, p. 177). Dit is bij verzekeringscontracten vaak het geval (zie Luik, 12 
januari 1982, R.G.A.R., 1983, nr. 10.646; Arb. Besl., 24 mei 1985, 
R.G.A.R., 1986, nr. 11.157; Vred. Kortrijk, 19 december 1984, R. W., 
1985-86, 1436; Vred. Seraing, 18 oktober 1985, J. T., 1986, 253; Vred. Hoei, 
21 maart 1986, T. Vred., 1987, 93). 

Uit het voorgaande blijkt dat het niet steeds de schuldenaar zal zijn die zich 
in de zin van art. 1162 B,W. ,verbonden heeft". Een enkele keer geeft een 
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rechter de indruk deze achterhaalde opvatting toch nog te willen toepassen 
(zie b.v. Antwerpen, 6 mei 1981, Rechtspr. Antw., 1981-82, 134). 

Tot slot enkele toepassingsgevallen. In een overeenkomst tussen echtgeno
ten voorafgaande aan hun echtscheiding was bedongen dat de door de ene 
partij aan de andere verschuldigde uitkeringen gekoppeld zouden worden 
aan het ,jaarinkomen" van de uitkeringsplichtige. De Burgerlijke Recht
bank te Brussel wees op 27 april1982 de vordering afvan de uitkeringsplich
tige tot verlaging van de uitkeringen wegens een vermindering in zijn 
belastbaar jaarinkomen. Volgens de rechtbank was de overeenkomst ondui
delijk op het punt of de uitkeringen gekoppeld waren aan het belastbaar 
jaarinkomen of aan de jaarlijkse brutobezoldiging. Artikel 1162 B.W. 
toepassend, besliste de rechter dat het beding in casu ertoe strekte de 
verbintenis van de uitkeringsplichtige te beperken, m.a.w. dat het tot zijn 
voordeel strekte, zodat het in het nadeel van deze uitkeringsplichtige diende 
te worden ge1nterpreteerd. Daar geen vermindering van de jaarlijkse bruto
bezoldiging bewezen was, werd de vordering afgewezen. Het Cassatiebe
roep werd niet ingewilligd, daar de rechtbank artikel 1162 B.W., volgens 
het Hof, geenszins had geschonden (Cass., 23 juni 1983, A.C., 1982-83, 
1311 en R. W., 1983-84, 2711). 
A huurde sinds 1975 een warmwatertoestel van een gasmaatschappij. Deze 
,gasboiler" bleek behept te zijn met een verborgen gebrek waardoor 
ernstige waterschade ontstond. De Rechtbank van eerste aanleg te Antwer
pen verwierp de eis tot schadevergoeding op grond van volgend in het 
huurcontract opgenomen exoneratiebeding: ,De gasmaatschappij is niet 
aansprakelijk voor de schade of enig ander gevolg dat door het plaatsen, 
het overplaatsen, het wegnemen, het gebruik of het mis bruik van het in huur 
gegeven toestel en bijhorigheden zou kunnen ontstaan". Het Hof van 
Beroep te Antwerpen wijzigde deze beslissing in het arrest van 6 januari 1986 
op grond van artikel 1162 B.W. Er was twijfel, volgens het Hof, of het 
exoneratiebeding ook intrinsieke gebreken van het gehuurde goed dekte. In 
die omstandigheden diende het beding ten nadele van de bedinger - in casu 
de gasmaatschappij - te worden uitgelegd, zodat deze tot schadeloosstel
ling gehouden was (Antwerpen, 6 januari 1986, R. W., 1986-87, 675, noot 
T. Vansweevelt; over de vraag of we hier wel met een contract te maken 
hebben, zie supra, nr. 41). 

Wanneer een globale verzekeringspolis woonst ,waterschade" dekt, moet 
de schade veroorzaakt door het lekken van een aquarium, volgens de 
Vrederechter te Hoei, door de verzekeraar vergoed worden. Immers, in 
geval van twijfel moet een verzekeringscontract, overeenkomstig artikel 
1162 B. W., ten voordele van de toetredende partij, in casu de verzekeringne
mer, ge1nterpreteerd worden (Vred. Hoei, 21 maart 1986, T. Vred., 1987, 
93). 
Het beding in een diefstalverzekering dat de verzekeraar de herstellingskos
ten van het gestolen autovoertuig slechts moet betalen, zo de auto binnen 
de dertig dagen na de diefstal wordt teruggevonden, dient overeenkomstig 
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artikel 1162 B.W. ten nadele van de verzekeraar te worden uitgelegd. 
Dekking van het risico is derhalve verplicht, zo de auto reeds de dag na de 
diefstal door de politie werd ontdekt, maar deze politiedienst de verzekerde 
daarvan pas meer dan een maand later op de hoogte heeft gesteld (Brussel, 
7 januari 1988, R.G.A.R., 1989, nr. 11.575). 
Volgens het Hof van Beroep te Antwerpen dienen de clausules in een 
koopcontract dat het goed verkocht wordt in de toestand waarin het zich 
bevindt en dat die toestand van het goed de koper welbekend is, op grand 
van de artikelen 1162 en 1602 B.W. gei"nterpreteerd te worden ten nadele 
van de verkoper. Op die gronden besliste het Hof dat het hier niet om 
exoneratiebedingen ging (Antwerpen, 28 november 1985, Rev. Not. B., 390, 
met noot R. De Valkeneer). 

181. RESTRICTIEVE INTERPRET A TIE VAN BEDINGEN DIE VAN HET GEMEEN RECHT 

AFWIJKEN. - Ook in de afgelopen jaren zijn er weer heel wat rechterlijke 
uitspraken aan te wijzen waarin deze interpretatieregel wordt toegepast. 
Ziehier enkele voorbeelden: 
- arbitraal beding: Brussel, 31 maart 1987, Rev. Liege, 1987, 742; Luik, 

4 september 1987, Rev. Liege, 1988, 309, noot P. Henry; Antwerpen, 
2 april 1975, Limb. Rechtsl., 1975, 112; zie ook Keutgen, G. en Huys, 
M., ,Chronique de jurisprudence. L'arbitrage", J.T., 1984, p. 54 en 

. 198~. p._4!9._ --
bedingen in het huurcontract van een sociale woning: Rb. Luik, 9 
november 1981, J.L., 1982, 237. 

vrijwaringsbeding voor burenhinder in aannemingscontract: Brussel, 27 
september 1985, Pas., 1985, 191; Brussel, 24 april1986, T. Aann., 1987, 
40; zie ook de rechtspraak aangehaald door Van Ommeslaghe, P., o.c., 
R.C.J.B., 1986, 175. 

- beding waarbij de verhuurder geheel of gedeeltelijk ontheven wordt van 
zijn wettelijke verplichtingen in verband met de aflevering van het 
gehuurde goed in goede staat: Vred. Brugge, 10 oktober 1980, R. W., 
1981-82, 2426. 
beding waarbij de onderhoudsverplichtingen van de verhuurder worden 
beperkt: Vred. Brugge, 10 oktober 1980, R. W., 1981-82, 2426; Rb. 
Doornik, 22 maart 1983, Rev. Not., 1987, 590. 
conventionele ink orting van verjaringstermijn: Bergen, 23 juni 1986, , 
R.G.A.R., 1988, nr. 11.418. 

- de clausule in de verzekeringspolis waarbij bepaald wordt dat in geval 
van betwisting de uitkering van de vergoeding zal plaats hebben binnen 
de 15 dagen na de definitieve gerechtelijke beslissing en dat v66r het 
verstrijken van die termijn de verzekeraar niet tot betaling verplicht is: 
zie Brussel, 28 oktober 1977, Brussel, 20 november 1978 en Cass., 10 
april1980, De Verz., 1981, 143; Brussel, 10 juni 1981, Res Jura Imm., 
1981, 67). 
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- exoneratiebeding: Brussel, 7 november 1979, R. W., 1980-81, 259; Luik, 
24 mei 1983, J.L., 1984,437, noot Doutrewe; Brussel, 20 februari 1986, 
R.G.A.R., 1987, nr. 11.264; Kh. Gent, 1 juni 1984, R. W., 1986-87, 
2799 en i.h.b. 2803; Antwerpen, 23 januari 1986, R. W., 1986-87, 324, 
noot C. Pauwels; zie ook De Weerdt, 1., ,Vrijtekening van aansprake
lijkheid in het maritiem recht", R.W., 1988-89, 1053 e.v. 

Ben beding waarin niet van het gemeen recht wordt afgeweken, maar dit 
enkel wordt gepreciseerd of geconcretiseerd, dient niet restrictief te worden 
uitgelegd (Brussel, 5 juni 1980, J.T., 1981, 140). 

II. De aanvulling van het contract 

182. ALGEMEEN. - Interpretatie en aanvulling van het contract dienen 
duidelijk onderscheiden te worden. Interpretatie van het contract impliceert 
dat er een contractuele regeling bestaat, maar dat over zin of draagwijdte 
daarvan een conflict tussen partijen is gerezen. Bij aanvulling gaat het echter 
om een gans ander probleem: het contract vertoont een leemte en moet dus 
vervolledigd of vervolmaakt worden (cj. Van Ommeslaghe, P., o.c., 
R.C.J.B., 1986, 169; Duman, F., o.c., A.C., 1978-79, p. 32, nr. 23). 
Het is een normaal verschijnsel dat een contract een of andere leemte 
vertoont. Immers, het is vaak praktisch onmogelijk dat partijen een regeling 
treffen voor de talloze omstandigheden die zich mogelijkerwijze kunnen 
voordoen. Het opstellen van zeer gedetailleerde contracten betekent trou
wens in vele gevallen een niet te verantwoorden verlies aan tijd en geld. In 
het dagelijks rechtsverkeer behoort men zich bij het sluiten van contracten 
daarom vaak te kunnen beperken tot de hoofdzaken (zie Asser en Hart
kamp, Verbintenissenrecht, II, Algemene leer der overeenkomsten, Zwolle, 
1989, p. 262-263). 

Hoe moet zo'n leemte opgevuld worden? Artikelll35 B.W. reikt voor dit 
probleem de oplossing aan: ,Overeenkomsten verbinden niet alleen tot 
hetgeen daarin uitdrukkelijk bepaald is, maar ook tot alle gevolgen die door 
de billijkheid, het gebruik of de wet aan de verbintenis, volgens de aard 
ervan, worden toegekend". Wet, gebruik en billijkheid kan men aldus 
aanvullende bronnen van contractuele verbintenissen noemen. 
Artikel1135 B.W. biedt niet de enig mogelijke oplossing. Niets verhindert 
partijen immers om de leemte door een aanvullende overeenkomst zelf op 
te vullen. 
Tenslotte moet in deze inleiding de billijkheid in artikel 1135 B.W. onder
scheiden te worden van de aanvullende werking van de goede trouw op 
grand van artikel1134, lid 3, B.W. H. Vandenberghe merkt terecht op dat 
de billijkheid hier een andere funktie heeft dan de goede trouw. De billijk
heid dient ter nadere vaststelling van de inhoud van het contract, terwijl de 
goede trouw op de juiste wijze van uitvoering is gericht. De billijkheid is 
dus mede bepalend voor de vraag welke verplichtingen een contractspartij 
heeft, de goede trouw voor de vraag hoe de verplichtingen moeten worden 
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nagekomen (Vandenberghe, H., ,De grondslag van kontractuele en extra
kontraktuele aansprakelijkheid voor eigen daad", T.P.R., 1984, p. 145-
146). In de praktijk !evert het onderscheid echter vaak moeilijkheden op. 

183. GEBRUIKEN.- ALGEMEEN.- In de voorgaande rechtspraakoverzichten 
werd het onderscheid tussen rechtsgebruiken en gebruikelijke bedingen 
benadrukt. Van een rechtsgewoonte of rechtsgebruik kan men in het 
contractenrecht spreken, indien in een bepaalde kring m.b.t. een bepaalde 
soort overeenkomsten een bepaalde gedragslijn algemeen en voortdurend 
wordt gevolgd en men in het maatschappelijk verkeer geacht wordt zich 
daaraan te houden. Een bestendig gebruikelijk beding is een beding dat 
partijen in een bepaalde soort overeenkomsten plegen op te nemen. Een 
rechtsgewoonte of een rechtsgebruik is dus een autonome rechtsbron in het 
contractenrecht, terwijl gebruikelijke bedingen hun bindende kracht ontle
nen aan de wil van de contracterende partijen. In vroegere overzichten werd 
voorts de stelling verdedigd dat in de artikelen 1135 en 1160 B. W. verwezen 
wordt naar rechtsgewoonten of rechtsgebruiken, en niet naar gebruikelijke 
bedingen. Deze laatste ontlenen hun bindende kracht uitsluitend aan 
art. 1134 B.W., m.a.w. louter en alleen aan de wil van de contracterende 
partijen (zie T.P.R., 1975, p. 461-462 en 504-505; T.P.R., 1983, p. 543-544 
en 600-601; in dezelfde zin Braeckmans, H., ,De lex Mercatoria. Zijn 
verhouding tot het nationaal rec11t en meer specifiek tot het internationaal 
privaatrecht", R. W., 1983-84, 2668 e.v.; Godfroid, M., ,L'etendue du 
controle exerce par la Cour de cassation sur les coutumes et usages en droit 
prive", T.B.B.R., 1990, p. 19 e.v.; Hannequart, Y., inLes Novelles, Droit 
civil, IV /2, nrs. 167 e.v.; Van Houtte, H., ,Het gebruik ontstaan uit 
contract of verdrag", R. W., 1985-86, 2172 e.v. en de vele verwijzingen). 

Deze visie wordt door een deel van de rechtsleer en rechtspraak niet gedeeld. 
Naar hun oordeel wordt hier het onderscheid tussen rechtsgebruiken en 
feitelijke gebruiken miskend. Bij rechtsgebruiken (of rechtsgewoonten) gaat 
het om een gedragslijn die algemeen en voortdurend wordt gevolgd in de 
overtuiging daarmee een onuitgedrukte maar bindende rechtsregel na te 
komen. Feitelijke conventionele gebruiken daarentegen slaan op plaatselij
ke of professionele gedragslijnen die gewoonlijk gevolgd worden en waar
van de aanvaarding in rechtshandelingen vermoed wordt voor de interpreta
tie of de aanvulling der partijwil (zie de verwijzingen aangehaald door 
Godfroid, M., ibid.; in die zin ook De Ly, F., De Lex Mercatoria. Inleiding 
op de studie van het transnationaal handelsrecht, Antwerpen, 1987, p. 273 
e.v.). In deze visie ontlenen de feitelijke conventionele gebruiken hun 
bindende kracht, overeenkomstig de artikelen 1135 en 1160 B.W., aan de 
wil van de contr11cterende partijen, in die zin dat de wetgever vermoedt dat 
partijen, behoudens afwijkend beding, zich aan die gebruiken hebben willen 
houden. Rechtsgebruiken dringen zich daarentegen aan de partijen op, 
onafgezien van wat zij overeengekomen zijn (zie de bronnen aangehaald 
door Godfroid, M., ibid.). 
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Schrijver dezer regelen is niet overtuigd. Vooreerst omdat hierdoor aan de 
artikelen 1135 en 1160 B.W. veeleer interpretatieve dan aanvullende wer
king wordt gegeven. Daardoor wordt de betekenis van deze wetsbepalingen 
nodeloos beperkt. Welnu, de interpretatieve werking van de gebruiken komt 
reeds tot uiting in art. 1159 B.W .. In art. 1160 zelf is trouwens sprake van 
,aanvullen" en niet van , uitleggen" van het contract. V oorts moet onder
streept worden dat de voorstanders van het onderscheid tussen rechtsgebrui
ken en feitelijke conventionele gebruiken, zelf toegeven dat dit onderscheid 
in de praktijk vaak moeilijk, zo niet onmogelijk is, en dat feitelijke 
conventionele gebruiken echte rechtsgebruiken kunnen worden. Vallen zij 
dan buiten het toepassingsgebied van de art. 1135 en 1160 B.W.? (zie o.m. 
VanOmmeslaghe, P., o.c., R.C.J.B., 1986, 182en 183 endeverwijzingen). 
Een praktisch weinig bruikbaar onderscheid kan men, indien het niet 
absoluut onontbeerlijk is, beter laten vallen. 

Het belang van het meningsverschil mag trouwens niet overschat worden. 
In beide opvattingen moet het in ieder geval gaan om gedragslijnen die 
algemeen en voortdurend gevolgd worden in de overtuiging daarmee een 
rechtsplicht nate komen. Gebruikelijke bedingen in de betekenis die daar
aan hierboven werd gegeven, komen daarvoor in beide standpunten dus niet 
in aanmerking (voor een toepassing zie Kh. Brussel, 7 september 1987, J. T., 
1988, 607; zie ook nog Brussel, 24 februari 1989, J. T., 1989, 718). 

De cassatierechtspraak op dit punt mist duidelijkheid. Zie de rechtspraak 
besproken door M. Godfroid, o.c., T.B.B.R., 1990, p. 27 e.v .. 

Hoe dan ook, een gebruik is geen aanvullende bron van verbintenissen, 
wanneer de overeenkomst uitdrukkelijk of impliciet dit gebruik als zodanige 
bron heeft geweerd (Cass., 13 februari 1984, A. C., 1983-84, 721). Zo werd 
terecht beslist dat de gebruiken van de streek betreffende begin en einde van 
de opzeggingstermijn in geval van stilzwijgende huurhernieuwing, slechts 
van toepassing zijn bij ontbreken van een eigen regeling in het contract 
(Vred. Leuven, 3 januari 1983, R. W., 1983-84, 43, met noot). 

184. BILLIJKHEID.- TOEPASSINGEN.- VESTIAIRE.- In het vorige overzicht 
werd melding gemaakt van het vonnis van de Burgerlijke Rechtbank te 
Brussel van 14 juni 1977 waarin de verplichting van de restauranthouder 
om zorg te dragen voor de kledingsstukken waarvan de gasten zich tijdens 
de maaltijd hebben ontdaan, niet gegrond wordt op een contract van 
bewaargeving, maar op een op artikel1135 B.W. gesteunde nevenverplich
ting van het hoofdcontract dat de maaltijd in het restaurant tot voorwerp 
heeft (Rb. Brussel, 14 juni 1977, R.G.A.R., 1977, nr. 9932, noot; zie ook 
i.v.m. de teruggaveverplichting van het voertuig door de exploitant van een 
,car wash" Brussel, 5 november 1982, R.G.A.R., 1984, nr. 10.787 met 
noot P .F.; voor een meer algemene benadering van dit soort nevenverplich
tingen, zie Vandenberghe, H., o.c., T.P.R., 1984, p. 147 e.v. en de aldaar 
geciteerde rechtsbronnen). 
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Deze uitspraak sluit aan bij de Franse rechtspraak en rechtsleer terzake (zie 
Pauwels, C., ,De aansprakelijkheid van de vestiairehouder", R. W., 1988-
89, 143-144 en de verwijzingen). Dit werd onlangs nog bevestigd door het 
Franse Hof van Cassatie in een arrest van 13 oktober 1987 (Bull. Cass., 
1987, nr. 262). Het ging hier om de terbeschikkingstelling van een kamertje 
als vestiaire bij verhuur van een vergaderzaal in een hotel. Het Hof over
woog m.n. ,que la Cour d'appel, en retenant que la mise a disposition de 
Relais Formatiort d'une antichambre attenante au salon laue et amenage en 
vestiaire entra.lmrlt une obligation de surveillance accessoire au contrat de 
location, a use du pouvoir qu'elle tient de !'article 1135 du Code civil qui 
dit que les conventions obligent non seulement a ce qui y est exprime, mais 
encore a toutes les suites que I' equite, I 'usage ou la loi donnent a I' obligation 
d'apres sa nature". Deze verbintenis wordt veelal bestempeld als inspan
ningsverbintenis (zie Pauwels, C., o.c., 143, nr. 17). 

De vraag werd ook te berde gebracht in het arrest van het Hof van Beroep 
te Brussel van 30 november 1983 (De Verz., 1987, 136, noot J.M. Haufer
lin). De feiten waren als volgt: een dame had in een restaurant aan een 
kapstok, welke zich bevond aan de ingang van het restaurant, haar pelsman
tel - ter waarde van 250.000 F. - opgehangen. Bij haar vertrek bleek de 
bontmantel verdwenen te zijn. Het Hof van Beroep te Brussel kwam niet 
aileen tot de slotsom dat uit het !outer ter beschikking stellen van een 
kapstok_geen_contracLvan_vrijwillige bewaargeving kon worden afgeleid, 
maar ook dat de vordering gegrond op artikel 1135 B.W. van de hand 
diende te worden gewezen. Het Hof overwoog dat, zo mag aangenomen 
worden dat ingevolge de overeenkomst tot het verstrekken van een maaltijd 
in het restaurant e,en algemene veiligheidsplicht op de restauranthouder rust 
t.o.v. zijn klanten, in casu een verplichting in zijn hoofde om de kleren die 
zijn klan ten, zonder meer, aan een der kapstokken van de zaal hangen, te 
bewaren en terug te geven ,niet als algemeen gebruikelijk, in het Brusselse, 
voor instellingen van de klasse van die van appellant, noch als door de 
billijkheid vereist voorkomt". Opgemerkt dient dat het Hof van beroep te 
Brussel hier klaarblijkelijk niet uitsluit dat in andere omstandigheden zo'n 
bewaringsplicht mogelijkerwijze wei op art. 1135 B.W. kan gegrond wor
den (vgl. Pauwels, C., o.c., 144; anders blijkbaar Luik, 17 november 1989, 
Rev. Reg. Dr., 1990, 51). 

185. ARTIKEL 1135 B.W. -ANDERE TOEPASSINGEN.- De benzinepomphouder 
die er zich jegens zijn leverancier toe verbonden heeft om aile nodige 
maatregelen te treffen om het verkoopsvolume te maximaliseren, is gerech
tigd te verwachten dat zijn medecontractant hem daarbij niet zal hinderen. 
Zelfs indien partijen niet uitdrukkelijk overeengekomen zijn dat de leveran
cier geen soortgelijk pompstation mag openen in de onmiddellijke omge
ving, dient de opening van een automatisch pompstation binnen een straal 
van 500 a 600 meter waar de benzine bovendien met belangrijke prijskorting 
wordt verkocht, als contractbreuk te worden bestempeld. Immers, overeen-
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komsten verbinden niet alleen tot hetgeen daarin uitdrukkelijk bepaald is, 
maar ook tot alle gevolgen die door de billijkheid, het gebruik of de wet 
aan de verbintenis, volgens de aard ervan worden toegekend (Kh. Brussel, 
16 juli 1982, T.B.H., 1983, 458). De rechter had deze beslissing wellicht 
beter kunnen steunen op de regel dat overeenkomsten te goeder trouw 
dienen ten uitvoer te worden gebracht (art. 1134, lid 3, B.W.; zie infra, 
nr.188; in die zin trouwens Dirix, E. en Van Oevelen, A., o.c., R.W., 
1985-86, k. 90; over de Europese kartelrechtelijke aspekten van dit pro
bleem, zie Swennen, H., ,Recente ontwikkelingen in het Europees kartel
recht. Groepsvrijstellingen voor distributieovereenkomsten'', T.P.R., 
1986, p. 113 e.v.). 

Voor andere toepassingen, zie o.m. Bergen, 17 juni 1980, J.T., 1980, 100 
(prijsherzieningsregeling in aannemingscontract); Brussel, 23 januari 1981, 
J. T., 1981, 289 ( overeenkomstig de gebruiken te Brussel moet het commis
sieloon aan de tussenpersoon slechts overgemaakt worden nadat de koper 
de prijs betaald heeft);Rb. Brussel, 25 januari 1985, De Verz., 1985, 281 
en i.h.b. 288; Rb. Brussel, 22 oktober 1979 en Brussel, 5 november 1982, 
De Verz., 1983, 187; Kh. Antwerpen, 15 februari 1985, T.B.H., 1985, 655 
(zorgvuldigheidsverplichting van diamantwerker bij bewaring van de aan 
hem toevertrouwde diamanten dient bepaald overeenkomstig handelsge
bruik); cf Luik, 24 mei 1988, Rev. Liege, 1988, 1556; Smits, H., ,Implicie
te verbreking arbeidsovereenkomst en ius variandi", R. W., 1986-87, 
k. 1060 e.v. (ius variandi van werkgever). 

III. De uitvoering te goeder trouw 

186. ALGEMEEN. -Artikel1134, lid 3, B.W. bepaalt dat de overeenkomsten 
te goeder trouw moeten worden ten uitvoer gebracht. Tijdens de XIXe eeuw 
werd deze bepaling hoofdzakelijk als interpretatieregel opgevat. In de eerste 
helft van de XXe eeuw werd geleidelijk aan ook de zgn. aanvullende werking 
van de goede trouw door de rechtsleer en rechtspraak erkend. En sedert 
enkele jaren aanvaardt ons Hof van Cassatie - in navolging van het recht 
in Duitsland en Nederland - tot op zekere hoogte eveneens de beperkende 
werking van het goede trouw beginsel. 

Zoals E. Dirix terecht opmerkt, is de toenemende invloed van het beginsel 
dat overeenkomsten te goeder trouw ten uitvoer moeten worden gebracht, 
wellicht een van de meest markante ontwikkelingen die het contractenrecht 
in ons land thans doormaakt (Dirix, E., ,Over de beperkende werking van 
de goede trouw", T.B.H., 1988, p. 660). 

De rechtsleer besteedt de jongste jaren dan ook bijzonder veel aandacht aan 
deze problematiek: zie o.m. Fagnart, J.L., ,L'execution de bonne foi des 
conventions: un principe en expansion", R.C.J.B., 1983, p. 285 e.v.; De 
Bondt, W., ,Redelijkheid en billijkheid in het contractenrecht", T.P.R., 
1984, p. 110e.v.; De Bondt, W., De leer van de gekwalificeerde benadeling, 
Antwerpen, 1985, p. 263 e.v.; Van Gerven, W. en Dewaele, A., ,Goede 
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trouw en getrouw beeld", in Liber Amicorum Jan Ronse, Brussel, 1986, 
p. 103 e.v.; Van Ommeslaghe, P., ,L'execution de bonne foi, principe 
general de droit", T.B.B.R., 1987, p. 101 e.v.; Dirix, E., ,Over de beper
kendewerkingvandegoedetrouw", T.B.H., 1988, p. 660e.v.; Rauws, W., 
,Misbruik van contractuele rechten: het cassatiearrest van 19 september 
1983", T.B.H., 1984, p. 244 e.v.; Cousy, H., ,De rol van de goede trouw 
in het verzekeringscontract", in Liber Amico rum Jan Ronse, Brussel, 1986, 
p. 11 e.v.; Wilms, W., ,De botsing der systemen in het Belgische verbinte
nissenrecht. N aar een structurele analyse van de goede trouw'', Jura Fate., 
1980-81, p. 9 e.v.; zie ook Dirix E. en Van Oevelen, A., ,Kroniek van het 
verbintenissenrecht (1981-84), R. W., 1985-86, k. 90 e.v.; Fontaine, M., 
"Portee et limites du principe de la convention-loi in Les obligations 
contractuelles, Brussel, 1984, p. 170 e.v.; Storme, M.E., ,Contractuele 
aansprakelijkheid volgens de eisen van redelijkheid (goede trouw) of mis
bruik van contractueel recht", R. W., 1984-85, k. 1726 e.v.; Van Oevelen, 
A., ,De goede trouw bij de keuze tussen de gerechtelijke ontbinding en de 
gedwongen uitvoering van een wederkerige overeenkomst", R. W., 1987-88, 
k. 1471 e.v.; Hubeau, B. en Rauws, W., ,De toepassing van de leer van 
het rechtsmisbruik in het huurrecht", T.B.B.R., 1987, p. 113 e.v. en 1988, 
p. 31 e.v.; Storme, M.E., ,De invloedvan de goede trouw op de contractue
le schuldvorderingen", R. W., 1989-90, 137 e.v.; Bocken, H., ,De goede 
trouw bij de uitvoering van verbintenissen", R. W., 1989-90, 104; Cornelis, 
L., , ,Rechtsverwerking: een toepassing van de goede trouw' ', T.P.R., 1990, 
bijzonder nummer p. 545 e.v.; _ID., ,La bonne foi: amenagement ou 
entorse a l'autonomie de la volonte"?, in La bonne joi, Luik, 1990, p. 17 
e.v.; Dirix, E., ,Wilen vertrouwen bij de totstandkoming van verbintenis
sen. Rechtsverwerking", T.P.R., 1990, bijzonder nummer, p. 498 e.v.; 
Stijns, S., ,Abus, mais de quel(s) droit(s)?", J.T., 1990,34 e.v. 

De lezer zal allicht begrijpen dat in een rechtspraakoverzicht als dit vooral 
aandacht dient besteed te worden aan de vonnissen en arresten terzake en 
de aandacht slechts zijdelings kan gaan naar rechtsgeleerde studies. 

a. Interpretatieve werking 

187. ALGEMEEN. - Het beginsel van de uitvoering te goeder trouw houdt 
vooreerst in dat de contractspartijen hun verbintenissen veeleer naar de 
,geest'' van het contract, d.i. overeenkomstig de gemeenschappelijke be
doeling van de partijen, dan naar de , ,letter'' moeten uitvoeren. Aldus 
opgevat is art. 1134, lid 3, B. W., volgens vel en, vrij over bodig naast het 
reeds besproken art. 1156 B.W., luidens hetwelk men in de overeenkomsten 
moet nagaan welke de gemeenschappelijke bedoeling van de contracterende 
partijen is geweest, veeleer dan zich aan de letterlijke zin van de woorden 
te houden. Men kan natuurlijk opmerken dat het hier niet om interpretatie 
van het contract gaat, maar wei om de uitvoering der overeenkomst. In de 
praktijk is het onderscheid tussen uitlegging, aanvulling en uitvoering echter 
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soms moeilijk te maken. Hoven en rechtbanken noemen de regels vervat 
in de artikelen 1156 (interpretatie), 1135 (aanvulling op grond van de 
billijkheid) en 1134, lid 3 (uitvoering te goeder trouw) dan ook meer dan 
eens in een adem. 

Hoe dan ook, er zijn ook in de afgelopen jaren een aantal rechterlijke 
uitspraken gepubliceerd waarin de ,interpretatieve" werking van het goede 
trouw beginsel aan bod komt. Ziehier enkele voorbeelden: 

- Werd in een bepaald geval strijdig bevonden met de goede trouw, het 
herroepen van een lastgeving 24 dagen na het sluiten van de overeen
komst (Bergen, 18 januari 1983, T.B.H., 1984, 509). 

- Indien voor de uitvoering van bepaalde werken geen begindatum is 
bepaald, moeten die werken in ieder geval binnen een redelijke en 
normale termijn plaats vinden (Rb. Mechelen, 19 januari 1982, R. W., 
1983-84, 818; zie ook Rb. Brugge, 15 oktober 1979, T. Not., 1980, 149). 

- Ben bediende - m.n. een direkteur-generaal van de onderneming -
moet in de uitvoering van een hem ingevolge de arbeidsovereenkomst 
toevertrouwde taak, in casu het verkopen van een pand, te goeder trouw 
handelen en hij mag zijn eigen geldelijke belangen daarom niet hoven 
of tegen die van zijn werkgever stellen door het pand zelf aan te kopen 
tegen een abnormaallage prijs (Arbh. Antwerpen, 26 oktober 1981, 
J.T.T., 1982, 179). 

De werkgever die in het door zijn handelsvertegenwoordiger bezochte 
gebied aan klanten lagere prijsvoorwaarden biedt dan die welke hij aan 
zijn handelsvertegenwoordiger oplegt, schiet tekort in zijn verplichting 
de arbeidsovereenkomst te goeder trouw uit te voeren (Arbh. Luik, 19 
januari 1982, J. T. T., 1982, 227). 

Het beginsel van de uitvoering te goeder trouw rechtvaardigt de verbete
ring van materiele vergissingen in een inschrijving op een aanbesteding, 
zonder dat men daarin een werkelijke wijziging van de inschrijving kan 
zien (Rb. Turnhout, 27 juni 1972, T. Aann., 1978, 165, noot Abbeloos). 

b. Aanvullende werking 

188. ALGEMEEN. - Thans wordt algemeen erkend dat artikel 1134, lid 3, 
B.W. vooral een gedragsregel formuleert (zie o.m. De Bondt, W., De leer 
der gekwalificeerde benadering, Antwerpen, 1985, p. 265 e.v.). In Frank
rijk ligt de auteur R. Demogue aan de grondslag van deze opvatting 
(Demogue, R., Traite des obligations en general, o.c., VI, nrs. 12 e.v.), 
terwijl bij ons vooral A. De Bersaques deze gedachte heeft uitgedragen (De 
Bersaques, A., ,L'abus de droit en matiere contractuelle", R. C.J.B., 1969, 
p. 522 e.v.). 

Over de draagwijdte van deze gedragsregel is echter een meningsverschil 
gerezen. Het gaat om de vraag of zowel de aanvullende als de beperkende 
en derogerende werking van de goede trouw dienen erkend te worden. De 
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aanvullende werking van de goede trouw impliceert dat, naast de overeenge
komen verbintenissen, schuldeiser en schuldenaar gehouden zijn tot een 
aantal bijkomende verplichtingen. Deze aanvullende verplichtingen formu
leert de rechter via het referentiegedrag van de zorgvuldige contractant 
geplaatst in dezelfde externe omstandigheden. Leidt de aanvullende wer king 
van de goede trouw dus tot een verrijking van de contractsinhoud, dan kan 
hetzelfde niet gezegd worden van de beperkende en derogerende werking 
van de goede trouw. Onder beperkende en derogerende werking van de 
goede trouw wordt verstaan de bevoegdheid van de rechter om het cont~ac
tueel bepaalde te beperken, opzij te zetten, of te wijzigen (zie o.m. Baert, 
F., ,De goede trouw bij de uitvoering van overeenkomsten", R. W., 
1956-57, k. 502 e.v.). Terwijl de aanvullende werking van de goede trouw 
door rechtsleer en rechtspraak thans zonder meer wordt aanvaard, blijven 
de beperkende en derogerende werking van de goede trouw betwistingen 
uitlokken (zie infra, nr. 190 e.v.). 

In navolging van R. Demogue wordt de aanvullende werking van de goede 
trouw in ons land meestal aangeduid als de samenwerkingsplicht van de 
partijen bij de uitvoering van hun contract. ,Chaque contractant - zo 
schrijft De Page - est oblige, par le seul fait du contrat, d'apporter a son 
cocontractant toute aide necessaire pour assurer une bonne execution du 
contrat" (De Page, H., Traite, II, nr. 469, p. 461). En de Nederlandse 
schrijvers Asser en Rutten verwoorden de regel aldus: ,partijen behoren bij 
het afwikkelen van de overeenkomst te handeleri zoals in lietinaatschappe- · 
lijk verkeer betaamt, zoals fatsoenlijke en redelijke mensen plegen te doen, 
zonder chicanes, zonder de wederpartij onnodig hinder, ongerief, moeite 
en kosten te veroorzaken" (Asser-Rutten, Verbintenissenrecht. Algemene 
leer der overeenkomsten, Zwolle, 1982, p. 247). 

Het gaat b.v. om verplichtingen de wederpartij te informeren, raad te geven 
of te waarschuwen, verplichtingen in hoof de van de schuldeiser om zich te 
onthouden van gedragingen die de nakoming van de verbintenis door de 
schuldenaar bemoeilijken of duurder maken(24), schadebeperkingsverplich
tingen, samenwerkingsverplichtingen bij de bewijsvoering, enz. (zie De 
Bondt, W., o.c., T.P.R., 1984, p. 114 e.v.; Fagnart, J.L., o.c., R.C.J.B., 
1983, p. 292 e.v.). 
Ziehier enkele typische toepassingsgevallen uit de rechtspraak van de jong
ste jaren: 
- In een wederkerige contractbelojte in 1958 verbindt de Regie der Lucht

wegen er zich jegens een aannemer toe om aan deze laatste op een later 
tijdstip de uitvoering van belangrijke werken op de nationale luchthaven 
toe te vertrouwen. Door misbruik te maken van haar machtspositie 
slaagt de Regie er in de aannemer bijna twintig jaren aan het lijntje te 

(24) Zie ook Bergen, 17 december 1991, Rev. Reg. Dr, 1992, 49. 
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houden om dan voor de werken een openbare aanbesteding uit te 
schrijven waardoor deze uiteindelijk aan een derde worden gegund! De 
Rechtbank van Koophandel te Brussel komt in het vonnis van 16 mei 
1980 tot de slotsom dat de Regie der Luchtwegen het beginsel dat 
contracten te goeder trouw moeten worden ten uitvoer gebracht hier 
,met de voeten heeft getreden" (T. Aann., 1983, 346 met noot). 

- Wie zijn voertuig /aat herstellen, dient niet alleen de herstellingskosten 
te betalen, maar gaat eveneens de verplichting aan om zijn voertuig, na 
herstelling, binnen een redelijke termijn in ontvangst te nemen (Antwer
pen, 29 oktober 1980, R. W., 1981-82, 1563). 

- de ondernemer die de opdracht heeft gekregen om een machine te 
herstellen en die tijdens het uitvoeren van dit werk vaststelt dat de prijs 
van de herstellingen hoger zalliggen dan de aankoopprijs van een nieuwe 
machine, dient de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te 
stellen (Vred. Luik, 25 maart 1988, Rev. Liege, 1988, 1052). 

- Een verzekeraar moet er zich van onthouden onjuiste informatie te 
verspreiden betreffende de solvabiliteit en de kredietwaardigheid van de 
verzekeringnemer (Vred. Menen, 7 mei 1986, T. Vred., 1988, 75). 

- De kopers van een onroerend goed hadden zich ertoe verbonden dit goed 
gedurende een periode van 10 jaar niet te vervreemden, op straffe van 
een boetebeding van 20 OJo per koopprijs. Door het niet tijdig afbetalen 
van een lening heeft op verzoek van de kredietmaatschappij een gedwon
gen verkoop van het goed plaats. Het Hof van Beroep te Gent oordeelde 
dat de kopers in hun samenwerkingsverplichting met de verkoper waren 
tekortgeschoten door vrijwillig en met kennis van zaken een houding aan 
te nemen die noodzakelijkerwijs moest leiden tot de vervreemding van 
het onroerend goed, hetzij in de vorm van een vrijwillige verkoop, hetzij 
in de vorm van een gedwongen verkoop (Gent, 27 april 1979, R. W., 
1980-81, 2484). 

- Wanneer partijen een beginselakkoord hebben bereikt, gaan zij niet de 
verbintenis aan om de beoogde overeenkomst af te sluiten, maar zij zijn 
wel gehouden de onderhandelingen daartoe te goeder trouw te voeren. 
Schendt dan ook art. 1134, lid 3, B. W. de partij die zonder gegronde 
reden die onderhandelingen abrupt afbreekt of zonder medeweten van 
de wederpartij ook onderhandelt met een andere gegadigde (zie Kh. 
Brussel, 27 november 1984, J. T., 1984, 721 en Kh. Brussel, 24 juni 1985, 
J.T., 1986, 236). 

- W anneer een niet-geconventioneerde arts krachtens een partijbeslissing 
zijn honorarium mag vaststellen, dient hij dit contractueel verkregen 
recht te goeder trouw uit te oefenen. Dit betekent dat het gevraagde 
honorarium ,redelijk" dient te zijn (Vred. Antwerpen, 3 juni 1986, 
R. W., 1986-87, 963 noot Caeyers-De Hondt, A.M.; zie voorts noot R. 
Kruithof onder Vred. Antwerpen, 15 april 1980, VI. T. Gez., 1981, 
nr. 5; zie ook i.v.m. het honorarium van een boekhouder en fiscaal 

463 



raadgever Kh. Brussel, 16 september 1987, T.B.H., 1988, 245 en i.v.m. 
de door een aannemer gevraagde prijs Kh. Brussel, 14 oktober 1983, T. 
Aann., 1986, 257; voor een grondige analyse van de ganse problematiek 
raadplege men Storme, M.E., ,De bepaling van het voorwerp van een 
verbintenis bij partijbeslissing", T.P.R., 1988, p. 1259 e.v.). 

- Ret verzoek van een klant die een abnormaal hoge rekening ontvangt 
voor verbruik van water, om de goede werking van de waterverbruikme
ter te controleren is niet onredelijk, zodat de waterverdelingsmaatschap
pij die het verzoek zonder gegronde reden afwijst inbreuk pleegt op 
art. 1134, lid 3, B.W. (Bergen, 3 november 1982, J.T., 1983, 84). 

- De verkoper van een computer die weet dat het apparaat dat de klient 
op aanraden van een computerconsulent bestelt, niet aangepast is aan 
diens behoeften, miskent het beginsel dat overeenkomsten te goeder 
trouw moeten worden uitgevoerd, zo hij de koper daarvan niet op de 
hoogte brengt (Kh. Brussel, 21 april 1981, J.T., 1983, 292; zie ook 
Brussel, 17 februari 1987, T.B.B.R.; 1989, 140, noot M. Flamee; Cousy, 
H., ,Overdracht van (gebrekkige) technologie: Aansprakelijkheid en 
verzekering", R. W., 1985-86, 561 e.v.; Wilms, W., ,Ret recht op 
informatie in het verbintenissenrecht. Een grondslagenonderzoek", 
R. W., 1980-81, k. 499, nr. 6; Rommel, G., ,De informatieplicht in het 
consumentenrecht", R. W., 1983-84, k. 2312). In werkelijkheid gaat het 
hier veeleer om- een culpa in contrahendo, die gesarictioneerd dient te 
worden op grond van de art. 1382-1383 B.W. (cf. Cass., 10 december 
1981, A.C., 1981-82, 502). Dezelfde kritiek kan geuit worden op het 
overigens interessante vonnis van de Rechtbank van Koophandel te 
Kortrijk van 4 september 1981 (R. W., 1982-83, 1399; zie ook Dirix, E. 
en Van Oevelen, A., o.c., R. W., 1985-86, 91; Dufrene, S., noot onder 
Cass., 19 september 1983, J. T., 1985, p. 57, voetnoot 15; vorig over
zicht, T.P.R., 1983, p. 606, nr. 103). Meer algemeen kan gesteld worden 
dat bij informaticacontracten heel wat nevenverbintenissen van raadge
ving en van technische bijstand bestaan. De niet-nakoming ervan dient 
al naargelang van het geval gesanctioneerd te worden op basis van de 
artikelen 1382-1383 B.W. (precontractuele aansprakelijkheid), 1135 
B.W. (aanvulling van het contract) of 1134, lid 3, B.W. (uitvoering te 
goeder trouw:). 

- Ret beginsel van de bona fide uitvoering der contracten verplicht de 
verzekeraar aan wie de premie niet werd betaald en die om die reden, 
overeenkomstig artikel12.3 van deW .A.M.-modelpolis, de dekking van 
het verzekeringsrisico wil schorsen, duidelijk zijn inzichten terzake aan 
de verzekeringnemer kenbaar te maken (Bergen, 11 september 1985, 
R.G.A.R., 1986, nr. 11.158; Rb. Brussel, 3 februari 1984, R.G.A.R., 
1987, nr. 11.268, noot S. Dufrene; zie ook Fontaine, M., noot onder 
Cass., 23 oktober 1980, R.C.J.B., 1982, p. 302 e.v.; voor enkele andere 
toepassingen inzake verzekeringen, zie Dirix E. en Van Oevelen, A., 
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o.c., R. W., 1985-86, k. 91-92)(25). Zoals gezegd, steunen hoven en 
rechtbanken soms beslissingen op art. 1135 B.W. die ook op grond van 
de aanvullende werking van de goede trouw tot oplossing hadden 
gebracht kunnen worden (zie b.v. Kh. Brussel, 16 juli 1982, T.B.H., 
1983, 458; zie supra, nr. 188). 
Komt tekort aan de loyauteitsverplichting die de contractspartijen je
gens mekaar in acht dienen te nemen, de kredietverzekeraar die bepaalde 
kredietlijnen opzegt zonder opgave van redenen aan de medecontractant 
en zonder daartoe ernstige redenen te hebben (Brussel, 18 december 
1986, T.B.H., 1987, 774, met noot; zie ook Cornelis, L., ,De aanspra
kelijkheid van de bankier bij kredietverlening'', T.P.R., 1986, 362 e.v.). 
In het raam van de uitvoering, volgens de eisen van redelijkheid en 
billijkheid, van een verzekeringscontract ,rechtsbijstand", heeft de 
verzekeringsmaatschappij de verplichting ervoor te zorgen dat haar 
verzekerde tijdig op de hoogte wordt gebracht van de uitspraak van het 
strafgerecht, zodat deze zelf de mogelijkheid van hoger beroep kan 
overwegen (Vred. Asse, 22 november 1982, R. W., 1984-85, 2489). 
De fabrikant of beroepsverkoper die na de levering der goederen ver
neemt dat die goederen bepaalde risico's inhouden- b.v. gevaren voor 
de gezondheid van de gebruikers -, dient de kopers daarvan op de 
hoogte te brengen (zie Cass., 28 februari 1980, A.C., 1979-80, 801; 
Bergen, 2 november 1988, J. T., 1990, 259; Fagnart, J.-L., ,L'obliga
tion de renseignement du vendeur-fabricant", R. C.J.B., 1983, p. 234; 
zie i.v.m. informatieplichten ook Cass., 9 maart 1989, A.C., 1988-89, 
790; Kh. Kortrijk, 4 september 1981, R. W., 1982-83, 1399; Wilms, W., 
,Het recht op informatie in het verbintenissenrecht. Een grondslagen
onderzoek", R. W., 1980-81, 505 e.v.)(26). 

189. SCHADEBEPERKINGSPLICHT.- De jongste jaren wordt in de rechtsleer 
en rechtspraak veel aandacht besteed aan de schadebeperkingsplicht van de 
benadeelde schuldeiser en van het slachtoffer van een onrechtmatige daad 

{25) Art 16 van de Wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992, dat van 
toepassing is op aile verzekeringsovereenkomsten met uitzondering van deze met vrije premie
betaling, bepaalt dat de schorsing slechts uitwerking heeft na het verstrijken van de termijn, 
bepaald in de ingebrekestelling waarbij de verzekeringsnemer wordt aangemaand de premie 
te betalen. 
(26) Zelfs als een franchisingovereenkomst geen territoriale exclusiviteit voorziet, impliceert 
de eigenheid van deze overeenkomst de verplichting der partijen om samen te werken met het 
oog op beider succes. De franchisegever die aan een derde rechten verleent waardoor de 
uitbating van de franchisenemer bedreigd wordt, in casu door twee Phildar-vestigingen in 
dezelfde stad te openen, voert zijn samenwerkingsverplichting niet ter goede trouw uit. (Luik, 
4 juni 1991, Rev. Reg. Dr., 1992, 241, met noot Matray, C.). 
De onderaannemer, die in opdracht van een hoofdaannemer boekhoudkundige dossiers 
behandelt, blijft ook na het verbreken van deze contractuele relatie tot loyauteit ten aanzien 
van zijn vroegere opdrachtgever verplicht. Hij handelt dan ook in strijd met de goede trouw 
wanneer hij klanten, waarmee hij dankzij deze laatste in contact is gekomen, aanschrijft 
teneinde zijn diensten aan te bieden. (Kh. Charleroi, 8 januari 1992, Rev. Reg. Dr., 1992, 73). 
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(wat de hier besproken periode betreft, dienen vooral vermeld: Ronse, J. 
en De Wilde, L., ,Schade en schadeloosstelling" in A.P.R., 1984, p. 320 
e.v.; Dirix, E., Het begripschade, Antwerpen, 1984, p. 55-61; Dalcq, R.O., 
,L'obligation de reduire le dommage dans la responsabilite quasi-delictuel
le", R.G.A.R., 1987, nr. 11.271; Hanotiau, B., ,Regime juridique et 
portee de I' obligation de moderer le dommage dans le droit de la responsabi
lite civile contractuelle et extra-contractuelle'', R.G.A.R., 1987, nr. 11.289; 
Kruithof, R., ,L'obligation de la partie lesee de restreindre le dommage", 
R.C.J.B., 1989, p. 12 e.v.; zie ook Simoens, D., ,Aansprakelijkheidsvra
gen omtrent herscholing na een ongeval", VI. T. Gez., 1982-83, p. 131 
e.v.(27); wat de rechtspraak aangaat, raadplege men de verwijzingen in 
bovengenoemde studies; adde: Arbrb. Gent, 8 december 1986 en Arbh. 
Gent, 20 oktober 1988, De Verz., 1989, 60, noot L.V.G. (heelkundige 
ingreep); Rb. Luik, 19 mei 1989, Rev. Liege, 1989, 1316; Arbrb. Brussel, 
10 januari 1989, De Verz., 1989, 642 (heelkundige ingreep); cf. Luik, 4 
november 1988, Rev. Reg. Dr., 1989, 15 (zelfmoord van slachtoffer ongeval 
in casu niet foutief). 

De juridische grondslag van de schadebeperkingsplicht dient inzake buiten
contractuele aansprakelijkheid gezocht te worden in de algemene zorgvul
digheidsverplichting van de art. 1382 en 1383 B.W., en inzake contractuele 
aansprakelijkheid in de regel dat contracten te goeder trouw moeten worden 
ten uitvoer gebracht (zie Kruithof, R., o.c., R.C.J.B., 1989, p. 28 en de 
ver-wijzingen aldaaJ:): bpiemerktweze mettemin dat P~V-an ommeshigile 
meent dat de grondslag in beide gevallen ligt in de goede trouw als algemeen 
rechtsbeginsel, (,L'execution de bonne foi, principe general de droit?", 
T.B.B.R., 1987, p. 106). Wat art. 1134, lid 3, B.W. betreft, gaat het vooral 
om de aanvullende werking van de goede trouw, d.w.z. de samenwerkings
plicht tussen contractspartijen bij de uitvoering van de overeenkomst (zie 
debronnenaangehaalddoorKruithof, R., o.c.,R.C.J.B., 1989, p. 28, noot 
68). De schuldeiser heeft geen recht op vergoeding van de schade die hij had 
dienen te voorkomen of te vermijden, daar de oorzaak van die schade in 
zijn eigen fout schuilt. Op de theorie van het rechtsmisbruik waar de 
rechtspraak (zie o.m. Mons, 28 mei 1984, Pas., 1984, II, 133; Luik, 13 
februari 1980, J. T., 1981, 109, noot P. Henry en Res Jura Imm., 1980, 7; 
Rb. Namen, 18 februari 1983, Rev. Reg. Dr., 1983, 329; Rb. Luik, 8 
februari 1985, R.G.A.R., 1987, nr. 11.284; Vred. Namen, 14oktober 1977, 
Rev. Reg. Dr., 1978, 495, noot M. Coipel; Vred. Namen, 28 oktober 1977, 
Rev. Reg. Dr., 1978,415, noot M. Coipel; Vred. Namen, 25 juli 1978, Rev. 
Reg. Dr., 1978, 608) en rechtsleer (zie o.m. De Bersaques, A., ,L'abus de 
droit", R.C.J.B., 1953, p. 281; ID, ,L'abus de droit en matiere contrac-

(27) Zie ook artikel20 van de Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst: ,Bij 
elke verzekering tot vergoeding van schade moet de verzekerde aile redelijke maatregelen 
nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken". 
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tuelle", R. C.J.B., 1969, p. 505-506; zie ook de bronnen vermeld door 
Kruithof, R., o.c., R.C.J.B., 1989, p. 30, voetnoot 78) zich vaak op 
steunen, hoeft men hier in de regel geen beroep te doen, daar er bij 
ontbreken van een recht op schadevergoeding ook geen misbruik van dat 
recht kan zijn (Kruithof, R., ibid., p. 30-31; in enkele uitzonderingsgevallen 
is dat echter anders: ibid., p. 31-32). 

Wat is de draagwijdte van deze schadebeperkingsplicht? De stelling dat de 
benadeelde schuldeiser aile mogelijke maatregelen moet treffen om de 
schade te beperken wordt door talrijke rechtbanken (zie o.~. Bergen, 9 
maart 1976, De Verz., 1977, 93; Brussel, 20 juni 1984, R.G.A.R., 1986, 
nr. 11.017; Rb. Brussel, 14 december 1981, R.G.A.R., 1982, nr. 10.550) en 
auteurs (zie b.v. Pirson, R. en De Ville, A., inR.P.D.B., tw. Responsabili
te, nr. 1860) verdedigd. J. Ronse en anderen hebben er echter terecht op 
gewezen dat het uitgangspunt dient te zijn dat het slachtoffer of de benadeel
de schuldeiser recht heeft op integrate schadeloosstelling. Begaat derhalve 
slechts een fout de schuldeiser die niet alle redelijke maatregelen heeft 
getroffen om de schade te beperken (Ronse, J. en De Wilde, L., o.c., 
nr. 463; zie ook Kruithof, R., o.c., R.C.J.B., 1989, p. 18 e.v.). Het 
slachtoffer behoort de schade niet te minimaliseren; hij behoort deze alleen 
redelijkerwijze te matigen. Het criterium is de zorgvuldigheid van een goed 
schuldeiser geplaatst in dezelfde omstandigheden. 

Moet de schuldeiser de kosten voorschieten van de redelijke maatregelen ter 
beperking van de schade? Het antwoord hangt af van de omstandigheden. 
W at de vervanging van een vernietigde of het herstel van een beschadigde 
zaak betreft, dient men er van uit te gaan dat de aansprakelijke schuldenaar 
zelf in beginsel gehouden is zo snel mogelijk daartoe de nodige maatregelen 
te treffen. In de regel zal de debiteur de schuldeiser er dus geen verwijt van 
kunnen maken dat deze niet uit eigen beweging tot vervanging of herstel 
is overgegaan en de des betreffende kosten niet heeft voorgeschoten (zie b. v. 
Bergen, 2 november 1976, R. G.A.R., 1981, nr. 10.366; Brussel, 8 juni 1977, 
R.G.A.R., 1979, nr. 10.068; zie ook Cass., 25 maart 1943, Pas., 1943, I, 
110; Besl. Proc. Gen. Hayoit de Termicourt voor Cass., 8 mei 1952, Pas., 
1952, I, 575; Kruithof, R., o.c., R. C.J.B., 1989, p. 38 e. v .). Dat is echter 
niet altijd het geval. Het Hof van cassatie erkent in het arrest van 12 maart 
1980 immers ,dat het (in hoofde van de schuldeiser) de daad van een goed 
huisvader kan zijn herstellingen uit te voeren, hoewel de aansprakelijkheid 
en het bedrag van de schadevergoeding nog betwist zijn" (R. W., 1980-81, 
521). Zo neemt men krachtens een handelsgebruik aan dat bij de handelsver
koop van goederen die aan snelle en hevige prijsschommelingen onderhevig 
zijn, de koper, in geval de verkoper zijn verbintenissen niet nakomt, zich 
zo snel mogelijk elders moet bevoorraden (zie Van Rijn, J. en Heenen, J., 
Principes de droit commercial, III, Brussel, 1981, nr. 688, p. 536-537 en de 
verwijzingen). Of de schuldeiser in zijn schadebeperkingsplicht is tekortge
schoten zal vaak mede afhangen van zijn financiele draagkracht. M.a.w. 
kon de schuldeiser de kosten van herstel of vervanging zonder veel moeite 
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voorschieten? (zie b.v. Bergen, 9 maart 1976, De Verz., 1977, 93). Zelfs al 
kan men er de schuldeiser in een bepaald geval geen verwijt van maken dat 
hij de kosten van herstel of vervanging niet heeft voorgeschoten, dan nog 
is het mogelijk dat betrokkene tekort is geschoten in zijn schadebeperkings
plicht, b.v. omdat hij de schuldenaar er niet van op de hoogte heeft gesteld 
dat deze toestand extra-schade in het lev en zou roepen (zie Kruithof, R., 
o.c., R.C.J.B., 1989, p. 40). Vaak zal de rechter geneigd zijn een inbreuk 
op de schadebeperkingsplicht vast te stellen, indien de schuldenaar aangebo
den heeft de kosten van de schadebeperkende maatregelen voor te schieten 
of te dragen en de schuldeiser daarop niet of negatief gereageerd heeft (zie 
Luik, 4 maart 1985, De Verz., 1985, 291; zie ook Luik, 18 oktober 1963, 
R.G.A.R., 1963, nr. 7164; Kruithof, R., ibid.). Ook deze regel geldt echter 
niet zonder uitzonderingen (Kruithof, R., ibid.). 

De uitgaven die de schuldeiser bij de nakoming van zijn schadebeperkings
plicht heeft gemaakt, komen als vermogensschade voor vergoeding door de 
schuldenaar in aanmerking. ,Overwegende dat de kosten- aldus het Hof 
van Cassatie in het arrest van 22 maart 1985 - die door de gelaedeerde 
contractant worden gemaakt om de schade te beperken of te vermijden, ten 
laste zijn van de in gebreke gebleven contractant; dat deze laatste mag 
bewijzen dat de kosten voor het geheel of voor een gedeelte op een 
onbedachtzame wijze werden gedaan" (A.C., 1984-85, 1013 en R. W., 
1986-87, 851 en R.C.J.B., 1989, 7, noot R. Kruithof). Uithet arrest van 
het Hof van Cassatie van 3 februari 1982 blijkt dat dit ook geldt voor 
jinancieringskosten: ,Overwegende dat de appelrechters op grond van de 
feitelijke omstandigheden die ze vaststellen ... wettig hebben kunnen beslis
sen dat de kosten voor de lening bestemd voor de aankoop van het 
vervangingsvoertuig, een bestanddeel waren van de schade die hun oorzaak 
vindt in het ongeval en dat verweerder uit dien hoofde recht had op 
aanvullende schadevergoeding" (A.C., 1981-82, 724). Het is echter moge
lijk dat de vergoeding van deze kosten reeds geheel of gedeeltelijk geschied 
is door de door de rechter toegekende compensatoire interesten. Van een 
dubbele vergoeding kan natuurlijk geen sprake zijn (zie en vgl. Sauwen, F., 
noot onder Brussel, 30 januari 1980, De Verz., 1980, p. 904-905; Schuer
mans, L. et al., o.c., T.P.R., 1980, p. 1412-1413 en 1984, p. 877-878; 
Delacroix, M., noot onder Pol. Luik, 13 april 1979, R.G.A.R., 1980, 
nr. 10.197; Pol. Charleroi, 13 november 1981, J.T., 1982, 400; Kruithof, 
R., aangehaalde noot, R.C.J.B., 1989, p. 47-48)). De vergoeding van 
deze uitgaven is ook gerechtvaardigd wanneer de redelijke schadebeper
kende maatregelen geen succes hebben geoogst of zelfs tot een vergroting 
van de schade hebben geleid (zie Kruithof, R., ibid., p. 49 en de verwij
zingen). 

De niet-nakoming van de schadebeperkingsplicht heeft tot gevolg dat de 
schuldeiser geen aanspraak meer kan maken op integrale schadeloosstelling, 
m.n. het gedeelte van de schade dat door de nakoming van de schadebeper
kingsplicht zou vermeden zijn kan hij niet op de schuldenaar verhalen. Het 
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gaat hier om een inbreuk op een Obligenheit (zie Kruithof, R., ibid., 
p. 52-53 en de referenties; adde: Arbrb. Gent, 8 december 1986 en Arbh. 
Gent, 20 oktober 1988, De Verz., 1989, 60, noot L.V.G.; Arbrb. Brussel, 
10 januari 1989, De Verz., 1989, 642). 

Tot slot herinnert het Hof van Cassatie er in het arrest van 22 maart 1985 
aan dat op de schuldenaar de bewijs/ast rust van het feit dat de schuldeiser 
is tekortgeschoten in de nakoming van zijn schadebeperkingsplicht (Cass., 
22 maart 1985, A. C., 1984-85, 1011 en R. W., 1986-87, 851). 

c. Beperkende en derogerende werking 

190. MISBRUIK VAN CONTRACTUELE RECHTEN.- CASSATIERECHTSPRAAK.

Zoals gezegd, gaat het bij de beperkende en derogerende werking van de 
goede trouw om de vraag of de rechter in bepaalde omstandigheden de 
bevoegdheid heeft om het contractueel bepaalde te beperken, opzij te zetten 
of zelfs te wijzigen. Tot voor kort werd de rechter deze bevoegdheid veelal 
ontzegd op grond van de overweging dat overeenkomstig art. 1134, lid 1, 
B.W. geldig gesloten overeenkomsten de partijen, en dus ook de rechter, 
tot wet strekken. 

In het Iicht van het Cassatiearrest van 19 september 1983 (A.C., 1983-84, 
52, R. W., 1983-84, 1482 en J. T., 1985, 56 met noot S. Dufrenne) dient deze 
zienswijze wellicht niet geheel te worden opgegeven, maar toch sterk te 
worden genuanceerd. Waar ging het om? In de arbeidsovereenkomsten die 
een concessiehouder van Italiaanse auto's met zijn handelsvertegenwoordi
gers had gesloten, had eerstgenoemde zich het recht voorbehouden om 
eenzijdig de exploitatiezones van zijn vertegenwoordigers te wijzigen. Op 
een bepaald ogenblik besliste de importeur van die auto's in ons land het 
verkoopsgebied van bovengenoemde concessiehouder te verkleinen; de 
concessiehouder besliste daarop op zijn beurt de verkoopssector van elk 
zijner handelsvertegenwoordigers in te krimpen. Een van die handelsverte
genwoordigers zag hierin echter een eenzijdige beeindiging van de arbeidso
vereenkomst en vorderde in dit verband schadevergoeding. Het Arbeidshof 
te Brussel willigde die eis in, daar de werkgever - zo oordeelde het Hof 
- zijn recht om de verkoopssector te wijzigen had toegepast in omstandig
heden die onverenigbaar waren met het beginsel dat overeenkomsten te 
goeder trouw ten uitvoer moeten worden gebracht. Het Arbeidshof verweet 
de werkgever met name enkel de eigen belangen op het oog te hebben gehad 
door de financiele gevolgen van de verkleining van haar eigen exploitatiezo
ne zoveel mogelijk af te wentelen op de handelsvertegenwoordigers door de 
verkoopszones van die vertegenwoordigers te beperken i.p.v. een of meer 
van hen te ontslaan. Dit arrest werd echter door het Hof van Cassatie 
verbroken. Het Hof stelde vooreerst vast - en dat is hier van grote 
betekenis - dat het in art. 1134, lid 3, B.W. neergelegde beginsel ,een 
contractpartij verbiedt misbruik te maken van de rechten die dit contract 
haar toekent''. Het Hof voegde daar, echter aan toe dat het Arbeidshof ten 
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onrechte rechtsmisbruik had afgeleid uit het enkele feit dat eiseres (d.i. de 
werkgever) ,uitsluitend in haar eigen belang gebruik zou hebben gemaakt 
van de rechten welke die overeenkomst haar toekende". Het onevenredig
heidscriterium ook toepasselijk verklarend op het misbruik van contractuele 
rechten, oordeelde het Hof van Cassatie dat er wel een inbreuk op art. 1134, 
lid 3, B.W. zou geweest zijn, indien het Arbeidshof had vastgesteld dat de 
voordelen die de werkgever trok uit de uitoefening van het hem bij de 
overeenkomst toegekende recht niet in verhouding stonden met de nadelen 
die er voor de handelsvertegenwoordiger uit voortvloeiden. 

De in het arrest van 19 september 1983 geformuleerde regel heeft het Hof 
van Cassatie inmiddels in een reeks andere beslissingen uitdrukkelijk of 
impliciet bevestigd. Zo vindt men in het arrest van 18 juni 1987 volgende 
overweging: ,Overwegende dat, hoewel het in artikell134 van het Burger
lijk Wetboek neergelegd beginsel dat overeenkomsten te goeder trouw 
moeten worden uitgevoerd een contractspartij verbiedt misbruik te maken 
van de rechten die dit contract haar toekent, een dergelijk misbruik onder
stelt dat, wanneer die partij, uitsluitend in haar eigen belang, gebruik maakt 
van een recht dat zij aan die overeenkomst ontleent, zij daaruit een voordeel 
haalt dat buiten verhouding is met de correlatieve last van de andere partij'' 
(Cass., 18 juni 1987, A. C., 1986-87, 1441 en R. W., 1987-88, 503). In een 
arrest van 16 januari 1986 stelt het Hof dat noch artikelll34 noch artikel 
1184 B.W.- uitsluiten_daLeen partij_in een_wederkerig_contracLdie_het 
slachtoffer is van de wanprestatie van de wederpartij, misbruik zou kunnen 
maken van de mogelijkheid te kiezen tussen de gedwongen uitvoering en 
de ontbinding van de overeenkomst (A. C., 1985-86, 683 en R. W., 1987-88, 
1470, noot A. Van Oevelen). En op 18 februari 1988 werd beslist dat 
art. 1152 B.W. geen toepassing vindt en dat de rechter de door de schulde
naar in een strafbeding aangegane verplichtingen kan beperken, wanneer 
hij vaststelt dat de schuldeiser zijn recht het strafbeding in te roepen, 
misbruikt heeft (A. C., 1987-88, 790; zie voorts Cass., 13 april1984, A. C., 
1983-84, 1084; Cass., 20 november 1987, A. C., 1987-88, 359 en R. W., 
1987-88, 1099; Cass., 19 oktober 1989, R. W., 1989-90, 1254). 

191. DRAAGWIJDTE VAN DEZE CASSATIERECHTSPRAAK.- In twee interessan
te besprekingen van het arrest van 19 september 1983 wordt de draagwijdte 
ervan verschillend beoordeeld. W. Rauws beweert dat het Hof van Cassatie 
hier de derogerende werking van de goede trouw heeft erkend (Rauws, W., 
,Misbruik van contractuele rechten: het cassatie-arrest van 19 september 
1983", T.B.H., 1984, 244-263). E. DirixenA. VanOevelen, daarentegen, 
menen dat het Hof van cassatie aan die vraag niet is toegekomen, daar het 
in casu ging om het toetsen van een partijbeslissing, d.i. een bij 
overeenkomst aan een der partijen toegekende bevoegdheid om de rechts
verhouding nader te bepalen of te wijzigen - bier de door de arbeidsover
eenkomst aan de werkgever toegekende bevoegdheid om de exploitatiezones 
van de handelsvertegenwoordigers eenzijdig te wijzigen. Het nemen van 

470 



-~-_..:_: ____ J . r==----==-- -- -- =-' -

zo'n partijbeslissing is een daad van uitvoering van het contract en aldus 
onderworpen aan de regel dat contracten te goeder trouw ten uitvoer moeten 
worden gebracht. De draagwijdte van het arrest is dan ook beperkt tot de 
,aanvullende werking" van de goede trouw. Van een ,derogeren" aan de 
overeenkomst, d.i. een wijziging van het contract door de rechter, is hier 
immers geen sprake (Van Oevelen, A. en Dirix, E., ,Kroniek van het 
verbintenissenrecht (1981-1984)3, R. W., 1985-86, 92-95). 

De waarheid ligt wellicht in het midden. Dirix en Van Oevelen hebben het 
bij het rechte eind wanneer zij stellen dat hier van derogeren aan de 
overeenkomst geen sprake is, daar het Hof van Cassatie de bodemrechter 
niet de bevoegdheid toekent om een overeenkomst geheel of ten dele opzij 
te zetten of te wijzigen. Anderzijds kan niet worden ontkend dat het Hof 
van Cassatie door het sanctioneren van het misbruik maken van contractue
le rechten, perken stelt aan de uitoejening van contractuele rechten. In die 
zin wordt door het Hof de beperkende werking van het goede trouw beginsel 
erkend. Het misverstand is wellicht ontstaan doordat in de rechtsleer de 
begrippen derogerende werking van de goede trouw en beperkende werking 
van de goede trouw meestal als synoniemen worden gebruikt. O.i. omvat 
de ,derogerende" werking enkel het opzijzetten of wijzigen van de gause 
overeenkomst of van bepaalde contractsbedingen door de rechter, terwijl 
de , , beperkende'' werking slechts de per ken aan de uitoejening van contrac
tu de rechten op het oog heeft. Kortom, het Hof van Cassatie erkent in dit 
arrest wei de beperkende, maar niet de derogerende werking van de goede 
trouw (vgl. Van Gerven, W. en DeWaele, A., ,Goede trouw en getrouw 
beeld", in Liber Amicorum Jan Ronse, Brussel, 1986, p. 108). 

Uit dit arrest kan men dus niet afleiden dat de bodemrechter op grond van 
de goede trouw onredelijke bedingen in standaard- of toetredingscontracten 
vermag te wijzigen of geheel opzij te zetten. Het enige dat hier op grond 
van de theorie van het rechtsmisbruik wordt gesanctioneerd zijn de misbrui
ken in de uitoefening van contractuele rechten. 

Uit latere rechtspraak van het Hof van Cassatie blijkt trouwens dat mis
bruik van recht, volgens het Hof, het enig mogelijke toepassingscriterium 
is van de beperkende werking van de goede trouw. Het wordt met zoveel 
woorden gesteld in het arrest van 20 november 1987 (A.C., 1987-88, 359 
en R. W., 1987-88, 1099): ,dat het arrest daardoor niet wettig oordeelt dat 
de overeenkomst niet te goeder trouw werd uitgevoerd, nu het aldus niet 
vaststelt dat het recht op schadeloosstelling werd uitgeoefend op een wijze 
die kennelijk de grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van dat 
recht door een voorzichtig en bedachtzaam moos". Nog duidelijker is het 
arrest van 15 oktober 1987. Hier ging het om het onderhoudsgeld bepaald 
in een overeenkomst tot echtscheiding door onderlinge toestemming. De 
man meende dat de uitkering niet meer verschuldigd was na het tweede 
huwelijk van zijn voormalige echtgenote alhoewel de overeenkomst daar 
niet over repte. Het behoud van de uitkering zou in strijd zijn met de 
billijkheid, vond de echtgeoot. Door toch nog uitkeringen tot onderhoud 
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te blijven eisen na haar tweede huwelijk, voerde de vrouw de overeenkomst 
niet te goeder trouw uit. Het Hof van Cassatie stelde de echtgenoot in het 
ongelijk. De rechtbank welke diens stelling had gevolgd, schond de artikelen 
1134 en 1135 B. W. - aldus het Hof van Cassatie - door te beslissen dat 
eiseres door de uitkering te blijven eisen na haar tweede huwelijk de 
overeenkomst niet te goeder trouw en naar billijkheid uitvoerde, hoewel 
tevens werd vastgesteld dat zij geen misbruik maakte van haar recht. De 
conclusie is dus dat de afwezigheid van goede trouw misbruik van recht 
veronderstelt; billijkheidsargumenten alleen volstaan niet om de bindende 
kracht van een overeenkomst terzijde te schuiven. Vooral volgende overwe
ging in dit arrest geeft de beleidslijn aan die het Hof van Cassatie in deze 
aanhoudt: ,Overwegende .... dat alle overeenkomsten die wettig zijn aange
gaan, degenen die ze hebben aangegaan tot wet strekken; dat zij niet kunnen 
worden herroepen dan met hun wederzijdse toestemming of op de gronden 
door de wet erkend; dat zij te goeder trouw en zonder rechtsmisbruik 
moeten worden uitgevoerd, maar dat de rechters op grand van redenen van 
billijkheid de inhoud van een contract niet mogen wijzigen"; Cass., 15 
oktober 1987, A. C., 1987-88, 190 en R. W., 1987-88, 1506; zie ook Cass., 
19 november 1982, A. C., 1982-83, nr. 174; Cass., 19 oktober 1984, R. W., 
1984-85, 2846 (,overwegende dat het vonnis, met aanvoering van 'de 
beginselen van redelijkheid en fair-play ... ', vorenbedoeld contractsbeding 
niet terzijde vermag te stellen ... ; dat het vonnis zodoende artikel 1134 van 
het Burgerlijk Wetboek schendt' 1

). 

192. WETTELIJKE GRONDSLAG BETEUGELING MISBRUIK CONTRACTUELE RECH

TEN. - Onderstreept dient te worden dat het Hof van Cassatie in het arrest 
van 4 september 1983 het verbod van rechtsmisbruik in de uitoefening van 
contractuele rechten niet steunt op artikel1382 B.W., maar op artikel1134, 
lid 3, B.W. (in die zin reeds Planiol, M. en Ripert, G., Traite pratique de 
droit civil jranrais, VI, Paris, 1930, p. 524, nr. 379. Anders: Arbrb. Ver
viers, 6 juni 1984, Jur. Liege, 1985, 318 en de verwijzingen). Zoals terecht 
door verschillende rechtbanken en auteurs werd onderstreept (zie b. v. Arb h. 
Antwerpen, 21 maart 1983, R. W., 1983-84, 299; Kh. Charleroi, 24 decem
ber 1987, Rev. Liege, 1988, 125; Van Oevelen, A. en Dirix, E., o.c., R. W., 
1985-86, 93; Dufrene, S., o.c., J.T., 1985, p. 58, nr. 9), is dit wellicht te 
verklaren als een gevolg van het principieel verbod van samenloop van 
contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheidsvorderingen, zoals dat 
o.m. is neergelegd in het arrest van het Hof van Cassatie van 7 december 
1973 (A.C., 1974, 395 met concl. Adv. Gen. P. Mahaux). Het Hof van 
Cassatie heeft echter ook herhaaldelijk beslist dat het verbod van rechtsmis
bruik steunt op een algemeen rechtsbeginsel (zie b.v. Cass., 16 september 
1971, A.C., 1972, 31; Cass., 5 maart 1984, A.C., 1983-84, nr. 374). Een 
verwijzing naar art. 1382 of art. 1134, lid 3, B.W. lijkt dan niet meer 
onontbeerlijk te zijn (zie hierover Soetaert, R., , ,Rechtsbeginselen en margi
nale toetsing in cassatie", in Liber Amicorum Jan Ronse, Brussel, 1986, 
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p. 54, 60 en 64 e.v.; Camelis, L., Beginselen van het Belgische buitencon
tractuele aansprakelijkheidsrecht, I, Antwerpen, 1989, biz. 78 e.v.(28)). 

Terloops dient er ook op te worden gewezen dat het Hof van Cassatie reeds 
eerder beroep had gedaan op de goede trouw om de uitoefening van 
contractuele rechten te beperken. Zo stelde het Hof van Cassatie reeds in 
het arrest van 18 maart 1971 dat de exceptio non adimpleti contractus niet 
kan worden ingeroepen in omstandigheden strij dig met de goede trouw. Het 
Hof stelde vast dat het Hof van Beroep in het bestreden arrest de feiten 
aanhaalt waaruit het de strijdigheid met de goede trouw afleidt en conclu
deerde dat het arrest geldig gemotiveerd was. De goede trouw beperkt dus 
de mogelijkheid contractuele bevoegdheden in te roepen. Wanneer er strij
digheid is met de goede trouw, werd in dit arrest blijkbaar aan het oordeel 
van de feitenrechter overgelaten (Cass., 18 maart 1971, A.C., 1971, 697; 
cj., Cass., 16 december 1982, A.C., 1982-83, 518). 

193. MISBRUIK CONTRACTUELE RECHTEN. - MARGINAAL TOETSINGSRECHT VAN 

DE RECHTER. - Om te weten hoever de beperkende werking van de goede 
trouw reikt, moet men dus de notie rechtsmisbruik verder analyseren. Ook 
op dit punt is de cassatierechtspraak van de laatste jaren belangrijk, zij het 
niet altijd even duidelijk. 
Sinds het arrest van het Hof van Cassatie van 10 september 1971 wordt door 
ons hoogste gerechtshof het criterium om uit te maken of er rechtsmisbruik 
is of niet, veelal als volgt omschreven: een recht wordt misbruikt, wanneer 
het wordt uitgeoefend ,op een wijze die kennelijk de grenzen te buiten gaat 
van de normale uitoefening van dat recht door een voorzichtig en bezorgd 
persoon" (A.C., 1972, 42). Voor het misbruik van contractuele rechten 
heeft het Hof van Cassatie dit criterium uitdrukkelijk vermeld in de arresten 
van 20 november 1987 (A.C., 1987-88, 359) en 18 februari 1988 (A.C., 
1987-88, 790). 
Met name uit het gebruik van het woordje ,kennelijk" door het Hof van 
Cassatie leidt men meestal af dat het hier om een marginaal toetsingsrecht 
van de rechter gaat. De rechter moet terughoudendheid aan de dag leggen, 
daar hij niet in de beleidsvrijheid mag treden van de titularis van het 
subjectieve recht; in beginsel immers handelt de titularis van een subjectief 
recht bij de uitoefening hiervan rechtmatig. Enkel bij een duidelijk of 
evident onaanvaardbare rechtsuitoefening zal de rechter het vooroordeel 
ten gunste van de rechtmatigheid van de handelwijze van de titularis van 
het subjectieve recht doorbreken (zie hierover Bocken, H., Het aansprake
lijkheidsrecht als sanctie tegen de verstoring van het leefmilieu, Brussel, 
1978, p. 70; Camelis, L., ,Onderzoek naar de principiele grondslag van het 
misbruik van ontslagrecht in het kader van de arbeidsovereenkomst voor 
bedienden", in Rigaux M. (ed.), Actuele problemen van het arbeidsrecht, 

(28) Cornelis, L., Aansprakelijkheid in de ban van de goede trouw, P .U.C. Willy Delva 
1992-93, Recht halen uit aansprakelijkheid, Gent, Mys & Breesch, 1993, 1-80. 
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Antwerpen, 94: Dirix, E., o.c., T.B.H., 1988, 663)(29). Sommigen gaan 
verder en verdedigen de stelling dat het woordje ,kennelijk" wijst op de 
noodzaak van een zware of ,gekarakteriseerde" fout (zie in die zin o.m. 
De Bondt, W., De theorie van de gekwalificeerde benadeling, p. 121, 162 
en 169; Bosmans, M., o.c., T. Vred., 1987, p. 153; Bocken, H., ibid.; 
anders: Kruithof, R., T.P.R., 1987, p. 942 e.v.; Rb. Namen, 24 april1987, 
Rev. Reg. Dr., 1988, 35). 
Opmerkelijk is dat het woordje ,kennelijk" soms wordt weggelaten (zie 
b. v. de samenvatting hoven het arrest van het Hof van Cassatie van 6 april 
1984, A.C., 1984-85, 1049 en Cass., 27 juni 1985, A.C., 1984-85, 1501). 

De aarzelingen van het Hof houden wellicht verband met de vraag of 
sanctionering van rechtsmisbruik dient te geschieden op grond van de 
artikelen 1134, lid 3, 1382 en 1383 B.W., dan wei op basis van het algemeen 
rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt (zie supra, nr. 192). Controle op 
grond van algemene rechtsbeginselen kan, zo wordt beweerd, slechts margi
naal geschieden, maar voile toetsing geldt blijkbaar voor aansprakelijkheid 
uit en buiten overeenkomst (zie m.n. de belangrijke studie van Raadsheer 
R. Soetaert, ,Rechtsbeginselen en marginale toetsing in cassatie", in Liber 
Amicorum Jan Ronse, Brussel, 1986, p. 58-61 en 64 e.v.). 
Hierbij aansluitend dient melding te worden gemaakt van de vrees van een 
aantal auteurs dat de inkapseling van de regel dat een contract te goeder 
trouw moet worden uitgevoerd in de theorie van het rechtsmisbruik - met 
het daaraan gek-o-pp-elde m-arginale toetsingsrecht van de--rechier ..:.._, de 
rechter onvoldoende middelen biedt om aan de contractspartijen bij de 
uitvoering van hun overeenkomst de nodige eisen op te leggen (zie Dirix, 
E. en Van Oevelen, A., o.c., R. W., 1985-86, k. 94-95, nr. 43; vgl. Dufrene, 
S., o.c., J.T., 1985, p. 58, nr. 8 en p. 58-59, nr. 10). 

194. MISBRUIK VAN CONTRACTUELE RECHTEN.- CRITERIA VAN RECHTSMIS

BRUIK. - Zoals men weet heeft het Hof van Cassatie de algemene maatstaf 
voor rechtsmisbruik - rechtsuitoefening die (kennelijk) de grenzen over
schrijdt van de normale rechtsuitoefening door een zorgvuldig persoon -
gepreciseerd in een aantal specifieke criteria, nl. uitoefening van een recht 
met het uitsluitende oogmerk een ander te schaden(30), rechtsuitoefening 
zonder enig nut voor de titularis van dat recht, het feit dat de rechtstitularis 
zijn recht op verschillende wijzen met gelijk nut voor hemzelf kan uitoefe
nen en hij die wijze kiest die het meest nadelig is voor de ander en tenslotte 
de wanverhouding tussen het voordeel dat de rechtsuitoefening de rechtsti
tularis biedt en het nadeel dat daarmee aan een ander wordt berokkend. 

(29) Cornelis, L., ,Aansprakelijkheid in de ban van de goede trouw", P.U.C. Willy Delva 
1992-93, Recht halen uit aansprakelijkheid, 1993, 54-55; Carette, A., ,Rechtsmisbruik bij 
bewarend beslag" (noot onder Antwerpen, 17 september 1991), R. W., 1991-92, 957. 
(30) Dit wordt als criterium vermeld in Arbh. Gent, 11 januari 1990, R. W., 1990-91, 58; Voor 
een toepassing zie Rb. Dendermonde, 20 februari 1989, R. W., 1990-91, 616. 
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Vooral op dit laatste criterium wordt voor misbruik van contractuele 
rechten regelmatig beroep gedaan door het Hofvan cassatie. ,,Overwegende 
- aldus het Hof van Cassatie in het reeds genoemde arrest van 19 september 
1983 - dat, hoewel het in artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek neerge
legde beginsel dat overeenkomsten te goeder trouw ten uitvoer moeten 
worden gebracht, een contractpartij verbiedt misbruik te maken van de 
rechten die dit contract haar toekent, een dergelijk misbruik onderstelt dat, 
wanneer die partij, uitsluitend in haar eigen belang, gebruik maakt van een 
recht dat zij aan die overeenkomst ontleent, zij daaruit een voordeel trekt 
dat buiten verhouding is met de correlatieve last van de andere partij" 
(A. C., 1983-84, 53-54; in dezelfde zin Cass., 18 juni 1987, A. C., 1986-87, 
1441 en R. W., 1987-88, 503(31); zie oak Brussel, 25 mei 1989, J. T., 1989, 
536; Rb. Bergen, 4 maart 1988, J. T., 1989, 479). 
De vraag die hierbij rijst is of het hier om een al dan niet uitputtende lijst 
criteria van rechtsmisbruik gaat (in bevestigende zin Dufrene, S., o.c., J. T., 
1985, p. 58-59, nr. 10). Wanneer men rechtsmisbruik rechtstreeks koppelt 
aan de art. 1134, lid 3, 1382 en 1383 B.W. en men daar een volledig 
toetsingsrecht van de rechter uit afleidt, dan is er geen reden voor zo'n 
restrictieve benadering en komt men dus tot het besluit dat het hier een 
exemplatieve lijst van gevallen van rechtsmisbruik betreft. 

Hoe dan oak, misbruik van een recht moet worden vastgesteld. De rechter 
kan dan oak niet beslissen ,dat de letterlijke uitvoering ervan (d.i. van de 
overeenkomst) eisen klaarblijkelijk abusief is" (Cass., 18 juni 1987, A. C., 
1986-87, 1441 en R. W., 1987-88, 503). Evenmin kan rechtsmisbruik worden 
afgeleid uit het enkele feit dat een contractspartij uitsluitend in haar eigen 
belang gebruik maakt van een recht dat zij aan die overeenkomst ontleent 
(Cass., 19 september 1983, A.C., 1983-84, 52; Cass., 18 juni 1987, A.C., 
1986-87' 1441). 

195. MISBRUIK VAN CONTRACTUELE RECHTEN. - GEVOLGEN VAN DE VASTSTEL

LING. - De rechtspraak van het Hof van Cassatie preciseert in de laatste 
jaren oak met nadruk de gevolgen welke de vaststelling van rechtsmisbruik 
kan hebben. In een arrest van 16 december 1982 stelt het Hof duidelijk dat 
de sanctie niet het volledige verval is van het recht dat misbruikt werd, maar 
wei de beperking ervan tot de normale uitoefening of het herstel van de 
erdoor veroorzaakte schade (A. C., 1982-83, 578). Hetzelfde wordt herhaald 
in het arrest van 18 februari 1988: de aangepaste sanctie van het misbruik 
van een boetebeding is de matiging ervan in het betrokken geval tot een 
normaal gebruik (A.C., 1987-88, 790)(32). 
Het is dus duidelijk dat de beperkende werking van de goede trouw bij de 

(31) Cass. 30 januari 1992, Rev. Reg. Dr., 1992, 256. 
(32) Zie ook Cornelis, L., Aansprakelijkheid in de ban van de goede trouw, P.U.C. Willy 
Delva 1992-93, Recht halen uit aansprakelijkheid, 57, met verwijzing naar Cass. 11 juni 1992, 
A.R., 9334. 
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uitvoering van een overeenkomst of een contractsbeding niet de geldigheid 
van deze overeenkomst of van dit contractsbeding in het gedrang brengt, 
maar enkel de (kennelijk) onbehoorlijke uitoefening ervan in het concrete 
geval beteugelt. Heeft dit rechtsmisbruik schade veroorzaakt, dan staat men 
voor een geval van contractuele wanprestatie en is men gehouden tot 
vergoeding van die schade (zie in dezelfde zin Dirix, E., o.c., T.B.H., 1988, 
p. 662; zie voor een ruimere behandeling van de problematiek Hubeau, B. 
en Rauws, W., ,De toepassing van de leer van het rechtsmisbruik in het 
huurrecht", T.B.B.R., 1987, p. 125 e.v.). Hieruit vloeit b.v. voort dat het 
zeer wel mogelijk is dat de rechter een boetebeding in een toetredingcontract 
in een bepaald concreet geval matigt op grand van rechtsmisbruik, maar 
datzelfde beding in een andere situatie zonder meer toepasselijk verklaart, 
daar geen rechtsmisbruik werd vastgesteld. 

196. MISBRUIK VAN CONTRACTUELE RECHTEN.- TOEPASSINGEN.- RECHTSVER

WERKING. -Ben nieuw begrip dat sinds het begin van de jaren '80 regelma
tig in de rechtsleer en rechtspraak opduikt is rechtsverwerking (Van Omme
slaghe, P., ,Rechtsverwerking en afstand van recht", T.P.R., 1980, 37; 
Bocken, H., ,Verslag van de jaarvergadering van de vereniging voor de 
vergelijkende studie van het recht van Belgie en Nederland", R. W., 1979-
80, 1569; Van Oevelen, A., en Dirix, E., o.c., R. W., 1980-81, 2441-2443 
en R. W., 1985-86, 95; vorig overzicht, T.P.R., 1983, 607; Bosmans, M., 
nootonder Vred.-Borgerhout,1-9-septembel'1985, T.-Vred. ,.1987, J52e.v.; 
Van Oevelen, A., Overzicht van de recente ontwikkelingen in het huurrecht, 
Antwerpen, 1986, p. 33; Henry, P. en Jeunehomme, J.-F., ,Rechtsverwer
king, revolution ou restauration?", in Livre du Centenaire de Ia J.L.
J.L.M.B., Liege, 1988, p. 204 e.v.; Bocken, H., o.c., R. W., 1989-90, 104 
e.v.; Storme, M.E., ,De invloed van de goede trouw op de kontraktuele 
schuldvorderingen", Brussel, Story-Scientia, 1990, 245 e.v.). 

Men spreekt van rechtsverwerking wanneer iemand door eigen toedoen een 
recht geheel of gedeeltelijk verliest omdat het verder uitoefenen ervan 
strijdig is met de voorheen door de betrokkene ingenomen houding (venire 
contra factum proprium nulli conceditur). 

De figuur van de rechtsverwerking werd gei:mporteerd uit Nederland of, 
beter nog, uit Duitsland. Zij kwam bij ons voor het eerst uitvoerig ter sprake 
op de J aarvergadering 1979 van de Vereniging voor de Vergelijkende Stu die 
van het Recht van Belgie en Nederland. Als Belgische preadviseur stelde Van 
Ommeslaghe (/.c.) vast dat rechtsverwerking als dusdanig niet bestaat in ons 
recht; hij identificeerde echter wel een aantal gevallen die er nauw bij 
aansluiten. Het belangrijkste hiervan is de stilzwijgende verzaking of af
stand van recht, langs dewelke de rechtspraak in een aantal gevallen uit een 
met de rechtsuitoefening strijdige feitelijke gedraging- mits zij voor geen 
andere interpretatie vatbaar is - de wil afleidt om afstand te doen van zijn 
recht. De vaststelling van deze wilsuiting is soms echter artificieel. In 
sommige andere gevallen wordt aan de titularis de mogelijkheid ontzegd 
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zich op zijn recht te beroepen als sanctie van het op foutieve wijze opwekken 
van andermans gerechtvaardigd vertrouwen. Hier staan we voor een toepas
sing van de theorie van het rechtsmisbruik. Tenslotte bepleit Van Omme
slaghe een uitbreiding van de vertrouwensleer in die zin dat het foutvereiste 
daarvoor wordt losgelaten. Dan overschrijdt men echter de grenzen van het 
begrip rechtsverwerking als uiting van de theorie van het rechtsmisbruik en 
ziet men er een toepassing in van de verruimde vertrouwensleer, d.w.z. de 
vertrouwensleer die losgekoppeld is van het foutvereiste (zie Cass., 20 juni 
1988, R. W., 1989-90, 1425, noot A. Van Oevelen; Foriers, P.A. ,L'appa
rence, source autonome d'obligations ou application du principe general de 
l'execution de bonne foi. A propos de l'arret de Ia Cour de Cassation du 
20 juin 1988, J. T., 1989, p. 54 e.v .; Kruithof, R., ,La theorie de l'apparen
ce dans une nouvelle phase", R.C.J.B., 1991, ter perse, nr. 37). 
De stelling dat rechtsverwerking uitsluitend gesteund dient te worden op 
rechtsmisbruik werd o.m. verdedigd door Kruithof, R., o.c., T.P.R., 1983, 
p. 607 (deze auteur is in het Iicht van het arrest van het Hof van Cassatie 
van 20 juni 1988 echter, op grond van de vertrouwensleer, van mening 
veranderd (zie de reeds aangehaalde noot in R.C.J.B., 1991, nr. 37), 
Bosmans, M., noot onder Vred. Borgerhout, 19 september 1985, T. Vred., 
1987, p. 155 en Bocken, H., o.c., R. W., 1989-90, p. 1049 (zie ook noot I. 
Moreau-Margreve onder Cass., 17 mei 1990, Ann. Dr. Liege, 1990, p. 283 
(deze laatste auteur verwerpt blijkbaar de rechtsfiguur ,rechtsverwerking" 
volledig). 
In het arrest van het Hof van Cassatie van 17 mei 1990 wordt duidelijk 
gesteld dat rechtsverwerking geen algemeen rechtsbeginsel is. Voorts wekt 
het hof in dit arrest de indruk dat rechtsverwerking tot rechtsmisbruik 
beperkt moet worden. Daar dit arrest niet geveld werd tijdens de door dit 
overzicht bestreken tijdsperiode, wordt er hier niet verder op ingegaan 
(Cass., 17 mei 1990, R.C.J.B., 1990, 597, noot J. Heenen)(33). 

(33) De feiten die aanleiding gaven tot het arrest van 17 mei 1990, waren nochtans typerend 
voor de ioepassing van de ,rechtsverwerking" (infra nr. 197). 
Sinds 1966 huurde de Belgische Staat een aantal verdiepingen van een gebouw, toebehorend 
aan de N.V. A.G.F. Belgium. De huurovereenkomst bevatte een indexeringsclausule, doch 
deze werd door de verhuurster niet toegepast. Zij hanteerde van 1966 tot 1984 een eigen 
indexeringsmethode, met als gevolg dat de Belgische Staat meer huur betaalde dan conventio
neel bepaald was. De Staat vorderde het onverschuldigde bedrag terug vanaf 1 juni 1980. 
Zowel in hoger beroep als in cassatie voerde de verhuurster aan dat de huurder het recht om 
zich op de contractuele indexeringsclausule te beroepen had verwerkt, nu hij van 1966 tot 1984 
huurgelden, berekend op een daarvan afwijkende marrier, zonder enig protest had betaald. 
Door niet na te gaan of de houding van de huurder onverenigbaar was met het recht dat hij 
wou Iaten gelden, schond de appelrechter, aldus eiseres in cassatie, een algemeen rechtsbegin
sel. 
Ret antwoord van het Hof van Cassatie was klaar en duidelijk: 
, ... dat er geen algemeen rechtsbeginsel bestaat dat zegt dat een subjectief recht tenietgaat 
of althans niet meer kan worden aangevoerd wanneer de houder van dat recht, zonder vrijwillig 
uitdrukkelijk of stilzwijgend ervan afstand te doen, een houding aanneemt die objectief 
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197. RECHTSVERWERKING (VERVOLG). - In de rechtspraak komen meer en 
meer gevallen voor waarin de schuldeiser een beroep op een contractueel 
recht ontzegd wordt op grand van een met de uitoefening van dit recht 
strijdige feitelijke gedraging. Ziehier een reeks toepassingen. 

onverenigbaar is met dat recht, waardoor hij aldus het gewettigd vertrouwen van de schulde
naar en van derden misleidt" (Cass. 17 mei 1990, A.C., 1989-90, 1188, Pas., 1990, I, 1061, 
R.W., 1990-91, 1085). 
Verder bevestigt het hoogste Hof nogmaals dat misbruik van recht het enige mogelijke 
toepassingscriterium is van de beperkende werking van de goede trouw (supra nr. 77). 
Deze afwijzing van de rechtsverwerking als algemeen rechtsbeginsel werd in de rechtsleer op 
gemengde gevoelens onthaald. (pro: Cornelis, L., ,Aansprakelijkheid in de ban van de goede 
trouw", P.U.C. Willy Delva 1992-199~, Recht haZen uit aansprakelijkheid, Gent, Mys & 
Breesch, 1993, 39-44; Heenen, J., ,A propos de !'extinction d:un droit subjectif par suite du 
comportement de son titulaire" (noot onder Cass., 17 november 1990), R.C.J.B., 1990, 599; 
Henry, P., R.I.P., Rev. Liege, 1990, 884; Moreau-Margreve, I, ,Reflexions pour un re
quiem", Ann. Fac. Dr. Liege, 1990, 286; contra Kruithof, R., ,La theorie de l'apparence dans 
une nouvelle phase" (noot onder Cass., 20 juni 1988), R.C.J.B., 1991, 90-91, nr. 37; Stijns, 
S., ,La 'rechtsverwerking': fin d'une attente (de)raisonnable?", J.T., 1990, 685; Storme, 
M.E., Rechtsverwerking na de cassatiearresten van 17 mei 1990 en 16 november 1990: nog 
springlevend, R. W., 1990-91, 1073) Zij die door dit arrest ontgoocheld werden, verwijten het 
hoogste Hof .twee maten en gewichten te hanteren. Waar enerzijds het rechtmatig vertrouwen 
door het Hof als autonome bron van verbintenissen aanvaard werd (Cass. 20 juni 1988, R. W., 
1989-90, 1425, supra nrs 36-39), volstaat het anderzijds voor het tenietgaan van een recht niet 
dat men het rechtmatig vertrouwen heeft gewekt dit recht niet te zullen uitoefenen. (Kruithof, 
R:, o.-c:, R.C.J.B., T991, 91;Storme; M:E., o.c., R: w.-, 1990~91, T075). Water ookvan zi]~ 
het merendeel van de rechtsleer kwam tot de conclusie dat de rechtsverwerking gelimiteerd werd 
tot de gevallen van rechtsmisbruik. 
Even leek er een ommekeer te komen in de cassatierechtspraak, toen de Nederlandse kamer 
van het Hof het cassatieberoep tegen een uitspraak van de Rechtbank van Koophandel te 
Antwerpen, waarin toepassing werd gemaakt van het beginsel van de rechtsverwerking, 
verwierp (Cass. 16 november 1990, A.C., 1990-91, 321; Moreau-Margreve, I., ,A propos de 
Ia rechtsverwerking, une procession d'Echternach?", Act. du droit, 1991, 205-209) M.E. 
Storme zag in dit arrest de bevestiging van zijn theorie dat het Hof van Cassatie in het arrest 
van 17 mei 1990 de term ,algemeen rechtsbeginsel'' in de cassatietechnische zin van het woord 
gebruikte, aldus stellende dat rechtsverwerking geen afzonderlijk cassatiemiddel kan vormen. 
(Storme, M.E., o.e., R. W., 1990-91, 1073) Volgens deze auteur kan rechtsverwerking nog we! 
als algemeen rechtsbeginsel in de materiele zin van het woord beschouwd worden, wat zou 
blijken uit het arrest van 16 november 1990. Cornelis van zijn kant stelt dat die draagwijdte 
niet aan het voornoemd arrest kan worden toegekend. Het Hof heeft zich immers niet over 
de rechtsverwerking uitgesproken, omdat de cassatiemiddelen zover niet droegen. (Cornelis, 
o.e., I.e., 41). 
Het Hof van Cassatie stelde een einde aan deze onzekerheid. In de arresten van 20 februari 
1992 (Rev. Liege, 1992, 530) en 5 juni 1992 (Storme, M.E., ,Repelsteeltje, de windmolen en 
de zwaanridder. Of: Ret Hof van cassatie en de rechtsverwerking" noot onder Cass. 5 juni 
1992, R. Cass., 1992, 212) maakten respectievelijk de Franse en de Nederlandse kamer 
duidelijk dat er voor de rechtsverwerking geen plaats is in het Belgisch recht, ook niet als 
algemeen rechtsbeginsel in de materiele zin. (Cornelis, L., o.e., I.e., 42). 
Terecht wordt dan ook gesteld dat de rechtsverwerking door de leer van het rechtsmisbruik 
geabsorbeerd is, zoals dit ook met de beperkende werking van de goede trouw het geval was 
(supra nr. 191). 
In concreto betekent dit dat aan de titularis van een recht die een gedrag heeft aangenomen 
dat objectief onverenigbaar is met de uitoefening van dit recht en aldus het rechtmatig 
vertrouwen gewekt heeft dit recht niet meer te zullen uitoefenen, de uitoefening van het bewuste 
recht slechts kan ontzegd worden indien deze uitoefening kennelijk de grenzen van een normale 
uitoefening door een voorzichtig persoon te buiten gaat. (Cornelis, L., o.e., I.e., 42-43; Stijns, 
S, o.e., J.T., 1990, 690). 
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Ben eerste voorbeeld is het vonnis van de Burgerlijke Rechtbank te Gent 
van 3 maart 1980. Ben aannemingsovereenkomst werd gesloten tegen een 
vaste prijs waarin ook het honorarium aan de architect begrepen was, maar 
nergens werd in dit contract vermeld hoe groot het deel was dat aan de 
architect toekwam. De bouwheer betaalde de totale bouwsom aan de 
aannemer, maar deze ging kort daarop failliet. De architect die slechts een 
deel van zijn honorarium van de aannemer had ontvangen, vorderde het 
saldo van de bouwheer. Zijn vordering werd afgewezen op grond van 
rechtsverwerking. Daar de architect zonder voorbehoud had ingestemd met 
de betaling van het voorschot op zijn honorarium langs de aannemer, kon 
de bouwheer te goeder trouw menen dat de aannemer ook gemachtigd was 
het bedrag van zijn honorarium te bepalen en tot de inning ervan over te 
gaan (Rb. Gent, 3 maart 1980, R. W., 1984-85, 626). 
Ben vonnis van de Burgerlijke Rechtbank te Hasselt van 9 december 1985 
verdient hier ook vermelding. Het betrof een geval waarin de eigenaar van 
een huis de verwarmingskosten wilde ten laste leggen van de titularis van 
een kosteloos recht op bewoning en dit hoewel hij gedurende dertien jaar 
geen betaling van verwarmingskosten had gevorderd en twaalf jaar had 
gewacht om meetinstrumenten te plaatsen. De Rechtbank leidde daaruit af: 
,Deze jarenlange gedraging is een stilzwijgende afstand van haar recht tot 
terugvordering der kosten. Zij heeft doen blijken dat zij de uitvoering van 
haar recht niet wenste en de goede trouw bij de uitoefening van overeenkom
sten vereist dat een alsnog uitoefenen van recht afgewezen zou worden" 
(Limb. Rechtsl., 1986, 205, noot J. Vandeurzen). 
Ben originele toepassing is nog te vinden in het vonnis van het Vredegerecht 
te Sint-Kwintens-Lennik van 25 januari 1988 (R. W., 1989-90, 161). De 
verhuurder - zo werd beslist - die het recht heeft zich tegen het houden 
van dieren door de huurder te verzetten op basis van een contractuele 
regeling tussen partijen, verwerkt dit recht zo hij gedurende meer dan vier 
jaar aanvaardt dat de huurder twee katten houdt, terwijl ook andere 
huurders katten en honden huisvesten in hun appartement(34) (zie nog 
i.v.m. een huurcontract Rb. Tongeren, 23 januari 1989, R. W., 1988-89, 
1304; Vred. Sint-Kwintens-Lennik, 13 februari 1984, R. W., 1986-87, 1513; 
i.v.m. een pachtcontract Rb. Namen, 22 juni 1989, J.T., 1989, 329). 
Volgens de Vrederechter te St.-Gillis-Brussel verhindert de goede trouw dat 
een verzekeraar zich beroept op een vervalclausule in de polis wanneer de 
toepassingsvoorwaarden ervan reeds ten tijde van het sluiten van de over
eenkomst voorhanden waren; de verzekerde mag erop vertrouwen dat de 
verzekeraar van deze clausule heeft afgezien (Vred. St.-Gillis-Brussel, 16 
december 1982, T. Vred., 1983, 249). Bvenzo beliste de Burgerlijke Recht
bank te Brugge dat het niet binnen een redelijke termijn reageren op een 
toegestuurd schadebestek door de verzekeraar en diens verzuim om tot een 
schadebegroting op tegenspraak over te gaan, verwerking impliceren van 

(34) Voor een gelijkaardige zaak zie Rb. Dendermonde, 20 februari 1989, R. W., 1990-91,616. 
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het recht om de gevorderde schadebedragen te betwisten, nu door het 
tijdsverloop een discussie hieromtrent niet meer mogelijk is (Rb.Brugge, 14 
januari 1986, R. W., 1988-89, 782)(35). 

Mevr. A. tekent in 1971 een schuldbekentenis van 300.000 fr. aan haar broer 
voor geld ontvangen voor verbouwingswerken aan haar waning. De broer, 
die bij haar inwoont, rept nooit over de schuldbekentenis tijdens het Ieven 
van zijn zuster en ookna haar dood- 15 jaar later- verandert hij zijn 
houding terzake lange tijd niet. In 1985 komt aan de goede verstandhouding 
met zijn familieleden een einde en vordert hij betaling van de verschuldigde 
som. De rechter besluit uit zijn stilzitten en het feit dat hij verzorgd werd 
als lid van het gezin van zijn zuster, dat hij de schuld had , ,kwijtgescholden'' 
en dat zijn vordering wegens ,rechtsverwerking" ongegrond diende te 
worden verklaard (Rb. Antwerpen, 6 februari 1986, R. W., 1987-88, 748). 
In het raam van een aannemingsovereenkomst afgesloten in 1962 dient de 
heer R., bouwheer, een eis in tegen de heer C., aannemer. Twintig jaar na 
datum van de inleidende dagvaarding, zeventien jaar na het deponeren van 
het deskundig verslag, kortom na zeventien jaar stilzitten, hervatten de 
erfgenamen van de bouwheer het geding tegen de aannemer, of Iiever tegen 
diens erfopvolgers. De rechtbank Ieidt af uit het feit dat geen aanvaardbare 
uitleg werd verstrekt voor het jarenlange stilzitten, dat het geschil tussen 
bouwheer en aannemer in der minne werd geregeld en verklaarde daarom 
de vordering wegens rechtsverwerking ongegrond ( Kh. Dendermonde, 24 
juni 1986, R~ w.-; 1986~87, 1282; zie en vgr.-nog inverb-and meC aaiinemings
contracten Brussel, 4 oktober 1989, J.T., 1990, 161; Rb. Leuven, 6 mei 
1980, T. Aann., 1983, 295, noot Ph. Mathei; Rb. Kortrijk, 6 januari 1981, 
T. Aann., 1983, 85, noot M. Senelle; Rb. leper, 15 november 1982, T. 
Aann., 1983, 325; Rb. Brussel, 7 december 1982, T. Aann., 1983,206, noot 
J.-M. Jottrand). 
Hierboven werd reeds terloops melding gemaakt van het arrest van het Hof 
van Cassatie van 18 februari 1988, waarin sprake was van rechtsmisbruik 
bij het inroepen van een boetebeding (A.C., 1987-88, 790; zie supra, nr. 47 
in fine). E. Dirix heeft er terecht op gewezen dat dit arrest ook beschouwd 
kan worden als een toepassingsgeval van het Ieerstuk der rechtsverwerking. 
Immers, in het betrokken geval kan men zeggen dat de schuldeiser zijn recht 
op de conventioneel bepaalde schadevergoeding gedeeltelijk heeft ,ver
werkt", omdat zijn maandenlange stilzitten te beschouwen is als een gebrek 
aan voorzorg waardoor hij het bedrag van de krachtens het boetebeding 
verschuldigde schadevergoeding nodeloos hoog heeft Iaten oplopen (Dirix, 

(35) De rechtsbijstandsverzekeraar die de raadsman van de verzekerde een honorarium 
uitbetaalt dat· hoger ligt dan het gedekte bedrag en eerst twee jaar later het verschil terugvordert 
van zijn verzekerde, heeft zijn gebeurlijk recht op terugvordering verwerkt omdat door zijn 
manifest gebrek aan voorzorg de verzekerde niet de gelegenheid had de naar zijn oordeel 
overdreven ereloonstaat aan te vechten (Rb. Brugge, 23 januari 1989, R. W., 1990-91, 891). 
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E., o.c., T.B.H., 1988, p. 664, nr. 7; voor andere toepassingen, zie o.m. 
Bergen, 12 juni 1989, T.B.H., 1990, 399, noot C. Parmentier)(36). 

198. RECHTSVERWERKING (VERVOLG). - De gevallen van rechtsverwerking 
vermeld in het vorige nummer, werden door de genoemde rechtscolleges 
veelal gekoppeld aan een al of niet stilzwijgende afstand van recht, zelfs al 
was er eveneens sprake van uitvoering te goeder trouw van het contract. In 
die gevallen kan men elke verwijzing naar rechtsverwerking wellicht beter 
achterwege laten, daar het verlies van het recht daar zonder meer gesteund 
kan worden op een vrijwillige, eenzijdige rechtshandeling van de titularis 
van dat recht. Zie ook Vred. Fexhe-Slins, 12 juni 1989, Rev. Liege, 1989, 
1322, noot J.-F. Jeunehomme)(37). Er moet echter aan herinnerd worden 
dat afstand van recht strikt moet worden gei:nterpreteerd en slechts kan 
worden afgeleid uit feiten die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn (zie 
b.v. Cass., 20 november 1987, R. W., 1987-88, 1099(38)). 
Toegegeven moet echter worden dat in sommige van deze gevallen de wil 
om van een recht afstand te doen veeleer op een fictie berustte en de 
verwijzing naar de rechtsfiguur afstand van recht dan ook beter achterwege 
zou zijn gebleven. Het verdient tevens de voorkeur om in de echte gevallen 
van rechtsverwerking uitsluitend beroep te doen op artikel1134, lid 3, B.W. 
Dit laatste geschiedde b. v. in de arrest en van het Hof van Beroep te Brussel 
van 17 februari 1987 (J. T., 1987, 648) en24januari 1989 (Rev. Liege, 1989, 
507). Goed gemotiveerd in dit opzicht is ook het arrest van het Hof van 
Beroep te Brussel van 22 maart 1988 (J.L., 1988, 1032, noot J.-F. Jeune
homme). In deze laatste beslissing wordt een beroep op een strafbeding 
wegens laattijdige betaling afgewezen nu de leverancier in het verleden 

(36) De koper verwerkt zijn recht zich op de vrijwaring voor verborgen gebreken (in de 
stuurinrichting van zijn wagen) te beroepen, wanneer hij de verkoper pas zes maanden en 
13.000 km na de ontdekking van de gebreken hiervan in kennis stelt (Rb. Dendermonde, 24 
april 1991, R. W., 1991-92, 1129). De rechtbank had de vordering ook kunnen afwijzen op 
grond van de vaststelling dat de korte termijn voor het instellen van de vordering verstreken 
was. 
In 1978 deelde de B.R.T. aan mevrouw DeW. mee dat zij in 1980, bij het bereiken van de 
leeftijd van zestig jaar, ambtshalve op rust gesteld zou worden. Krachtens de eenheidswet van 
1961 was mevrouw De W evenwel gerechtigd haar loopbaan tot 65 jaar voort te zetten, zij 
het dat zij de mogelijkheid had vanaf haar vijfenvijftigste vervroegd op pensioen te gaan. De 
werkgever beschikt echter niet over deze keuzemogelijkheid, zodat de beslissing van de B.R.T. 
tot ambtshalve opruststelling onwettig was. In 1986 vordert mevrouw DeW. het verschil tussen 
het pensioen dat zij ontving en de wedde die zij zou ontvangen hebben. Het Hof van beroep 
te Brussel oordeelde evenwel dat mevrouw De W. de beslissing van de B.R.T. nooit had 
aangevochten voor de Raad Van State en evenmin enig protest hiertegen geuit had. Derhalve 
heeft zij een houding aangenomen die niet in overeenstemming te brengen is met het recht op 
schadevergoeding waarop zij zich beroept. In die gegeven omstandigheden heeft zij haar recht 
op schadevergoeding verwerkt (Brussel, 15 september 1989, R. W., 1990-91, 673). 
(37)Wellicht oordeelde het Arbeidshof te Gent om deze reden dat de figuur van rechtsverwer
king niet kan worden aangewend in een materie die de openbare orde raakt, zoals in casu de 
berekening van de sociale zekerheidsbijdragen van zelfstandigen (Arb h. Gent, 9 januari 1990, 
R. W., 1990-91, 128). 
(38) Cass., 15 juni 1990, R. W., 1990-91, 1197. 
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herhaaldelijk enige vertraging bij de betaling aanvaardde en zich nooit 
beriep op het strafbeding noch interesten eiste. Bij afwezigheid van wils
uiting van de leverancier, kon echter niet tot verzaking besloten worden. 
Toch werd de vordering afgewezen: ,attendu que I' execution de bonne foi 
s'oppose a ce que l'appelante puisse reclamer les majorations en litige; 
qu'elle doit etre privee de la faculte d'exercer ce droit en raison du fait 
qu'elle a adopte un comportement inconciliable avec son exercice" (voor 
een andere toepassing, zie Luik, 16 maart 1989, Rev. Liege, 1989, 540, noot 
P. Henry). 

Vermeldenswaard is voorts het vonnis van de Rechtbank van Koophandel 
te Charleroi van 24 december 1987 (Rev. Liege, 1988, 125). Hierin wordt 
beslist dat het plots inroepen door de N.M.B.S. van de door haar bedongen 
algemene contractsvoorwaarden, meer bepaald de clausule dat moratoire 
interesten in geval van vertraging in de betaling verschuldigd zijn, niet 
geduld kan worden, daar de N.M.B.S. door haar jarenlang stilzitten haar 
rechten terzake heeft verwerkt (vgl. Kh. Hoei, 2 november 1988, Rev. Liege, 
1989, 82, noot J.-F. Jeunehomme). O.i. kon de N.M.B.S. zich vanaf mei 
1987 opnieuw beroepen op haar algemene voorwaarden, daar zij toen haar 
medecontractanten schriftelijk waarschuwde ,que dorenavant nous appli
querons strictement la reglementation en vigueur". Opgemerkt dient nog 
dat het feit dat een ondernemer om commerciele redenen in bepaalde 
omstandigheden op bepaalde standaardbedingen nalaat een beroep te doen, 
niet betekent dat hij-voor-alle gevallenen La.v. a:I-zijn delriteurs-afstafio 
heeft gedaan van zijn rechten terzake of zijn rechten ter zake heeft verwerkt. 
Voorzichtigheid is hier dus zeker geboden. 

Ook wat beschouwd wordt als de bevestiging van een nietige rechtshande
ling, beantwoordt soms in werkelijkheid meer aan de rechtsfiguur rechtsver
werking. Ziehier een voorbeeld. Ben verzekeraar stelt vast dat de verzeke
ringnemer een valse verklaring heeft afgelegd in de zin van art. 9 Verzeke
ringswet(39) en dat het verzekeringscontract dus vatbaar is voor nietigver
klaring. Wanneer die verzekeraar zich niet op de nietigheid beroept en ook 
geen aanpassing van de verzekeringspremie vordert, wordt die nietigheid 
volgens het Hof van Beroep te Bergen ,gedekt" door het gedrag van de 
verzekeraar (Bergen, 7 januari 1987, Rev. Liege, 1987, 730; zie ook Les 
Novelles, Droit commercial, V, Les assurances, nr. 533). 

199. RECHTSVERWERKING (SLOT). - Tot slot dient hier gewaarschuwd te 
worden tegen een overhaaste toepassing van de rechtsfiguur rechtsverwer
king. In dit verband kan met name verwezen worden naar rechtspraak en 
rechtsleer waar tot rechtsverwerking besloten wordt in gevallen waar aan 
de eiser enkel kan verweten worden dat hij geruime tijd gewacht heeft om 
zijn recht uit te oefenen of zijn vordering in te stellen, hoewel er nog geen 

(39) Thans vervangen door art. 6 van de Wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 
1992. 
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sprake is van verjaring. Zo hebben een aantal vonnissen en ook enkele 
auteurs aangenomen dat wanneer een verhuurder gedurende geruime tijd 
nalaat de contractueel en wettelijk eisbare indexaanpassingen te vorderen 
en telkens zonder enig voorbehoud een onaangepaste huurprijs aanvaardt, 
hij zijn recht op deze achterstallige indexverhogingen ,verwerkt" heeft, 
oak indien de vordering daartoe nog niet verjaard is (zie Vred. Gent, 5 
oktober 1983, Tegenspraak, 1984, nr. 6, p. 36, noot J. Lippens en J. Vande 
Lanotte; Vred. Gent, 27 apri11987, TRD-Dossier, 1988, nr. 1, p. 21; Van 
Oevelen, A., ,De nieuwe tijdelijke huurwet van 23 december 1980; meer 
dan een coordinatie", T.P.R., 1981, p. 90-91, nr. 21; Van Oevelen, A., 
Overzicht van de recente ontwikkelingen in het huurrecht, Antwerpen, 
1986, p. 34(40); zie ook Vred. Sint-Kwintens Lennik, 13 februari 1984, 
R. W., 1986-87, 1513 (hier wordt reeds van verwerking van het recht op 
indexaanpassingen gesproken na negen maanden, maar er wordt wel aan 
toegevoegd dat eiser de aanpassing vorderde uit represaille en dit niet deed 
t.o.v. andere huurders). Het loutere feit dat iemand na een min of meer 
lange periode stilzitten zijn recht wil uitoefenen, kan men niet voldoende 
achten om tot rechtsverwerking te besluiten (in deze zin: Bosmans, M., noot 
onder Vred. Borgerhout, 19 september 1985, T. Vred., 1987, 155; zie ook 
Henry, P., noot onder Luik, 16 maart 1989, Rev. Liege, 1989, p. 544; vgl. 
ook Rb. Tongeren, 23 januari 1989, R. W., 1988-89, 1304 met noot(41)). 
Vermeden moet immers worden dat het wettelijk stelsel van de verjaring 
omzeild wordt door een al te soepele toepassing van de theorie van de 
rechtsverwerking. Terecht schrijft M. Fontaine dan ook dat , une decheance 
anticipee n'est concevable que si cette passivite est 'qualifiee', si elle 
s'accompagne d'attitudes particulieres de nature a donner a croire au 
debiteur que le creancier n'agira pas" (Fontaine, M., ,Portee et limites du 
principe de la convention-loi", in Les obligations contractuelles, Brussel, 
1984, p. 185). 

Terecht heeft dan ook de Burgerlijke Rechtbank te Antwerpen een vonnis 
van de Vrederechter te Kapellen, waarin een vordering enkel op grand van 
het , ,lang stilzitten'' van de rechtstitularis werd afgewezen, hervormd (Rb. 
Antwerpen, 25 mei 1987, R. W., 1987-88, 649). De Recht bank te Antwerpen 
overweegt dienaangaande: ,Niet kan worden aangenomen dat het enkele 
stilzitten gedurende een zekere termijn - in casu circa vijf jaar - een 
vermoeden van betaling oplevert. Is het inderdaad mogelijk dat, zelfs v66r 
het verstrijken van de verjaringstermijn, een vorderingsrecht tenietgaat 
door rechtsverwerking, bijvoorbeeld wanneer de schuldeiser handelingen 
stelt die met zijn recht onverzoenbaar zijn, dan kan het niet zo zijn dat het 
enkele stilzitten noodzakelijk het tenietgaan van het recht met zich brengt. 
Een dergelijke oplossing is onverenigbaar met het wettelijk stelsel van de 
bevrijdende verjaring" (ibid.; zie ook Luik, 22 september 1983, T. A ann., 

(40) Vred. Borgerhout, 8 maart 1990, R. W., 1991-92, 1400 met noot. 
( 41) Voor de toepassing van de figuur rechtsverwerking in huurzaken zie tevens Storme, M.E., 
Variaties op het them~ verjaring en verwerking in huurzaken, R. W., 1991-92, 994. 
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1987, 30; Rb. Luik, 5 januari 1988, Rev. Liege, 1988, 594; Rb. Antwerpen, 
9 maart 1988, R. W., 1988-89, 516, noot B. Hubeau; Vred. St.-Jans-Molen
beek, 28 oktober 1986, T. Vred., 1987, 241; vgl. nogVred. Brussel, 21 juni 
1989, T. Vred., 1990, 19). 

Goedgekeurd dient ook volgende beslissing van de Burgerlijke rechtbank 
te Bergen: de eigenares van een huis verwerkt haar eigendomsrecht niet, 
wanneer zij dat huis - dat zij met haar partner bewoonde - heeft verlaten 
en zich met haar nieuwe partner elders heeft gevestigd en zij gedurende 
geruime tijd nagelaten heeft haar vroegere partner uit dat huis te zetten (Rb. 
Bergen, 29 juni 1988, J. T., 1989, 440). 

200. MISBRUIK VAN CONTRACTUELE RECHTEN.- ANDERE TOEPASSINGSGEVAL

LEN. -'-- Thans reeds speelt de beperkende werking van de goede trouw in 
de rechtspraak een belangrijke rol op talrijke gebieden. 

De voornaamste toepassingsgevallen zullen elders in dit rechtspraakover
zicht te berde worden gebracht. Dit is m.n. het geval i.v.m. de sanctionering 
van wanprestatie. We zullen verderop zien dat niet alleen de vordering tot 
ontbinding (infra, nr. 274) of de exceptio non adimpleti contractus (infra, 
nrs. 265 en 269), maar ook de vordering tot gedwongen tenuitvoerlegging 
in natura (infra, nr. 336), de eis tot betaling van een strafbeding (infra, 
nr. 356) en het eenzijdig opzeggingsrecht van een overeenkomst voor lange 
duur(infra, ru. }_001, !<:utUl()ll s_tranclen op de ~eQerkende W(!rkjng val!_c1e 
goede trouw. 

Voor het overige zullen we ons hier beperken tot enkele typische rechterlijke 
uitspraken. 

Maakt een verzekeraar misbruik van zijn recht om in geval van laattijdi
ge aangifte van het schadegeval het verzekeringsrisico niet te dekken, 
wanneer hij door die vertraging geen schade heeft geleden? De Recht
bank van Eerste Aanleg te Nijvel schijnt geneigd te zijn deze vraag 
bevestigend te beantwoorden (Rb. Nijvel, 12 december 1985, T.B.B.R., 
1987, 80; zie ook Rb. Luik, 18 januari 1983, J.L., 1983, 339 noot 
Jeunehomme en De Verz., 1984, 655, noot J.R.; Vred. Lens, 25 mei 
1983, R.G.A.R., 1984, nr. 10795; Vred. Luik, 31 oktober 1989, Rev. 
Liege, 1990, 247). 

De hypothecaire schuldeiser die de gedwongen verkoop van het in beslag 
genomen goed eist, maakt misbruik van zijn recht, wanneer er een 
wanverhouding bestaat tussen het voordeel dat deze rechtsuitoefening 
de schuldeiser biedt en het nadeel dat daardoor aan de schuldenaar 
wordt berokkend (Rb. Bergen, 12 april1984, Rev. Reg. Dr., 1984, 197; 
ziei.v.m. beslagookRb. Verviers, 10januari1985,J.L., 1986, 157;Rb. 
Luik, 16 juni 1986, J.L., 1986, 505; Rb. Namen, 19 juni 1987, Rev. Reg. 
Dr., 1988, 35). 

De pachter die zijn voorkooprecht aanwendt op een wijze die niet 
conform is met de wet, maakt, althans volgens het Hof van Beroep te 
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Luik, misbruik van dit recht (Luik, 29 mei 1986, Rev. Not. B., 1987, 
91). Maar handelt de pachter hier niet zonder recht? 
Zoals men weet, acht men veelal geldig de bedingen in verzekeringsover
eenkomsten krachtens dewelke de verplichting van de verzekeraar om 
het bedongen risico dat in vervulling gaat te dekken, opgeschort wordt 
in geval de verzekeringnemer tekortschiet in de nakoming van bepaalde 
verbintenissen, ook zo daarbij gestipuleerd is dat de verzekeringspremies 
die reeds vervallen zijn of zullen vervallen tijdens de periode van 
opschorting van de waarborg, verschuldigd blijven aan de verzeke
raar(42). Ret is echter mogelijk dat de verzekeraar, die in zo'n geval ook 
de ontbinding van het contract kan bekomen, misbruik maakt van 
bovengenoemd recht, m. n. wanneer er een wanverhouding bestaat tus
sen het voordeel dat door de rechtsuitoefening wordt verkregen en het 
nadeel dat daardoor aan de verzekeringnemer wordt toegebracht (zie 
o.m. Rb. Luik, 1 oktober 1986, J.L., 1986, 695; Rb. Luik, 18 januari 
1983, J.L., 1983, 339; Rb. Luik, 24 april 1984, R.G.A.R., 1987, 
nr. 11267; Kh. Luik, 19 januari 1988, De Verz., 1989, 44; Vred. Lens, 
25 mei 1983, R.G.A.R., 1984, nr. 10795; Vred. Verviers, 17 december 
1984, J.L., 1985, 153, noot(43); voor een grondige analyse van de ganse 
problematiek, zie Fontaine, M., ,La suspension de la garantie de 
!'assurance pour defaut de paiement de prix", R.C.J.B., 1982, p. 302 
e.v. en i.h.b. p. 326 e.v.; zie ook infra, nr. 270). 
Werknemers hebben een stakingsrecht, maar mogen daar geen misbruik 
van maken (zie o.m. Arbrb. Namen, 10 januari 1978, T.S.R., 1980, 206; 
Arbrb. Charleroi, 28 april1980, J. T. T., 1980, 233; zie ook Fagnart, .T .L. 
en Deneve, M., ,Chronique de jurisprudence. La responsabilite civile 
(1976-1984)", J. T., 1986, p. 305, nr. 61 en de referenties). Volgens het 
Arbeidshof te Antwerpen kan het misbruik van ontslagrecht door de 
werkgever worden omschreven als de uitoefening die zo verregaand 
onredelijk is dat een weldenkende werkgever daartoe niet zou willen 
komen (Arbh. Antwerpen, 21 maart 1983, R. W., 1983-84, 299). 

(42) Thans maakt deze materie het voorwerp uit van een wettelijke regeling. Artikel17 van 
de Wet op de landverzekeringsovereenkomst bepaalt expliciet dat de schorsing van de dekking 
geen afbreuk doet aan het recht van de verzekeraar de later nog te vervallen premies te eisen, 
op voorwaarde dat de verzekeringsnemer in gebreke werd gesteld. Het recht van de verzekeraar 
wordt evenwel beperkt tot de premies voor twee opeenvolgende jaren. 
Er weze aan herinnerd dat in de nieuwe Verzekeringswet de schorsing pas een aanvang neemt 
na het verstrijken van de termijn, bepaald in de ingebrekestelling waarbij de verzekeringsnemer 
wordt aangemaand de premie te betalen. 
(43) Het Hofvan Beroep te Brussel oordeelde dat de verzekeringsmaatschappij die de dekking 
verder opschort, na betaling van de premie, om de reden dat nog 400 BEF administratiekosten 
verschuldigd bleven, misbruik maakt van haar contractueel schorsingsrecht. Derhalve kan de 
maatschappij de schadevergoeding, betaald naar aanleiding van een ongeval dat zich voordeed 
na de betaling van de premies, niet terugvorderen van de verzekerde (Brussel, 30 november 
1989, Rev. Reg. Dr., 1991, 57). Hetzelfde geldt indien enkel een dee! van de intresten onbetaald 
bleven (Rb. Neufchateau, 1 april 1992, Rev. Reg. Dr., 1992, 268). De nieuwe wet op de 
landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992 (B.S., 20 augustus 1992, 18283) bepaalt dat 
aan de schorsing van de dekking een einde wordt gemaakt door betaling van de achterstallige 
premies, eventueel vermeerderd met de intresten (art. 16, 2°). 
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De begunstigde van een bankgarantie die een beding aanvaardt volgens 
betwelk de opdracbtgever zicb onder bepaalde omstandigbeden tegen 
betaling onder de garantie kan verzetten, kan van de bank, garantiege
ver, geen betaling bekomen indien de opdracbtgever zicb onder de in de 
garantie vernoemde omstandigbeden tegen betaling verzet. De op
dracbtgever mag ecbter geen misbruik van dit recbt maken (cf, Gent, 
25 februari 1988, T.B.H., 1989, 40, noot F. De Ly). 
Wanneer een buurcontract bepaalt dat de buurder datgene dat door sleet 
en ouderdom is tenietgegaan, dient te berstellen of, zo nodig, te vernieu
wen, mag de verbuurder geen misbruik maken van dit recbt. Hij maakt 
zicb daaraan scbuldig wanneer bij vordert dat de buurder bet gebouw 
dat minstens 100 jaar oud is, volledig zou renoveren (Vred. Sint-Jans
Molenbeek, 7 juni 1988, T. Vred., 1989, 152). 
De bankier die contractueel het recbt beeft bedongen dat bij op elk 
moment zonder vooropzeg of ingebrekestelling door middel van een 
gewone brief een einde mag maken aan een kredietopening, mag niette
min geen misbruik maken van dit recbt. Dat is bet geval - volgens bet 
Hof van Beroep te Brussel - wanneer de bankier zonder waarscbuwing 
de voor onbepaalde duur verleende kredietopening op staande voet 
opzegt en er een wanverbouding bestaat tussen bet voordeel dat deze 
recbtsuitoefening de bank biedt en bet nadeel dat daardoor aan de klient 
berokkend wordt (Brussel, 4 december 1987, Rev. Liege, 1989, 394; zie 

-- -ook Brussel, f8 december I98o, T.B~H--:;-f981, 114, met ii.6ot). 
Prijst een verzekeringsmaatscbappij een nieuwe polis aan als zijnde een 
uitbreiding van een bestaande verzekering, en wordt veronderstelt dat 
de verzekeringnemer bier stilzwijgend mee instemt wanneer bij de ver
boogde premie betaald beeft, dan nag blijft de verzekeraar tot tussen
komst gebouden wanneer zicb later een scbadegeval voordoet dat onder 
de oude polisvoorwaarden gedekt was, maar onder de nieuwe niet. De 
verzekeraar pleegde immers een inbreuk op art. 1134, lid 3, B.W. door 
de klant te misleiden om trent de wijziging van de polisvoorwaarden ( Cf 
Rb. Gent, 18 september 1989, T.S.R., 1990, 4). Maar is er bier niet 
veeleer sprake van incidenteel bedrog of van een andere culpa in contra
hendo? 

Maakt misbruik van zijn contractueel recbt, de verbuurder die, enkel 
met de bedoeling de buurder te benadelen, weigert bet tbans onbewoon
de appartement te laten onderverburen of recbtstreeks te verburen aan 
ernstige en kredietwaardige aspirant-buurders (Vred. Konticb, 1 decem
ber 1988, R. W., 1989-90, 59; zie nag i.v.m. bandelsbuur Vred. Merk
sem, 17 maart 1983, R. W., 1983-84, 44, noot C. De Meyer)(44). 

(44)Wanneer de nieuwe huurder het gehuurde goed op eigen kosten renoveert, maakt de 
uitoefening van zijn recht op vergoeding van de huurschade ten aanzien van de vorige huurder, 
rechtsmisbruik in hoofde van de verhuurder uit (Vred. Willebroek, 29 december 1989, R. W., 
1990-91, 1343, met noot Niyonzima, M.). 
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IV. De contractuele aansprakelijkheid 

a. De verhouding tussen contractuele en buitencontractuele 
aansprakelij kheid 

202. SAMENLOOP CONTRACTUELE EN BUITENCONTRACTUELE AANSPRAKELIJK

HEID. - Het gaat hier dus om de vraag of tussen contracterende partijen 
de samenloop of ,cumul" van de contractuele en buitencontractuele aan
sprakelijkheidsvorderingen mogelijk is, en zo ja in welke omstandigheden. 
Vooreerst weze er aan herinnerd dat deze problematiek grondig onderzocht 
wordt in de rechtspraakoverzichten over de aansprakelijkheid uit onrecht
matige daad die regelmatig in dit tijdschrift verschijnen (zie m.n. T.P.R., 
1980, 1445 e.v. en 1987, 1595 e.v.), zodat wij ons hier kunnen beperken tot 
enkele hoofdlijnen. 

In het vorige overzicht werd aandacht besteed aan de Cassatiearresten van 
4 juni 1971 en 7 december 1973 waarin dit gerechtshof de thesis van de 
,cumul" volgens sommigen heeft Iaten varen - de zgn. verdwijningstheo
rie - en volgens anderen het Hof het toepassingsgebied van deze leer sterk 
heeft beperkt- de zgn. verfijningstheorie (T.P.R., 1983, 609 e.v. en de 
aldaar aangehaalde rechtsbronnen). De discussie over de draagwijdte van 
deze arresten duurt voort (zie o.m. Cousy, H., ,Het verbod van samenloop 
tussen contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid en zijn weer
slag'', T'.P.R.,-1984, p.-155 e.v-.; VanOeveltm,A. en Dirix, E.,-o.e.-,R.-W., 
1985-86, 96 e.v.). 

Met belangstelling wordt dan ook uitgekeken naar elk arrest van het Hof 
van Cassatie dat op deze problematiek betrekking heeft. Een categorieke 
stellingname is in de rechtspraak van het Hof van de laatste jaren echter 
niet te ontdekken. In de twee voornaamste arresten beperkt het Hofer zich 
toe de vroeger ingenomen standpunten nagenoeg letterlijk te herhalen. In 
het arrest van 14 oktober 1985 beslist het Hof ,dat een contractspartij, 
wegens een bij de uitvoering van de overeenkomst begane fout, slechts dan 
extra-contractueel aansprakelijk kan worden gesteld, indien de haar ten 
laste gelegde fout een tekortkoming uitmaakt, niet aan de contractuele 
verbintenis, doch aan de algemene zorgvuldigheidsplicht en indien die fout 
andere dan aan de slechte uitvoering van de overeenkomst te wijten schade 
heeft veroorzaakt" (A. C., 1985-86, 179 en R.C.J.B., 1988, 341, noot M. 
Van Quickenborne). En in het arrest van 8 april 1983 oordeelde het Hof 
dat , , wanneer een contractant zich door een aangestelde of andere per soon 
heeft Iaten vervangen om een cofitractuele verbintenis uit te voeren, deze 
aangestelde of andere persoon slechts dan extra-contractueel aansprakelijk 
kan worden gesteld indien de hem ten Iaste gelegde fout een tekortkoming 
uitmaakt, niet aan de contractuele verbintenis, doch aan de algemene 
zorgvuldigheidsplicht, en indien deze fout andere dan aan de slechte uitvoe
ring van het contract te wijten schade heeft veroorzaakt" (A. C., 1983-84, 
934 en R. W., 1983-84, 163 met noot J. Herbots). In zijn noot onder 
laatstgenoemd arrest schrijft J. Herbots: ,Wie kan nu nog twijfelen aan 
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de interpretatie die aan de beperkte samenlooptheorie (d.i. de verfijnings
theorie R. Kr.) van ons Hof van Cassatie gegeven moet worden?" (R. W., 
1983-84, k. 168). Waarop genoemd auteur dit oordeel steunt, is niet duide
lijk. Integendeel, kon men in het arrest van 7 december 1973 nog een allusie 
ontdekken op het voor de verfijningstheorie essentiele begrip ,louter con
tractuele schade" - m.n. door het gebruik van de woorden ,touter uit de 
gebrekkige uitvoering van het contract ontstane schade'' - dan is dat in 
de arresten van 1983 en 1985 niet meer het geval. De verwijzing in het 
cassatiearrest van 1985 naar art. 1151 B.W. wijst bovendien in de richting 
dat het begrip contractuele schade enkel en aileen gelezen moet worden in 
het Iicht van de art. 1149 e.v. B.W. Daar kan men echter weer tegenover 
stellen dat in de jongste arresten de in 1973 gebruikte duidelijke formule 
,dat de verweten fout en de door die fout veroorzaakte schade vreemd zijn 
aan de uitvoering van het contract" niet meer voorkomt. 

In deze omstandigheden is het te begrijpen dat de lagere hoven en rechtban
ken zich verdeeld opstellen en vaak categorieke uitspraken proberen te 
vermijden (zie de analyse die H. Vandenberghe e.a. van deze rechtspraak 
maken in T.P.R., 1987, p. 1602 e.v.; zie ook Van Oevelen, A. en Dirix E., 
o.c., R. W., 1985-86, k. 97 e.v.; adde Brussel, 6 december 1983, R. W., 
1986-87, 1274; Antwerpen, 23 januari 1986, R. W., 1986-87, 324, noot C. 
Pauwels; Brussel, 13 november 1987, Rev. Liege, 1987, 1460 enR.G.A.R., 
1989, nrs. 11.485 en 11.478; Arbh. Antwerpen, Limb. Rechtsl., 1989, 105; 
Rb. Hasselt, 3 januari 1963, R. W., 1986-87, 682, Arbitr. Besl. Antwerpen, 
6 februari 1987, De Verz., 1988, 114; Kh. Charleroi, 23 oktober 1986, Rev. 
Reg. Dr., 1987, 27; Kh. Antwerpen, 20 september 1985, Eur. Vervoerr., 
1986, 83; Kh. Brussel, 25 april1983, J.T.,1984, 313; Rb. Nijvel, 29 april 
1981, R. G.A.R., 1983, nr. 10.636; Rb. Mechelen, 5 december 1988, 
T.B.B.R., 1989, 412). 

In het vorige overzicht werd reeds aangestipt dat rechtsleer en rechtspraak 
aannemen dat een Aquiliaanse aansprakelijkheidsvordering tussen contrac
terende partijen in ieder geval mogelijk blijft - zonder dat aan de voor
waarden van samenloop, zoals geformuleerd in de hierboven vermelde 
Cassatiearresten, moet voldaan zijn -, wanneer de contractuele wanpresta
tie tevens strafrechtelijk wordt gesanctioneerd (T.P.R., 1983, p. 611). In de 
besproken peri ode werd deze regel bevestigd door het Hof van Cassatie (zie 
Cass., 1 juni 1984, A.C., 1983-84, 1291 enR. W., 1984-85, 479; zie ook Van 
Oevelen, A. en Dirix, E., o.c., R. W., 1985-86, 103-104) en vele malen 
toegepast door lagere rechtscolleges (zie de rechtspraak aangehaald door 
Van Oevelen, A. en Dirix, E., o.c., R. W., 1985-86, 104-105; Vandenberghe, 
H., e.a., o.c., T.P.R., 1987, p. 1606e.v.; adde: Brussel, 1 juni 1988, R. W., 
1989-90, 1401). 

203. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE UITVOERINGSAGENT JEGENS DE MEDECON

TRACTANT VAN DE OPDRACHTGEVER.- Daar ook deze problematiek uitvoe
rig aan bod komt in het reeds genoemde rechtspraakoverzicht van H. 
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Vandenberghe e.a. (T.P.R., 1987, p. 1613 e.v.; zie ook Van Oevelen, A. 
en Dirix, E., o.c., R. W., 1985-86, 105 e.v.), worden hier slechts enkele 
hoofdlijnen aangegeven. 

Vooreerst dient er aan te worden herinnerd dat het beginsel van de relativi
teit der contracten (art. 1165 B.W.) een contractueel vorderingsrecht tegen 
de uitvoeringsagent of aangestelde uitsluit (vorig overzicht, T.P.R., 1983, 
p. 612). Het Hof van Cassatie bevestigt dit in het arrest van 13 april 1984: 
wanneer een contractant zich voor de uitvoering van zijn verbintenis heeft 
laten vervangen door een uitvoeringsagent en deze tijdens de uitvoering een 
fout heeft begaan, kan die uitvoeringsagent op grand van contractuele 
aansprakelijkheid niet worden veroordeeld tot schadeloosstelling jegens de 
medecontractant van zijn opdrachtgever (of jegens de in diens rechten 
gesubrogeerde verzekeraar) (Cass., 13 apri11984, A.C., 1984-85, 1083; zie 
ook Brussel, 28 oktober 1987, Rev. Liege, 1988, 312; vgl. echter Flamme, 
M.A. en Ph., ,La sous-traitance", J.T., 1983, p. 379 en 381-382; Glaus
dorff, F., noot onder Brussel, 28 oktober 1987, J.T., 1988, p. 668 e.v.; 
Limpens-Meinertzhagen, A., o.c., T. Aann., 1976, 181; Rigaux, P., noot 
onder Brussel, 28 oktober 1987, Rev. Liege, 1988, 320; Montero, E., ,La 
responsabilite directe de !'entrepreneur sous-traitant envers le maitre de 
l'ouvrage", R.G.A.R., 1989, nr. 11.445; zie ook infra, nr. 237). 

Blijft de Aquiliaanse aansprakelijkheid. In het vorige overzicht werd in dit 
verband het arrest van -hetHof·van-eassatie van 7-decembecl973-(::t:J.-:-C:-, -
1974, 395) besproken, waarin beslist werd dat de uitvoeringsagent slechts 
uit onrechtmatige daad jegens de medecontractant van zijn opdrachtgever 
aansprakelijk kan worden gesteld onder dezelfde voorwaarden als die 
waaronder die opdrachtgever zelf op buitencontractuele grondslag tot scha
devergoeding jegens zijn medecontractant gehouden is (T.P.R., 1983, 
p. 613). Het Hof van Cassatie heeft deze zienswijze bevestigd in het arrest 
van 8 apri11983: ,Overwegende dat, wanneer een contractant zich door een 
aangestelde of andere persoon heeft laten vervangen om een contractuele 
verbintenis uit te voeren, deze aangestelde of andere persoon slechts dan 
extra-contractueel aansprakelijk kan worden gesteld indien de hem ten laste 
gelegde fout een tekortkoming uitmaakt, niet aan de contractuele verbinte
nis, doch aan de algemene zorgvuldigheidsplicht, en indien deze fout andere 
dan aan de slechte uitvoering van het contract te wijten schade heeft 
veroorzaakt; dat hieruit volgt dat de rechter, wanneer hij vaststelt dat de 
partijen tegen wie de vordering is gericht, als aangestelden of anderszins 
ingevolge opdracht ter uitvoering van een contractuele verbintenis van de 
medecontractant van de eisende partij hebben gehandeld, die partijen niet 
wettig op extra-contractuele grondslag kan veroordelen zonder vast te 
stellen dat aan voormelde vereisten is voldaan" (A. C., 1982-83, 934 en 
R. W., 1983-84, 163 met noot J. Herbots). Wanneer men in zake samenloop 
de verdwijningstheorie huldigt, betekent dit dat een Aquiliaanse vordering 
tegen de uitvoeringsagent of aangestelde van de medecontractant slechts 
mogelijk is, indien de gepleegde fout en de berokkende schade geheel 
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vreemd zijn aan het door de hoofdschuldeiser met de hoofdschuldenaar 
gesloten contract (zie in deze zin o.m. Brussel, 28 oktober 1987, Rev. Liege, 
1988, 312). 

Aanvaardt men de verdwijningstheorie, dan beschikt de hoofdschuldeiser 
in de regel dus noch over een contractuele noch over een buitencontractuele 
aansprakelijkheidsvordering tegen de aangestelde of uitvoeringsagent van 
de hoofdschuldenaar. De kritiek op deze immuniteit van de aangestelde of 
uitvoeringsagent houdt bij een deel van de rechtsleer aan (zie Bocken, H., 
boekbespreking inR. W., 1986-87, k. 137 e.v.; De Ly, F., ,De aansprake
lijkheid van aangestelden en uitvoeringsagenten tegenover de medecontrac
tant van de aansteller", Ius, nr. 5, Antwerpen, 1983, p. 9-37; zie ook 
Glansdorff, F., noot onder Brussel, 28 oktober 1987, J.T., 1988, p. 668 
e.v.), zij het dater ook vooraanstaande auteurs zijn die de verdediging van 
deze Cassatierechtspraak op zich hebben genomen (zie Dirix, E., Obligatoi
re verhoudingen tussen contractanten en derden, Antwerpen, 1984, p. 44-
45, 97, 101 en 228; Dirix, E., ,Exoneratiebedingen", T.P.R., 1988, 
p. 1198-1199, ;nrs. 29-31; Vandenberghe, H. e.a., o.c., T.P.R., 1987, 
p. 1614-1615; • zie ook Rb. Bergen, 26 maart 1985, R.G.A.R., 1987, 
nr. 11.201, i.h.b. p. 2 verso en 3 recto)(45). 
Het is niet mogelijk om hier op deze discussie nader in te gaan. Vermeld 
dient nog wel dat de hoven en rechtbanken zich veelal aansluiten bij 
genoemde Cassatierechtspraak (zie de rechtspraak aangehaald door Van
denberghe, H., e.a., o.c., T.P.R., 1987, p. 1613 e.v.; Van Oevelen, A. en 
Dirix, E., o.c., R. W., 1985-86, 106; adde: Luik; 24 mei 1983, J.L., 1984, 
437; Antwerpen, 30 januari 1985, Rechtspr. Antw., 1988, 14; Bergen, 12 
juli 1985, T.P.R., 1986, 793, noot C. Parmentier; Brussel, 28 oktober 1987, 
Rev. Liege, 1988, 312, noot P. Rigaux; Brussel28 oktober 1987, J. T., 1988, 
665, noot F. Glansdorff; Kh. Antwerpen, 15 maart 1983, T.B.H., 1987, 24 
enEur. Vervoerr., 1983, 190; over deze problematiek raadplege men voorts 
Doutrewe, M., noot onder Luik, 24 mei 1983, J.L., 1984, p. 441; Delvaux, 
P.-H., o.c., J.T., 1987, p. 419-420; Flamme, M.A. en Ph., ,La sous-trai
tance", J.T., 1983, p. 379 e.v.; Fagnart, J.-L. et Deneve, M., o.c., J.T., 
1985, p. 453, nrs. 1 en2; Flamme, M.A. enPh.,Ledroitdesconstructeurs, 
Brussel, 1984, p. 181 e.v.; Montero, E., o.c., R.G.A.R., 1989, nr. 11.445). 

204. AANSPRAKELIJKHEID VAN BEN CONTRACTANT JEGENS DERDEN. - De 
omstandigheid dat een inbreuk op de algemene zorgvuldigheidsverplichting 

(45) Zoals gezegd is de uitvoeringsagent slechts aansprakelijk wegens onrechtmatige daad ten 
aanzien van de medecontractant van zijn opdrachtgever in de gevallen waarin de opdrachtgever 
zelf op quasidelictuele grondslag kan worden aangesproken. Er werd reeds op gewezen dat 
een vordering uit onrechtmatige daad tussen contractanten mogelijk b!ijft, indien de fout 
tevens een misdrijf uitmaakt (supra nr. 201). Het wekt dan ook geen verbazing dat het Hof 
van Cassatie oordeelde dat een misdrijf begaan door een uitvoeringsagent, diens extracontrac
tuele aansprakelijkheid ten aanzien van de medecontractant van zijn opdrachtgever in het 
gedrang brengt (Cass., 26 oktober 1990, A. C., 1990-91, 245, R.C.J.B., 1992, 497, met noot 
Dalcq, R.O.). 
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ook een tekortkoming aan een contractuele verplichting oplevert, belet niet 
dat degene die deze fout heeft begaan extra-contractueel aansprakelijk is 
voor de aldus aan een derde berokkende schade (Cass., 21 januari 1988, 
A.C., 1987-88, 641 en R. W., 1988-89, 675, noot E. Dirix; in dezelfde zin: 
Cass., 11 juni 1981, A. C., 1980-81, 1168 enR. W., 1981-82, 1748 met noot; 
Brussel, 13 november 1987, Rev. Liege, 1987, 1460 (produktenaansprake
lijkheid; Luik, 19 januari 1988, R. G.A.R., 1989, nr. 11.565 (defekte lift). 
Deze regel geldt, zoals we hierboven zagen, niet meer zo de fout begaan 
werd door de medecontractant of de persoon door wie die medecontractant 
zich heeft laten vervangen om een contractuele verbintenis uit te voeren, 
zoals een aangestelde of een uitvoeringsagent, daar deze personen niet als 
derden aanzien worden (zie supra, nr. 202 en 203).(46) 

De zojuist genoemde hoofdregel noemt men veelal de coexistentie-regel 
tussen contractuele en buiten-contractuele aansprakelijkheid. H. Vanden
berghe en cs. omschrijven dit op heldere wijze: , ,Coexistentie onderstelt een 
relatie van minstens drie personen waarbij eenzelfde schadeverwekkend feit 
aanleiding geeft tot delictuele aansprakelijkheid tegenover derden en con
tractuele aansprakelijkheid tegenover de medecontractant. Aansprakelijk
heid uit onrechtmatige daad is een aansprakelijkheid tussen derden, extra
contracuele aansprakelijkheid. Ook wanneer de schade aan een derde, C., 
voortvloeit uit een contractuele wanprestatie van een partij, A., ten over
staan van haar tegenpartij, B., blijft aansprakelijkheid van A. ten overstaan 
van C. een aanspnikelijkheH uit onrechtmatige (faad" (o.c., T.P.R., f987~ 
p. 1608; zie ook de aldaar besproken rechtspraak). 

b. Aansprakelij kheidsvoorwaarden 

205. CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR HULPPERSONEN (AANGESTEL

DEN EN UITVOERINGSAGENTEN). - In het arrest van 21 juni 1979 (A.C., 
1978-79, 1268) erkent het Hof van Cassatie het beginsel dat de debiteur van 
een contractuele verbintenis contractueel aansprakelijk is voor de schade 
veroorzaakt door de fout die zijn uitvoeringsagent in het raam van de 
uitvoering van die overeenkomst heeft begaan. Het ging bier om een 
Belgische bank die voor de uitvoering van de opdracht van een klant om 
een bepaalde geldsom op een andere rekening over te schrijven, beroep had 
gedaan op een buitenlandse bank die daarbij een fout had gemaakt waar
door een belangrijk wisselverlies werd geleden. Het Hof van Beroep te 
Brussel besliste dat de Belgische bank niet aansprakelijk kon worden gesteld 

(46) Er weze nogmaals aan herinnerd dat de quasi-immuniteit van de uitvoeringsakent enkel 
geldt ten aanzien van de medecontractant van zijn opdrachtgever. Lijdt een derde schade door 
een fout van een uitvoeringsagent, dan kan deze op grond van art. 1382 B.W. schadevergoe
ding vorderen (Cass., 25 oktober 1990, A. C., 1990-91,237, R.C.J.B., 1992,493, met noot 
Dalcq, R.O.). 
Anderzijds verhindert het feit dat iemand als uitvoeringsagent optreedt, niet dat hij de 
medecontractant van zijn opdrachtgever op extracontractuele basis aanspreekt (Cass., 14 
september 1990, R. W., 1991-92, 787). 
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voor dit verlies, daar de bank noch haar aangestelden enig verwijt terzake 
kon worden gemaakt. Het Hof van Cassatie verbrak dit arrest. Immers, 
wanneer degene door wie een contractant zich laat vervangen voor de 
uitvoering van een contractuele verbintenis, daarbij een fout begaat, deze 
contractant zelf aansprakelijk is voor de schade die de medecontractant 
daardoor lijdt. Een persoonlijke fout van de debiteur is dus niet vereist(47) 
(ibid.; voor een globale behandeling van deze problematiek zie Delvaux, 
P.-H., ,La responsabilite contractuelle pour autrui et l'arret du 29 novem
bre 1984 de la Cour de cassation", J.T., 1987, p. 417 e.v.; Dirix, E., 
Obligatoire verhoudingen tussen contractanten en derden, Antwerpen, 
1984, p. 43 e.v.; Van Oevelen, A., ,De civielrechtelijke aansprakelijkheid 
van de werknemer en van de werkgever voor de onrechtmatige daden van 
de werknemer in het raam van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst'', 
R. W., 1987-88, 1187 e.v.; zie ook Kruithof, R., ,Schuld, risico, imprevisie 
en overmacht bij de niet-nakoming van contractuele verbintenissen. Een 
rechtsvergelijkende benadering", in Hulde aan Rene Dekkers, Brussel, 
1982, p. 304-305; de in het vorige overzicht dienaangaande uitgesproken 
twijfel op grond van het Cassatiearrest van 3 maart 1978 (A. C., 1978, 780) 
berust blijkbaar op een onjuiste lezing van dit laatste arrest: zie Delvaux, 
P.-H., o.c., p. 419; vgl. nog Cattoir, B., ,Civielrechtelijke aspecten van 
uitzendarbeid", R. W., 1987-88, p. 1295, nrs. 27 e.v.). 
In cie afgelopen jaren werd deze regel in verschillende rechterlijke uitspra
ken toegepast. Zo besliste de Burgerlijke Rechtbank te Brugge dat een 
ziekenhuis aansprakelijk is voor de schade veroorzaakt door de fout van 
haar verpleegkundigen, in casu een tekortkoming in de bewakingsplicht 
t.o.v. een psychiatrische patient die zelfmoord had gepleegd (Rb. Brugge, 
17 oktober 1983, VI. T. Gez., 1983-84, 181; zieookBrussel, 14januari 1982, 
VI. T. Gez., 1982-83, 110 en R.G.A.R., 1983, nr. 10.688 (,le debiteur de 
1' obligation contractuelle ... est tenu non seulement de sa propre faute, mais 
aussi de celle des personnes qu'il s'est substituees ou qui l'ont aide"). 
Opgemerkt dient in dit verband dat tegenwoordig een anesthesist meestal 
niet als uitvoeringsagent van de chirurg wordt beschouwd (zie b.v. Bergen, 
24 maart 1987, R.G.A.R., 1989, nr. 11.458; zie ook Heylen, A., ,De 
foutappreciatie bij schade na het positioneren van patient op de operatieta
fel", VI. T. Gez., 1984-85, p. 537 e.v.; Luik, 24mei 1983, J.L., 1984,437, 
noot M. Doutrewe (,le contrat par lui-meme implique done, sauf clause 
contraire, que le debiteur garantisse le fait de son substitut, meme s'ill'a 
choisi avec soin ... independamenent de toute faute propre''). Evenzo is een 
notaris aansprakelijk voor fouten begaan door zijn kantoorpersoneel in het 
raam van hun gewone opdrachten t.o.v. klienten (Rb. Gent, 16 juni 1983, 
R. W., 1986-87, 537). De fouten van de lasthebber verbinden de lastgever 
wanneer zij binnen de per ken van de lastgeving zijn begaan. Zij kunnen op 
zichzelf voor · de lastgever geen vreemde oorzaak, toeval of overmacht 

(47) Dit werd recent bevestigd in Cass., 5 oktober 1990, A. C., 1990-91, 125. 
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opleveren (zie Cass., 10 januari 1986, A.C., 1985-86, 657; zie oak Arbh. 
Luik, 18 februari 1985, J.L., 1985, 423; Carr., Leuven, 15 mei 1986, 
R.G.A.R., 1988, nr. 11.336; cf. Brussel, 6 december 1984, R. W., 1985-86, 
2276 (de eigenaar is, in de hoedanigheid van lastgever, niet aansprakelijk 
voor fouten die door de notaris-lasthebber zijn begaan, wanneer die niet 
inherent zijn aan diens opdracht; Luik, 16 januari 1986, J.L., 1986, 106 
(verzekeringsnemer aansprakelijk voor fout makelaar). De Vrederechter te 
Gent besliste dat een reisorganisator, krachtens de artikelen 12 tot 15 
C.C.V. (Internationale overeenkomst betreffende het reiscontract), aan
sprakelijk is voor de schade die is voortgevloeid uit de omstandigheid dat, 
tijdens het verblijf in een hotel, de reiskoffer van een reiziger ten gevolge 
van een onachtzaamheid van het hotelpersoneel naar een verkeerde bestem
ming is gestuurd (Vred. Gent, 5 december 1980, R. W., 1980-81, 2412; zie 
oak Rb. Brugge, 29 december 1987, R. W., 1988-89, 754; zie nog i.v.m. een 
contract met een schoonheidsinstituut Rb. Doornik, 27 juni 1986, Rev. 
Liege, 1987, 463). 

De juridische grondslag van de regellokt veel discussie uit in de rechtsleer 
(zie de hierboven aangehaalde bronnen). 

Is de fout van de uitvoeringsagent een noodzakelijk vereiste voor de 
aansprakelijkheid van de debiteur? Het arrest van het Hofvan Cassatie van 
29 november 1984 heeft dienaangaande bij sommigen blijkbaar twijfel 
gezaaid (A.C.,-1984=85, 446, ziem.n~ Delvaux, P;-H., o.c., :J.T., 1987; 
p. 418 en 421-422). De eigenaar van een cafe had dit verhuurd aan een 
brouwer die het op zijn beurt aan een echtpaar had onderverhuurd. In een 
vlaag van zinsverbijstering stak een van de onderhuurders het pand in 
brand. De vraag of deze onderhuurder hiervoor persoonlijk jegens de 
brouwer aansprakelijk kon worden gesteld, wordt hierna behandeld (zie 
infra, nr. 212). Blijft de vraag of de brouwer als huurder op grand van 
art. 1735 B.W aansprakelijk kan gesteld worden voor de brandstichting 
gepleegd door de geesteszieke onderhuurder. Het Hof van Cassatie meent 
van wei: , , Overwegende dat luidens artikel1735 van het Burgerlijk Wetboek 
de huurder aansprakelijk is voor de beschadigingen en de verliezen die 
ontstaan door toedoen van de huisgenoten en van zijn onderhuurders; dat 
de huurder aldus niet aileen contractueel aansprakelijk is voor de fouten 
van zijn onderhuurders; dat de daad van een persoon die de huurder uit vrije 
wil de voordelen van het contract laat genieten in zijn plaats, niet kan 
worden aangemerkt als overmacht of als een vreemde oorzaak die hem van 
zijn aansprakelijkheid bevrijdt" (ibid., p. 449-450). Ogenschijnlijk schept 
het Hof van Cassatie bier een geval van risico-aansprakelijkheid (zie Del
vaux, P.-H., I.e.; zie oak noot Dambre, M., onder Kh. Oudenaarde, 20 
januari 1987, R. W., 1986-87, k. 2321). Ogenschijnlijk, daar de onderhuur
der weliswaar subjectief geen schuld trof, maar tach een , ,objectieve 
inbreuk op de contractsverplichtingen" pleegde (cfr. de zgn. ,objectieve 
onrechtmatige daad" van kleine kinderen bij de toepassing van art. 1384, 
leden 2 en 4, B.W.: Cass., 7 maart 1957, A. C., 1957, 546). Zelfs indien het 
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Hof van Cassatie hier verder zou willen gaan, dient deze risico-aansprake
lijkheid wellicht beperkt te worden tot het geval vermeld in art. 1735 B.W. 
(zie Delvaux, P .-H., Ibid.). Het spreekt natuurlijk vanzelf dat de aanspra
kelijk gestelde huurder over een regresvordering beschikt, op grond van 
artikell386bis B. W., tegen de geesteszieke onderhuurder. Het toepassings
gebied van genoemde wetsbepaling omvat zowel de contractuele als de 
buitencontractuele aansprakelijkheid (zie Kruithof, R., ,De aansprakelijk
heid van en voor geesteszieken", R.G.A.R., 1980, nr. 10.179, p. 9; zie ook 
infra, nr. 212). 

Wat de persoonlijke buitencontractuele aansprakelijkheid van de uitvoe
ringsagent t.o.v. de medecontractant van zijn opdrachtgever betreft, zie 
supra, nr. 203. 

206. CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ZAKEN.- Het komt regel
matig voor dat schade wordt berokkend bij de uitvoering van een contract 
doordat de gebruikte materialen - men denke aan grondstoffen - of het 
gebruikte materieel - men denke aan gereedschap - gebreken vertonen. 
Wanneer de schuldenaar of zijn uitvoeringsagenten terzake een persoonlijke 
fout kan verweten worden, rijzen hier geen bijzondere aansprakelijkheids
vragen. Anders is het wanneer dit bewijs niet geleverd kan worden. Wat 
dan? 

In heel wat gevallen zullen de regels van de koop hier een oplossing bieden, 
m.n. de vrijwaringsregeling voor verborgen gebreken van de verkochte zaak 
(art. 1641 e.v. B.W.). Het komt inderdaad vaak voor dat de eigendomso
verdracht en de levering van materialen tot een koop terug te brengen zijn. 
Gaat het om {ien aannemingscontract, dan kan men wat de aanneming van 
bouwwerken betreft, beroep doen op art. 1792 B.W., zo het gebouw door 
een gebrek in de bouw geheel of gedeeltelijk is tenietgegaan. Belangrijk in 
dit verband is voorts het arrest van het Hof van Cassatie van 25 oktober 
1985 waarin beslist werd dat de aannemer ook na de goedkeuring van het 
werk door de opdrachtgever, aansprakelijk blijft voor de verborgen gebre
ken (in casu van de materialen) ,ook al werden door deze gebreken de 
stevigheid van het gebouw of een essentieel bestanddeel ervan niet aange
tast" (A. C., 1985-86, 270, R. W., 1988-89, 670, noot C. Van Schoubroeck 
en T. Aann., 1986, 205, noot J. Embrechts). 

Daarmee zijn echter niet alle gevallen geregeld. O.m. die niet waar schade 
veroorzaakt wordt door een gebrek in het gebruikte materieel. Men denke 
b.v. aan besmetting van een patient met het Aids-virus in een ziekenhuis 
door het gebruik van een besmette injectienaald (cf. Van Sweevelt, T., Aids 
en recht. Een aansprakelijkheids- en verzekeringsrechtelijke studie, Ant
werpen, 1989, p. 71 e.v.). Dient hier de foutaansprakelijkheid zonder meer 
te worden toegepast? 

In het Nederlands Nieuw Burgerlijk Wetboek heeft men een andere weg 
gekozen: ,Wordt bij de uitvoering van een verbintenis gebruik gemaakt van 
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een zaak die daartoe ongeschikt is, dan wordt de tekortkoming die daardoor 
ontstaat de schuldenaar toegerekend, tenzij dit, gelet op de inhoud en de 
strekking van de rechtshandeling waaruit de verbintenis voortspruit, de in 
het verkeer geldende opvattingen en de overige omstandigheden van het 
geval, onredelijk zou zijn" (Art. 6.1.8.3a). De in deze bepaling uitgedrukte 
hoofdregel verdient navolging. De terzake bevoegde commissie van de 
Nederlandse Tweede Kamer heeft er volgende rechtvaardiging voor gege
ven: ,Gezien de moderne ontwikkeling op het gebied van de techniek, welke 
steeds meer risico's doet ontstaan, wordt het meer en meer een billijke, ja 
zelfs dwingende eis het risico daar te laten rusten, waar met dat risico wordt 
gewerkt: in casu dus bij de schuldenaar die zijn verbintenis uitvoert met 
gebruikmaking van een zaak waaraan risico is verbonden (ondeugdelijke 
zaak). Ook hier moet de schuldenaar zich niet achter anderen -leveranciers 
en producenten - kunnen schuilhouden en ook hier dient te gelden dat als 
hij, in rechte aangesproken, onschuldig meent te zijn, hij gebruik moet 
maken van de mogelijkheid van vrijwaring en dus de man die hij schuldig 
acht en die hij uiteindelijk beter kan kennen dan de wederpartij, in vrijwa
ring moet oproepen ... '' ( Voorlopig Verslag Commissie voor Justitie van de 
Nederlandse Tweede Kamer, Zitting 1970-1971. Stuk nr. 7729/4, p. 11). 

207. INSPANNINGS- EN RESULTAA TSVERBINTENIS.- ONDERSCHEIDINGSCRITERI

UM. - De uitslag- of resultaatsverbintenis houdt voor de schuldenaar de 
juridische verplichting in om een welbepaald resultaat te bereiken. De 
inspanningsverbintenis, daarentegen, legt aan de schuldenaar enkel de 
juridische verplichting op een bepaalde inspanning te leveren of bepaalde 
middelen aan te wenden om een resultaat te bereiken, maar de debiteur 
belooft niet dat hij er in zal slagen dat resultaat ook te verwezenlijken. In 
het vorige overzicht werd het juridisch belang van dit onderscheid onder
streept (T.P.R., 1983, p. 616; zie ook Den Tonkelaar, J., Resultaatsverbin
tenissen en inspanningsverbintenissen, Zwolle, 1982, 95 p.; Vandenberghe, 
H., o.c., T.P.R., 1984, p. 151 e.v.). 

Wat is het criterium om beide soorten verbintenissen van mekaar te onder
scheiden? Met die vraag werd het Hof van Cassatie geconfronteerd in het 
arrest van 3 mei 1984 (A. C., 1983-84, 1147 met concl. Proc.-Gen. Krings). 
Ben echtpaar had een bruidskleed toevertrouwd aan een wassalon om het 
te laten droogreinigen. Op het kledingsstuk was geen enkele vermelding 
aangebracht omtrent de toe te passen reinigingsmethode. De gebruikte 
droogreiningsmethode was geen succes, daar de bruidsjapon ernstig bescha
digd werd. De Vrederechter te Deurne kwam tot de slotsom, op grond van 
feitelijke elementen waaruit hij de wil van partijen afleidde, dat het hier om 
een middelenverbintenis ging. Het echtpaar stelde Cassatieberoep in. Zij 
beweerden hoofdzakelijk dat het hier ging om een contract van huur van 
diensten, m.a.w. een aannemingsovereenkomst, en zo'n contract in hoofde 
van de aannemer, vooral als het een vakman is, een resultaatsverbintenis 
schept, tenzij het bewijs geleverd wordt dat partijen hiervan bij wilsovereen-
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stemming zijn afgeweken. Dat laatste was hier niet gebeurd. In zijn conclu
sie verwerpt Procureur-Generaal Krings terecht deze visie: ,lk kan me 
bezwaarlijk bij die stelling aansluiten omdat er een zo grate verscheidenheid 
van feitelijke gevallen en dus van contracten van huur van diensten bestaat, 
dater in dit opzicht geen algemene regel bepaald kan worden .... De rechter 
moet. .. ook als een contract van huur van diensten ten processe staat, 
nagaan wat de gemeenschappelijke wil van partijen is, zoals artikel1156 van 
het Burgerlijk Wetboek hem voorschrijft'' (o.c., p. 1149). En de Procureur
Generaal voegt daaraan toe dat om die bedoeling te achterhalen meestal 
uitgegaan moet worden van het al dan niet aleatoir karakter dat aan het 
resultaat van de verbintenis verbonden is. Hoe grater de onzekerheid 
omtrent het bereiken van het gestelde doel, des te waarschijnlijker zal het 
zijn dat men ;te maken heeft met een inspanningsverbintenis, omdat de 
schuldenaar zich niet zal willen verbinden tot het bereiken van een doel 
waarvan hij weet dat die bereikbaarheid aan twijfel onderhevig is (ibid., 
p. 1148). Het Hof van Cassatie sloot zich bij deze zienswijze aan: , ,Overwe
gende dat de wil van partijen geen resultaats- maar een middelenverbintenis 
te doen ontstaan, doorslaggevend is; dat ten deze de vrederechter die wil 
hieruit afleidt: 'de veelvuldigheid der textielwaren, die thans in de handel 
zijn, waarvan de ene vervaardigd zijn op basis van natuurlijke stoffen, de 
andere op basis van chemische produkten en die alle verschillende behande
lingswijzen vereisen, is zodanig dat geen enkele wasserijuitbater, bij ont
stentenis van vermelding der reinigingsmethode, een optimaal resultaat kan 
waarborgen'; dat de vrederechter aldus de wit van de partijen afleidt uit een 
zodanige onzekerheid bij de uitvoering dat het risico zo groat is dat de 
schuldenaar het niet op zich neemt" (ibid., p. 1151; cursivering toege
voegd). Conclusie: de voorziening werd verworpen (zie ook i.v .m. wasserij
contracten Rb. Aarlen, 3 oktober 1979, J.L., 1980, 172; Vred. Luik, 15 
februari 1982, J.L., 1983, 62; Vred. Berchem, 1 september 1987, R. W., 
1988-89, 756). 

Uit het voorgaande volgt dat het criterium om beide verbintenissen van 
mekaar te onderscheiden dient gezocht te worden in de gemeenschappelijke 
bedoeling van de contracterende partijen en dat die wil vaak afgeleid zal 
kunnen worden uit het al dan niet aleatoir karakter van het door partijen 
beoogde resultaat. Het spreekt vanzelf dat het al dan niet aleatoir karakter 
van het beoogde resultaat niet het enige noch het beslissende beoordelings
element hoeft te zijn. In de praktijk zal het echter vaak een belangrijke rol 
spelen. 

Een persoonlijke bedenking bij dit alles. De gemeenschappelijke bedoeling 
van partijen werd in casu afgeleid uit het quod plerumquefit. De werkelijke 
wil van partijen op het ogenblik van de contractsluiting is in feite vaak niet 
meer te achterhalen ten tijde van het proces. Misschien heeft er dienaan
gaande zelfs helemaal geen wilsovereenstemming tussen partijen bestaan, 
daar niet uit te sluiten is dat de opdrachtgever een resultaatsverbintenis voor 
ogen stand en de opdrachthouder een inspanningsverbintenis. Zou men in 
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zulke gevallen daarom niet beter beroep doen op de vertrouwensleer i.p.v. 
op gefingeerde wilsuitingen? M.a.w. verdient het niet de voorkeur om zich 
te verlaten op aard of strekking van de aangegane verbintenis, wanneer de 
partijen zich over de vraag noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend hebben 
uitgesproken? Deze nadere inhoudsbepaling van de contractuele verbinte
nissen kan het beste gegrondvest worden op art. 1135 B.W. (zie supra, nrs. 
182 e.v.; Kruithof, R., noot onder Cass., 20 juni 1988, R.C.J.B., 1991, nrs. 
28 e.v.; vgl., Brussel, 4 november 1982, De Verz., 1983, 192; Rb. Brussel, 
25 januari 1985, De Verz., 1985, 281 en i.h.b. 288). 

208. INSPANNINGS- EN RESULTAATSVERBINTENIS.- ONDERSCHEID.- GENEES

KUNDE. - Het onderscheid tussen inspannings- en uitslagverbintenissen is 
in de praktijk niet altijd zo duidelijk als men wei geneigd is aan te nemen. 
Een typisch voorbeeld terzake zijn de verplichtingen van een geneesheer. 
Veelal beperken rechtspraak en rechtsleer er zich toe te stellen dat de 
medicus een inspanningsverbintenis aangaat en geen uitslagverbintenis, 
m.a.w. de medicus belooft niet dat het resultaat van de behandeling de 
genezing van de patient zal zijn, maar hij verbindt er zich enkel toe als een 
nauwgezette en gewetensvolle geneesheer de middelen die de huidige med1-
sche wetenschap hem ter beschikking stelt, te zullen aanwenden om het 
verhoopte of gewenste resultaat, nl. de genezing of de verbetering van de 
gezondl1eidsj:Qest~Ild v~n d~patii:int, te realiseren (zie b.v:. Rb. Antwerpen, 
17 januari 1980, De Verz., 1981, 183; Rb. Turnhout, 24 februari 1981, 
R.G.A.R., 1982, nr. 10.480; Rb. Tongeren, 12 december 1983, VI. T. Gez., 
1987, 112, noot Heylen, R.; Rb. Turnhout, 6 februari 1984, VI. T. Gez., 
1987, 386, noot Vansweevelt, T.; Rb. Turnhout, 4 juni 1984, R. W., 
1986-87,2646, noot Vansweevelt, T.; Rb. Brussel, 1 april1985, VI. T. Gez., 
1985, 28; Rb. Brugge, 10 november 1986, VI. T. Gez., 1987, 284, noot 
Heylen, R. en R. W., 1987-88, 293, noot Vansweevelt, T.; Rb. Gent, 6 
november 1987, T.G.R., 1988, 154; zie ook Kruithof, R., ,Tendensen 
inzake medische aansprakelijkheid", VI. T. Gez., 1983, p. 182-183; Vander 
Ghinst, M., ,Responsabilite medicale. Faute medicale", R.G.A.R., 1983, 
nr. 10.633, p. 2). 

Wanneer men de verbintenis van de geneesheer in haar geheel beschouwt, 
en meer bepaald rekening houdt met het vaak aleatoir karakter van de 
genezing van de patient, dan is het voorgaande juist. Wanneer men zijn 
opdracht echter van dichterbij bekijkt, stelt men vast dat hij veelal een hele 
reeks specifieke verplichtingen op zich neemt. Sommige van deze verbinte
nissen kunnen het karakter van een uitslagverbintenis vertonen. Wanneer 
een huisarts b. v. belooft een huisbezoek aan een patient te brengen, belooft 
hij in de regel dat resultaat. Wanneer een ni.dioloog belooft een rontgen
opname van de knie van een patient te nemen, verbindt hij zich normaliter 
ook tot een uitslagverbintenis. Hetzelfde geldt in de regel voor een bloed
of urineonderzoek. Andere gevallen zijn echter voor meer discussie vatbaar. 
Gaat de chirurg die belooft een vasectomie of sterilisatie uit te voeren een 
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resultaatsverbintenis aan, zoals de Burgerlijke Rechtbank te Antwerpen 
besliste? (Rb. Antwerpen, 17 januari 1980, De Verz., 1981, 183) Het lijkt 
m~ vaak twijfelachtig, want allerlei complicaties kunnen zich ook hier 
voordoen (zie b.v. Antwerpen, 27 mei 1980, VI. T. Gez., 1980-81, nr. 3, 
p. 38; Rb. Kortrijk, 3 januari 1989, R. W., 1988-89, 1171 met noot H. Nys). 
Hoe dan ook, uit het voorgaande blijkt dat de vaak verdedigde en toegepas
te stelling dat de medicus steeds een inspannings- of middelenverbintenis 
aangaat, genuanceerd moet worden (vgl. Rb. Brussel, 1 apri11985, VI. T. 
Gez., 1985-86, 28; zie ook Vandenberghe, H., o.c., T.P.R., 1984, 153-154). 

Beslist werd nog dat de toezichtsverplichting van een ziekenhuis of van een 
aan het ziekenhuis verbonden geneesheer of verpleegster op patienten in de 
regel een inspanningsverbintenis is (zie b.v. Luik, 23 september 1988, J. T., 
1989, 217; Rb. Namen, 29 februari 1988, Rev. Reg. Dr., 1988, 270; Rb. 
Hasselt, 7 april 1986, R. W., 1986-87, 1757, noot T. Vansweevelt; Rb. 
Hasselt, 8 januari 1987, R.G.A.R., 1989, nr. 11.584; zie ook Van Oevelen, 
A., ,Aansprakelijkheid jegens psychisch gehandicapten", R. G.A.R., 
1980, nr. 10.151, nrs. 23 e.v.). 

209. INSPANNINGS- EN RESULTAATSVERBINTENIS. - ONDERSCHEID. - ADVO

CAAT EN NOTARIS. - Hetzelfde geldt - mutatis mutandis - voor een 
advocaat. Deze gaat in beginsel een inspanningsverbintenis aan, vermits hij 
niet belooft dat hij het proces zal winnen. Hij verbindt er zich enkel toe als 
een nauwgezet en gewetensvol advocaat de middelen die het huidige recht 
hem ter beschikking stelt, te zullen aanwenden om het verhoopte resultaat, 
nl. het winnen van het proces, te realiseren (zie De Puydt, P., De aansprake
lijkheid van advocaten en gerechtsdeurwaarders, Antwerpen, 1983, p. 28; 
Van Oevelen, A., ,De professionele aansprakelijkheid van de advocaat en 
de gerechtsdeurwaarder bij de betekening van een dagvaarding, R. W., 
1982-83,446 e.v.; Gribomont, J.B., ,Des aspects actuels de la responsabili
te civile professionnelle des avocats", J. T., 1982, p. 589 e.v.). Het is echter 
mogelijk dat bepaalde deelverbintenissen van een advocaat het karakter van 
resultaatsverbintenis bezitten. In het arrest van het Hof van Beroep te 
Bergen van 22 oktober 1980 wordt dit als volgt gepreciseerd: ,Attendu que 
l'avocat est normalement lie a son client par un contrat sui generis qui 
n' engendre habituellement pour lui que des obligations de moyen mais qu'il 
peut se former entre parties d'autres contrats tels que le mandat ou depot 
et qu'il peut arriver que l'avocat soit tenu par des obligations de resultat 
notamment lorsqu'il s'est engage a diligenter certaines procedures et qu'il 
doit accomplir en faveur de son client un acte juridique determine" 
(R.G.A.R., 1981, nr. 10.350, p. 2; zie ook Gribomont, J.B., o.c., J.T., 
1982, p. 592 en de verwijzingen aldaar). Te denken valt o.m. aan de 
verplichting om op de terechtzitting te verschijnen of om bepaalde termij
nen in acht te nemen, b.v. tot het instellen van hoger beroep (zie Rb. 
Dendermonde, 5 november 1987, T.B.B.R., 1990, 83; Rb. Charleroi, 29 
maart 1988, J. T., 1989, 79). 
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Ben sooitgelijk onderscheid wordt thans ook meer en meer gemaakt t.a.v. 
de verbintenissen van een notaris (zie en vgl. Brussel, 10 maart 1988, Rev. 
Not. B., 1988, 370; Rb. Namen, 23 februari 1982, Rev. Reg. Dr., 1982, 300; 
Rb. Brussel, 17 januari 1986, Rev. Not. B., 1986, 204; Rb. Namen, 18 
februari 1986, Rev. Reg. Dr., 1986, 246; Rb. Namen, 7 mei 1987, 
R.G.A.R., 1988, nr. 11.390; Bergen, 29 januari 1990, J.T., 1990, 197). 

210. INSPANNINGS- EN RESULTAATSVERBINTENIS. - ONDERSCHEID. - BEW AAR

GEVING. - Volgens art. 1915 B.W. is bewaargeving in het algemeen een 
handeling waarbij men de zaak van een ander aanneemt, onder verplichting 
om die te bewaren en in natura terug te geven. De bewaarnemer gaat dus 
twee verbintenissen aan, nl. een bewakingsverplichting en een teruggavever
plichting. Veelal wordt de eerste als een inspanningsverbintenis bestempeld 
en de tweede als een resultaatsverbintenis (zie b.v. Gent, 16 juni 1980, R. W., 
1980-81, 2005; Antwerpen, 2 december 1981, R. W., 1982-83, 1388(48)). 
Daar de twee verbintenissen in werkelijkheid in mekaar overvloeien -
wanneer de bewaarnemer de zaak niet kan teruggeven, zal men meestal 
onderzoeken of hij zijn bewaringsverplichting naar behoren heeft uitge
voerd --:- leidt dit tot een tegenstrijdige bewijslastregeling of zelfs tot een 
tegenstrijdige aansprakelijkheidsregeling, daar voor resultaatsverbintenis
sen strengere eisen gelden dan voor inspanningsverbintenissen. 
Sommigerechtbanken leggende nadruk op de inspanningsverbintenis-van 
de bewaarnemer en ton en zich dan ook soepel voor de bewaarnemer. Ben 
typisch voorbeeld hiervan is het vonnis van de Rechtbank van Koophandel 
te Gent van 10 maart 1983 (R. W., 1985-86, 1375). Ben restauranthouder 
had aan de genodigden op een prive-feest gemeld dat een speciale ruimte 
als vestiaire beschikbaar was. Na het feest bleek een kostbare nertsmantel 
verdwenen te zijn. De rechtbank besliste dat bet toe te passen aansprakelijk
heidscriterium bier de zorgvuldigheid van een goed huisvader is. De bewaar
nemer had, volgens de rechtbank, geen fout begaan door geen permanente 
bewaking in te richten, daar op een bijeenkomst van vrienden niet veronder
steld behoeft te worden dat er zicb onder de genodigden een dief kan 
bevinden. In beroep werd dit vonnis echter hervormd. Het Hof van Beroep 
te Gent besliste inderdaad in het arrest van 27 maart 1986 dat de hier 
gesloten bewaargevingsovereenkomst de plicht tot teruggave van de nerts
mantel inhield en dat dit een resultaatsverbintenis is. Daar de restaurant
houder geen enkel toezicht op de vestiaire had gehouden, kon hij zich niet 
op overmacht beroepen (R. W., 1986-87, 1151; zie ook Luik, 26 mei 1986, 
J.L., 1986, 540; Luik, 17 november 1989, Rev. Reg. Dr., 1990, 51; Rb. 
Luik, 9 oktober 1980, J.L., 1980, 333; Kh. Charleroi, 25 maart 1981, De 
Verz., 1982, 129, noot R.B.; Rb. Bergen, 20 juni 1984, R.G.A.R., 1986, 
nr. 11.111; Antwerpen, 2 december 1981, R. W., 1983-84, 314; Rb. Hasselt, 
6 januari 1986, R. W., 1987-88, 1342). 

(48) Zie ook impliciet Bergen, 4 november 1991, Rev. Reg. Dr, 1992, 56. 
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Bij een diefstal met inbraak in een autoherstellingsgarage wordt een wagen 
van de firma Contineau zwaar beschadigd. Daar bet contract door partijen 
als bezoldigde bewaargeving werd gekwalificeerd, vordert de eigenaar scha
devergoeding van de garagehouder wegens inbreuk op de bewakingsver
plichting. Inbreuk op de teruggaveverplichting wordt de garagehouder niet 
verweten, vermits de auto - zij bet beschadigd - aan de eigenaar is 
terugbezorgd. Het Hof van Beroep te Bergen kwam - in tegenstelling tot 
de eerste rechter - tot de slotsom dat de bewaarnemer geen fout had 
begaan, alhoewel deze geen alarmsysteem had gei:nstalleerd in de garage en 
de contactsleutels om brandbeveiligingsredenen op de auto's werden gelaten 
(Bergen, 7 december 1988, Rev. Reg. Dr., 1989, 18(49); zie ook Brussel, 5 
november 1982, R. G.A.R., 1984, nr. 10.787 (teruggaveverplichting is resul
taatsverbintenis op grand van art. 1135 B.W.). 
De verplichting van de exploitant van een ,carwash" om bet gewassen 
voertuig in ongeschonden toestand terug te geven is een resultaatsverbinte
nis, wanneer de exploitant bet voile meesterschap over bet voertuig bezit 
tijdens de wasbeurt (zie Rb. Brussel, 22 oktober 1979 en Brussel, 5 novem
ber 1982, De Verz., 1983, 187; R.G.A.R., 1981, nr. 10.403 en 1984, 
nr. 10.787; zie ook Vred. Luik, 21 februari 1980, J.L., 1980, 150; Vred. 
Etterbeek, 15 december 1980, Pas., 1981, III, 34 en J.T., 1981, 197; Vred. 
Etterbeek, 6 december 1983 en Rb. Brussel, 25 januari 1985, De Verz., 1985, 
281; Vred. St.-Jans-Molenbeek, 15 apri11986, T. Vred., 1987, 101. Anders: 
Rb. Brussel, 22 november 1979, R.G.A.R., 1981, nr. 10.404 met kritische 
noot F. Glansdorff; zie nog i.v.m. autoherstellingen Luik, 27 januari 1981, 
235). 
In de rechtsleer heeft men voor deze problematiek uiteenlopende oplossin
gen voorgesteld (zie C. Caenepeel, noot onder Kh. Antwerpen, 15 septem
ber 1970, R. W., 1970-71,622 e.v.; Pauwels, C., ,De aansprakelijkheid van 
de vestiairehouder", R. W., 1988-89, p. 141; Simont, L. e.a., o.c., 
R.C.J.B., 1986, nr. 210, p. 378; Van Cauwelaert, W., Bewaargeving en 
sekwester. Hotelbewaargeving. Parking- en garagecontract, Antwerpen, 
1982, p. 41-42; cf Kruithof, R., o.c., Hulde Rene Dekkers, p. 296 e.v.). 
Vermelden we tenslotte nog dat beslist werd dat de verplichting van een 
bewakingsfirma om diefstallen te voorkomen een inspanningsverbintenis is 
(Brussel, 10 november 1988, J. T., 1989, 77)(50). 

211. INSPANNINGS- EN RESULTAATSVERBINTENIS.- ONDERSCHEID.- ANDERE 

TOEPASSINGEN.- Volgens 1de Rechtbank van Koophandel te Brussel is de 
restauranthouder ten overstaan van zijn gasten gehouden tot een resultaats-

(49) Het cassatieberoep tegen dit arrest werd afgewezen (Cass., 14 februari 1991, A.C., 
1990-91, 636, R. W., 1991-92, 845). 
(50) Artikel 20, ?o Arbeidsovereenkomstenwet verplicht de werkgever tot bewaring van de 
persoonlijke goederen van zijn werknemer. De daaruit voortv1oeiende teruggaveverplichting 
werd als een resultaatsverbintenis gelnterpreteerd (Arb. Rb. Gent, 21 december 1990, R. W., 
1991-92, 447). 
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verbintenis wat de kwaliteit van de spijzen en dranken betreft die hij hen 
voorzet (Kh. Brussel, 25 april 1983, J. T., 1984, 313; vgl. vorig overzicht, 
T.P.R., 1975, p. 514, 6° en p. 516, 5°). Behoudens overmacht is hij dan 
ook aansprakelijk zo gasten door vergiftigd voedsel ziek worden. De vraag 
kan echter gesteld worden of dit probleem niet beter opgelost kan worden 
op grond van de aansprakelijkheid van de verkoper voor de verborgen 
gebreken van de verkochte zaak of van de aannemer voor de verborgen 
gebreken van de gebruikte materialen (cf. Vansweevelt, T., Aids en recht. 
Een aansprakelijkheids- en verzekeringsrechtelijke studie, Antwerpen, 
1989, p. 78-79; zie ook infra, nr. 206). In casu ging het bovendien om een 
contract met een reisorganisator, zodat toepassing van het C.C.V. had 
gemaakt dienen te worden. 

De aankoop van een hydraulische kraan , ,mits goedkeuring van aankoop
krediet" schept in hoofde van de koper de inspanningsverbintenis ,te doen 
al hetgeen redelijk vereist is om een aankoopkrediet te bekomen''. Hij kwijt 
zich niet van deze verplichting wanneer hij na de weigering van zijn 
kredietaanvraag bij een bepaalde kredietinstelling geen andere financiele 
instellingen aanspreekt (Gent, 28 juni 1984, T.B.H., 1985, 209; zie ook Kh. 
Kortrijk, 26 november 1987, T.B.H., 1988, 811; cf supra, nr. 22 e.v.). 

De op de artikelen 1136 en 1137 B. W. gesteunde verbintenis van de verkoper 
om tot aan de levering van de zaak aile zorgen van een goed huisvader aan 
het behoud van die zaakte-besteden,-is geen-resultaatsverbintenis~-ruaan:en 
inspanningsverbintenis (Brussel, 12 september 1989, Rev. Liege, 1990, 218). 

Art. 91, A, § 2, 2° van de Scheepvaartwet bepaalt dat de zeevervoerder zorg 
moet dragen voor ,behoorlijke en zorgvuldige stuwage van de vervoerde 
goederen". Die verplichting houdt een resultaatsverbintenis in (Gent, 28 
oktober 1980, Rechtspr. Antw., 1981-82, 169; zie ook Gent 25 september 
1978, Rechtspr. Antw., 1981-82, 88). 

Artikel4 van de Wet van 25 augustus 1891 betreffende de vervoerovereen
komst luidens hetwelk de vervoerder, in geval van bezoldigd personenver
voer, aansprakelijk is voor een ongeval waarvan de passagier het slachtoffer 
is, tenzij hij een vreemde oorzaak bewijst die hem niet kan worden toegere
kend, houdt een resultaatsverbintenis in, nl. het verzekeren van de veiligheid 
van de passagiers (Brussel, 5 december 1979, R. W., 1980-81, 392; Rb. Gent, 
19 januari 1981, De Verz., 1981, 787 en Pas., 1982, III, 49; Rb. Brugge, 
9 maart 1988, R. W., 1988-89, 444; zie ook Dirickx, P., ,Les limites de la 
responsabilite contractuelle dans le transport de personnes par chemin de 
fer. Nouveaux arguments pour une interpretation stricte", R. G.A.R., 1981, 
nr. 10.370). 

Krachtens artikel 1733 B.W. is de huurder aansprakelijk voor brand van 
het gehuurde goed. Deze contractuele aansprakelijkheid vindt haar grand
slag in de resultaatsverbintenis van de huurder om het gehuurde goed bij 
het beeindigen van de huur aan de verhuurder terug te geven. Aan deze 
resultaatsverbintenis kan de huurder slechts ontsnappen indien hij bewijst 
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dat de brand is ontstaan door toeval of overmacht, door een gebrek in de 
bouw, of doordat de brand van een naburig huis is overgeslagen. De daad 
van een derde die door nalatigheid in het gehuurde pand brand heeft doen 
ontstaan, is voor de huurder niet bevrijdend als deze laatste een fout heeft 
begaan die tot de daad van de derde aanleiding heeft gegeven (Rb. Antwer
pen, 14 februari 1986, R. W., 1986-87, 126, noot T. Vansweevelt). 
W anneer een ondernemer er zich contractueel toe verbonden heeft het 
onderhoud van een lift te verzekeren, , ,zodanig dat het toestel ononderbro
ken in perfecte staat is, dat de afmetingen in orde zijn en dat de veiligheid 
geregeld is", gaat deze ondernemer wat de veiligheid van de liftgebruikers 
betreft een resultaatsverbintenis aan (Gent, 8 maart 1983, R. W., 1985-86, 
321 met noot). 
Beslist werd dat de ondernemer die er zich toe verbonden heeft een film te 
ontwikkelen zich tot het resultaat verbindt de ontwikkelde film aan de 
opdrachtgever terug te bezorgen (Brussel, 30 juni 1983, J.T., 1984, 349; 
Vred. Brussel, 2 mei 1989, T. Vred., 1989, 214). 
Zie nog i.v.m. 
- Injormatica-contracten: Kh. Brussel, 21 april1981, J.T., 1983, 292; Kh. 

Charleroi, 18 december 1981, J.T., 1983, 285, noot Y. Poullet en Ph. 
Ullmann; Rb. Brussel, 2 mei 1988, Rev. Reg. Dr., 1989, 507 met noot 
B. Lejeune; zie en vgl. ook Poullet, P. en Y., ,Les contrats informati
ques", J. T., 1982, p. 17 e.v.; Moorkens, D., ,Contractuele problemen 
bij de aanschaf van een computer", Jura Fa/c., 1981-82, p. 241 e.v.; 
Vandenberghe, G., , ,De computer in het verbintenissenrecht'', T.P.R., 
1984, p. 464 e.v.; Cousy, H., o.c., R. W., 1985-86, 561 e.v.; Buyle, J.P. 
et. al., ,L'informatique. Chronique de jurisprudence (1976-86)", J. T., 
1988, p. 94 e.v. en 114 e.v.; cf Brussel, 17 februari 1987, T.B.B.R., 
1989, 140, noot M. Flamme). 

- Patronaatsverklaringen: Kh. Dinant, 26 mei 1987, J. T., 1988, 392, noot 
M.-F. Antoine en Y. Poullet; Kh. Dinant, 23 juni 1987, Rev. Reg. Dr., 
1988, 52 met noot M.-F. Antoine en Y. Poullet. 

- De verplichting van de bankier om de rekening van de klient te blokkeren 
bij verlies van een ,Bancontact"-kaart (Luik, 19 januari 1984, J.L., 
1984, 95; Luik, 22 februari 1985, J.L., 1985, 228). 

- De verplichting van de bouwbezorger (bouwpromotor) om een woning 
, ,sleutel op deur'', d. w .z. , ,kant en klaar'' af te leveren: Brussel, 21 april 
1982, R. W., 1984-85, 212; Gent, 1 maart 1984, Res fur. Imm., 1984, 
331; Rb. Hoei, 5 november 1979, J.L., 1980, 235; Kh. Verviers, 13 . 
oktober 1986, Rev. Liege, 1987, 38. 

- De verplichting om met een takelwagen een voertuig te vervoeren: Corr. 
Nijvel, 29 april 1982, R.G.A.R., 1983, nr. 10650. 

- De verplichting van de inrichters van een auto- of motorcrosswedstrijd 
om over de veiligheid van de toeschouwers te waken: Rb. Hoei, 5 
februari 1986, R.G.A.R., 1987, nr. 11.248; Rb. Luik, 9 oktober 1984, 
J.L., 1984, 598. 
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- De verbintenis van een projectontwikkelaar: Brussel, 21 april 1982, 
R. W., 1984-85, 212. 

- De verbintenis van een scheepshersteller om het schip veilig op het droge 
te brengen: Antwerpen, 25 februari 1987, Rechtspr. Antw., 1987, 15. 

- De verbintenis van een verhuisonderneming: Vred. Luik, 20 februari 
1987, Rev. Liege, 1987, 1549. 

- De verbintenis van de inrichtende macht van een vrije school om 
onderricht en opvoeding te geven aan de regelmatig ingeschreven leerlin
gen: ,Kortg. Namen, 7 maart 1986, Journal des Proces, 15 april 1980, 
p. 30; Kortg. Namen, 20 maart 1987, Journal des Proces, 17 april1987, 
p. 26, noot J.P. Dermagne. 

- De verbintenis van de exploitant van een schoonheidsinstituut om over 
de veiligheid te waken van klanten die gebruik maken van een ,zonne
bank", Rb. Doornik, 27 juni 1986, Rev. Liege, 1987, 463. 

212. CONTRACTUELE FOUT. - DAAD VAN BEN GEESTESZIEKE. - De contractue
le aansprakelijkheid berust op de fout van de schuldenaar. De daad van een 
debiteur die daarbij in een ernstige staat van geestesstoornis verkeert die 
hem ongeschikt maakt tot het controleren van zijn daden, kan dan ook niet 
beschouwd worden als een daad die door zijn fout plaatsheeft en waarvoor 
hij contractueel aansprakelijk is. Niet naar recht verantwoord-is derhalve 
- zo besliste het Hof van Cassatie - het vonnis dat een onderhuurder 
aansprakelijk stelt, op grond van de art. 1732 e.v. B.W., voor de schade 
veroorzaakt door het feit dat hij het gehuurde pand in brand heeft gestoken, 
wanneer hij op het ogenblik dat hij deze daad stelde in een ernstige staat 
van geestesstoornis verkeerde die hem tot het controleren van zijn daden 
ongeschikt maakte (Cass., 29 november 1984, A.C., 1984-85, 446 en 
R.C.J.B:, 1987, 213, noot F. Glansdorff; zie ook Rb. Oudenaarde, 20 
januari 1977, R. W., 1986-87, 2137, noot M. Dambre; anders: Vred. Oos
tende, 26 mei 1970, De Verz., 1971, 815; cj. De Page, H., Traite, II, nrs. 
583 e.v. en IV, nr. 700, 20; Gent, 21 april1989, R. W., 1989-90, 886, noot 
M. Dambre). Anders is het natuurlijk indien de geestesstoornis veroorzaakt 
is door of gepaard gaat met een fout van de dader. 

Kan in geval van niet-toerekeningsvatbaarheid artikel 1386bis B. W. uit
komst brengen? Zoals men weet, staat deze bepaling de rechter toe de 
krankzinnige, de zwakzinnige en de ernstige geestesgestoorde naar billijk
heid en rekening houdend met de omstandigheden en de (vermogens)toe
stand der partijen, te veroordelen tot de gehele of gedeeltelijke vergoeding 
waartoe hij zou gehouden zijn indien hij de controle over zijn daden had 
gehad (zie Kruithof, R., ,De buitencontractuele aansprakelijkheid van en 
voor geesteszieken", R.G.A.R., 1980, nrs. 10.179 en 10.190 en de verwij
zingen aldaar). Rechtspraak en rechtsleer beantwoorden deze vraag bevesti
gend. Artikel1386bis geldt immers zowel op contractueel als op buitencon
tractueel vlak (zieKruithof, R., o.c., R.G.A.R., 1980, nr. 10.179, p. 9 recto 
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en verso en de verwijzingen; Glansdorff, F., ,La responsabilite contractuel
le des malades mentaux et des autres personnes atteintes d'un trouble 
physique ou mental", R.C.J.B., 1987, p. 234 e.v.; Gent, 21 april 1989, 
R. W., 1989-90, 886, noot M. Dambre; Rb. Brussel, 18 december 1989, Pas., 
1970, III, 32; Rb. Oudenaarde, 20 januari 1977, R. W., 1986-87, noot van 
M. Dambre; dit aspekt wordt niet behandeld in de overigens voortreffelijke 
studie van Delvaux, P .-H., ,La responsabilite contractuelle pour autrui et 
l'arret du 29 novembre 1984 de la Cour de cassation", J. T., 1987, p. 417 
e.v.). 

Ben overeenkomst gesloten in een vlaag van zinsverbijstering is nietig 
wegens het ontbreken van een vrije toestemming. Wanneer hierdoor schade 
wordt berokkend aan de wederpartij is het niet uitgesloten dat deze laatste 
schadevergoeding kan bekomen op grand van artikel1386bis (zie Antwer
pen, 12 november 1985, R. W., 1986-87, 464). Aangenomen mag worden 
dat het hier om een precontractuele, dus buitencontractuele aansprakelijk
heid gaat (anders blijkbaar: Antwerpen, 12 november 1985, reeds aange
haald; vgl. Kh. Brussel, 20 december 1947, Jur. Comm. Brux., 1947, 224). 

213. CONTRACTUELE FOUT.- ARBEIDSOVEREENKOMST.- STAKING EN LOCK

OUT. - Maakt de werknemer die aan een stakingsactie deelneemt, zich 
schuldig aan contractbreuk? Op deze rechtsvraag gaf het Hof van Cassatie 
in het arrest van 21 december 1981 het volgende antwoord: ,Overwegende 
dat de wet van 19 augustus 1948 betreffende de prestaties van algemeen 
belang in vredestijd regelt hoe de maatregelen, prestaties en diensten worden 
bepaald 'die moeten verzekerd worden in geval van collectieve en vrijwillige 
stopzetting van de arbeid, ten einde het hoofd te bieden aan zekere vitale 
behoeften, sommige dringende werken uit te voeren aan de machines of aan 
het materiaal, sommige taken te volbrengen die geboden zijn door een geval 
van overmacht of een onvoorziene noodzakelijkheid'; dat artikel 3 van 
dezelfde wet bepaalt wie de werknemers aanwijst die deze werkzaamheden 
moeten verrichten; dat uit deze wettelijke regeling volgt dat stakende 
werknemers aileen ertoe gehouden zijn de krachtens de wet opgelegde 
arbeid te verrjchten; dat de wet van 19 augustus 1948 aldus de erkenning 
inhoudt van het recht van de werknemer om de contractueel bedongen 
arbeid wegens staking niet te verrichten en om derhalve, met afwijking van 
artikel1134 van het Burgerlijk Wetboek, de door de arbeidsovereenkomst 
opgenomen verplichting niet ten uitvoer te brengen; dat de deelneming aan 
een staking op zichzelf dus geen onrechtmatige daad is" (A. C., 1981-82 en 
R. W., 1981-82, 2325 met concl. Adv.-Gen. Lenaerts en noot M. Rigaux). 

Zoals M. Rigaux terecht in zijn noot onder dit arrest opmerkt, wekt het 
verwondering dat het Hof hier het woord ,onrechtmatige daad" gebruikt, 
daar deze woorden niet naar een contractuele fout verwijzen, maar naar een 
foutieve gedraging in de buitencontractuele sfeer (ibid., k. 2543). Voorts 
dient vastgesteld te worden dat de door het Hof van Cassatie opgegeven 
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wettelijke grondslag erg smal is (Cf Van Eeckhoutte, W., ,Het stakings
recht in de privesector in Belgie", T.S.R., 1982, p. 253-256; Rigaux, M., 
I.e., k. 2544 e.v.). De beslissing zelf is echter zeker verantwoord. 

Dezelfde opmerkingen kunnen gemaakt worden t.a.v. het arrest van het 
Hof van Cassatie van 7 mei 1984 waarin het recht van de werkgever op 
lock-out op dezelfde grond en ten dele in dezelfde bewoordingen wordt 
erkend: ,Dat de wet van 19 augustus 1948 aldus de erkenning van het recht 
van de werkgever impliceert om, wegens de lock-out, het overeengekomen 
werk niet te doen uitvoeren, en bijgevolg, om met afwijking van artikel1134 
van het Burgerlijk Wetboek, de uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende 
verbintenis niet uit te voeren; dat derhalve, het uitvaardigen van de lock-out 
niet noodzakelijk een ongeoorloofde daad is" (A.C., 1983-84, 1161 en 
R.C.J.B., 1986, 455, noot M. Rigaux, Rev. Reg. Dr., 1984, 242, noot C. 
Willaert, R. W., 1984-85, 294 noot H. Van Hoogenbemt; Soc. Kronieken, 
1984, 271, noot P. Palterman en J. Van Droogenbroeck). 

Toch is er een belangrijk verschil tussen de twee bovengenoemde cassatiear
resten aan te stippen. Immers, in tegenstelling tot een staking kan een 
lock-out op zichzelffoutief zijn, al is zij dit niet noodzakelijk. Uit de context 
van het arrest van 7 mei 1984 blijkt immers dat de werkgever slechts tot 
lock-out mag overgaan indien zulks gerechtvaardigd wordt door overmacht 
of door contractuele tekortkomingen van de werknemers die voldoende 
ernstig zijn om het inroepen van de exceptio non adimpleti contractus te 
rechtvaardigen:-Het rechi op lock-out genitTdus in vergelijldng met hct 
recht op staken - wellicht terecht? - een minder ruime erkenning. 

De vraag rijst verder of een staking van de werknemers een lock-out wei 
kan rechtvaardigen overeenkomstig de exceptio non adimpleti contractus, 
want een staking levert geen wanprestatie op (zie over dit alles Rigaux, M., 
o.c., R.C.J.B., 1986,455 e.v.; Van Hoogenbemt, H., o.c., R. W., 1984-85, 
2202 e.v.; VanEeckhoutte, W. e. a., ,Overzicht vanrechtspraak. Arbeidso
vereenkomsten (1976-87)", T.P.R., 1989, p. 644 e.v.; zie ook Arbrb. 
Brussel, 18 april 1989, R. W., 1989-90, 413). 

214. ZORGVULDIGHEIDSNORM. - BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID. - Zo DU en 
dan wordt in de rechtspraak en de rechtsleer allusie gemaakt op de stelling 
dat beoefenaars van vrije beroepen, zoals advocaten en geneesheren, slechts 
aansprakelijk zijn voor de schade veroorzaakt door hun zware en opzettelij
ke fouten (zie en vgl. b.v. Brussel, 29 juni 1982, R.G.A.R., 1983, nr. 10.719 
(geneesheer); Antwerpen, 10 januari 1984, Rev. Not. B., 1984, 264 (nota
ris); Brussel, 6 december 1984, R. W., 1985-86, 2276 (notaris); Brussel, 31 
mei 1985, VI. T. Gez., 1987-88, 439, noot R. Heylen (geneesheer); Luik, 
25 juni 1986, J. L., 1986, 674 (geneesheer); Kh. Luik, 15 november 1983, 
J.L., 1984, 621 (advocaat); Corr. Antwerpen, 14 september 1984, VI. T. 
Gez., 1987-88, 116, noot R. Heylen (geneesheer en apotheker); Rb. Neuf
chiiteau, 6 november 1985, Rev. Reg. Dr., 1986, 412 (advocaat); Rb. Gent, 
6 november 1987, T.G.R., 1988, 154 (geneesheer); Huys, M. en Keutgen, 
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G., L'arbitrage en droit beige et international, Brussel, 1981, p. 224 e.v. 
(scheidslieden); cf Luik, 11 februari 1988, Rev. Liege, 1989, 399 (bankier). 

Terecht wordt deze opvatting heden ten dage door de overgrote meerderheid 
van de rechtbanken en auteurs verworpen (zie hierover vooral Geens, K. 
Het vrije beroep, Leuven, 1986, p. 248 e.v.; zie ook Mahieu, M., ,La 
responsabilite civile des professions liberales", in Responsabilite et repara
tion des dommages, Brussel, 1983, p. 223 e.v.). Voor alle schuldenaars in 
contracten ten bezwarende titel geldt in beginsel immers dezelfde zorgvul
digheidsnorm, nl. de culpa levis in abstracto. Het komt er dus op aan het 
gedrag van een geneesheer, advocaat of notaris te vergelijken met dat van 
een zorgvuldig geneesheer, advocaat of notaris van dezelfde categorie 
geplaatst in dezelfde externe omstandigheden. 

Wat de aansprakelijkheid van geneesheren betreft, zie en vgl. o.m. Mat
thijs, J., ,Sommige recente problemen van medische aansprakelijkheid in 
Belgie", VI. T. Gez., 1980-81, nr. 2, p. 2 e.v.; Dalcq, R.O., ,L'evolution 
de la responsabilite medicale", De Verz., 1981, p. 633 e.v.; Kruithof, R., 
,Tendensen inzake medische aansprakelijkheid", VI. T. Gez., 1982-83, 
p. 177 e.v.; Van Keerberghen, J., ,L'aggravation de la responsabilite 
medicale. Pourquoi? Un bien?", R.G.A.R., 1983, nr. 10.632; Vander 
Ghinst, ,Responsabilite medicale. Faute medicale", R.G.A.R., 1983, 
nr. 10.633; Vandermeersch, D., ,Medische fout, sterilisatie en medische 
experimentatie", T.P.R., 1983, p. 839 e.v.; Heylen, R., ,De foutapprecia
tie bij schade na het positioneren van de patient op de operatietafel", VI. 
T. Gez., 1984-85, p. 537 e.v.; Vansweevelt, T., noot onder Rb. Hasselt, 7 
april 1986, R. W., 1986-87, k. 1762-63; Heeren, T., ,Het labyrint van de 
medische aansprakelijkheid", Limb. Rechtsl., 1986, p. 3 e.v.; Dewallens, 
F., ,Errare humanum est, erratum probare diabolicum. Ben overzicht van 
rechtspraak inzake medische aansprakelijkheid", Jura Falc., 1989-90, p. 9 
e.v.; Vandenberghe, H., ,Aansprakelijkheid van ziekenhuisorganen", VI. 
T. Gez., 1989-90, p. 113 e.v.; Cass., 8 oktober 1981, R.G.A.R., 1983, 
nr. 10.590; Cass., 20 november 1985, A.C., 1985-86, 400 en R.G.A.R., 
1987, nr. 11.223, noot R. Heylen; Gent, 21 mei 1979, R.G.A.R., 1986, 
nr. 11.094; Gent, 26 oktober 1979, VI. T. Gez., 1986-87, 129, noot R. 
Heylen; Luik, 23 april 1980, R.G.A.R., 1981, nrs. 10.294 en 10.351; 
Brussel, 22 oktober 1981, VI. T. Gez., 1986-87, 229; Brussel, 29 juni 1982, 
R.G.A.R., 1983, nr. 10.719; Bergen, 13 december 1983, Rev. Reg. Dr., 
1984, 175, noot X. Dijon en R.G.A.R., 1985, nr. 10.930; Luik, 18 maart 
1985, VI. T. Gez., 1985-86, 326, noot R. Heylen; Gent, 18 apri11985, VI. 
T. Gez., 1986-87, 438, noot R. Heylen; Bergen, 14 oktober 1985, VI. T. 
Gez., 1986-87, 134; Luik, 10december 1985, VI. T. Gez., 1986-87,237, noot 
R. Heylen; Luik, 26maart 1986, VI. T. Gez., 1986-87,444, nootR. Heylen; 
Bergen, 29 september 1986, R.G.A.R., 1987, nr. 11.282; Bergen, 24 maart 
1987, R.G.A.R., 1989, nr. 11.463; Brussel, 17 november 1989, Rev. Liege, 
1990, 331; Antwerpen, 2 mei 1989, R. W., 1989-90, 260 en noot H. Nys en 
VI. T. Gez., 1988-89, 301, noot R. Heylen; Rb. Bergen, 4 november 1980, 
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J.T., 1981, 212; Rb. Tongeren, 12 december 1983, VI. T. Gez., 1987-88, 
112, noot R. Heylen; Rb. Turnhout, 6 februari 1984, VI. T. Gez., 1986-87, 
386, noot T. Vansweevelt; Rb. Gent, 8 mei 1984, VI. T. Gez., 1989-90, 27; 
Rb. Charleroi, 9 mei 1989, Rev. Reg. Dr., 1989, 523 en J. T., 1990, 48; Rb. 
Turnhout, 4 juni 1984, R. W., 1986-87, 2646, noot T. Vansweevelt; Rb. 
Brussel, 1 april1985, VI. T. Gez., 1985-86, 28; Carr. Brussel, 13 december 
1985, VI. T. Gez., 1986-87, 138; Rb. Antwerpen, 18 april1986, VI. T. Gez., 
1988-89, 294, noot R. Heylen; Rb. Luik, 8 september 1986, VI. T. Gez., 
1986-87, 140, noot R. Heylen; Rb. Brugge, 10 november 1986, VI. T. Gez., 
1986-87, 284, noot R. Heylen; Rb. Gent, 6 november 1987, T.G.R., 1988, 
154; Rb. Leuven, 17 december 1987, VI. T. Gez., 1988-89, 292; Rb. Namen, 
29 februari 1988, Rev. Reg. Dr., 1988, 270; Carr. Neufchiiteau, 23 novem
ber 1989, Rev. Liege, 1990, 354; Rb. Hasselt, 26 september 1989, T.B.B.R., 
1990, 76; Carr. Charleroi, 23 november 1989, Rev. Liege, 1990, 348. 

Inzake de aansprakelijkheid van advocaten dient hier melding gemaakt van 
De Puydt, P., De aansprakelijkheid van advocaten en gerechtsdeurwaar
ders, Antwerpen, 1983, 284 p.; Van Oevelen, A., o.c., R. W., 1982-83, 446 
e.v.; Gent, 26 februari 1981, R. W., 1982-83, 439 en i.h.b. 448; Rb. Nijvel, 
28 mei 1985, R.G.A.R., 1986, nr. 11.091; Rb. Charleroi, 29 maart 1988, 
J.T., 1989, 79; Vred. Asse, 22 november 1982, R. W., 1984-85, 2489; zie 
oak supra, nr. 187). 

Met betrekking -tot de aansprakdijkheid van notarissen, raadplege men 
a.m. Taymans, J.-F., ,Le mandat hypothecaire et la responsabilite notaria
le", Rev. Not. B., 1981, p. 62 e.v.; Demblon, J., ,Synthese et conclu
sions", Rev. Not. B., 1986, p. 309-310; Boes, M., ,Notariele aansprake
lijkheid en administratiefrechtelijke voorschriften", in Actuele problemen 
uit het notariele recht. Opstel/en aangeboden aan Prof. A. De Boungne, 
Antwerpen, 1985, p. 1 e.v.; Brussel, 3 februari 1982, Rev. Not. B., 1984, 
40; Brussel, 12 oktober 1982, R. W., 1985-86, 2836; Luik, 1 maart 1984, Res 
Jur. Imm., 1984, 141 en 349; Gent, 7 mei 1984, T. Not., 1987, 381; 
Antwerpen, 21 mei 1985, Rev. Not. B., 1985, 612; Brussel, 11 maart 1986, 
Rev. Not. B., 1987, 49; Brussel, 10 maart 1988, Rev. Not. B., 1988, 370; 
Brussel, 19 mei 1988, Rev. Not. B., 1988, 531; Bergen, 29 januari 1990, 
J.T., 1990, 197; Rb. Brussel, 16 juni 1978, Rev. Not. B., 1982, 36; Rb. 
Namen, 23 februari 1982, Rev. Reg. Dr., 1982, 300, noot J. Demblon; Rb. 
Marche-en-Famenne, 5 augustus 1982, Rev. Not. B., 1983, 432; Arbitr. 
Besl., 4 maart 1983, Rev. Not. B., 1983, 376; Rb. Neufchiiteau, 30 juni 
1983, Rev. Not. B., 1983, 601; Rb. Gent, 16 juni 1983, R. W., 1986-87, 537 
en Rec. Enreg. Not., 1987, 102; Rb. Luik, 28 februari 1984, Jur. Liege, 
1985, 139; Rb. Brussel, 9 december 1983, Rev. Not. B., 1987, 211; Rb. 
Namen, 24 februari 1986 en 12 mei 1986, Rev. Reg. Dr., 1986, 158, noot 
J.D. en Rev. Not. B., 1986, 545; Rb. Antwerpen, 9 mei 1986, R. W., 
1988-89, 1335; Rb. Namen, 12 mei 1986, Rev. Not. B., 1986, 547; Rb. 
Brussel, 17 januari 1986, Rev. Not. B., 1986, 204; Rb. Namen, 18 februari 
1986, Rev. Reg. Dr., 1986, 241; Rb. Namen, 7 mef 1987, R.G.A.R., 1988, 
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nr. 11.390; Rb. Charleroi, 24 februari 1989, Rev. Reg. Dr., 1989, 490; Rb. 
Brussel, 19 september 1988, R. W., 1988-89, 1272; zie ook supra, 
nr. 187(51). 

Wat de aansprakelijkheid van hypotheekbewaarders aangaat, zie Rb. Gent, 
24 juni 1988, T.B.B.R., 1989, 173. 
Zie i.v.m. de aansprakelijkheid van deurwaarders Gent, 26 februari 1981, 
R. W., 1982-83, 439, noot A. Van Oevelen, i.h.b. 448; Arbh. Antwerpen, 
15 februari 1988, R. W., 1987-88, 1370; Rb. Hoei, 27 november 1985, 
R.G.A.R., 1987, nr. 11.188; Rb. Charleroi, 26 januari 1988, J.T., 1988, 
736; Vred. Lennik, 24november 1986, R.G.A.R., 1988, nr. 11.322; Vred. 
Gent, 11 april1989, T.G.R., 1989, 58. 

T.a.v. de aansprakelijkheid van makelaars in onroerende goederen, zie 
Brussel, 19 september 1979, Res Jur. Imm., 1980, 69; Kh. Brussel, 30 
november 1977 en Brussel, 30 oktober 1979, B.R.H., 1982, 12 (blijkbaar 
ten onrechte wordt hier een Aquiliaanse i.p.v. contractuele fout weerhou
den; Rb. Bergen, 30 november 1987, D.C.C.R., 1988-89, 259, noot PH. 
Colle). 
Zie nog i.v.m. de aansprakelijkheid van een verzekeringsmakelaar, Luik, 
19 januari 1982, R.G.A.R., 1984, nr. 10.834 noot J.P. Legrand en F. 
Ernault; Luik, 19 januari 1983, De Verz., 1983, 421, noot J.R.; Rb. 
Turnhout, 21 december 1983, De Verz., 1984, 435; Kh. Luik, 4 november 
1985, De Verz., 1986, 613. 
In verband met de aansprakelijkheid van de jiscale raadgever kan de lezing 
van volgende studies worden aanbevolen: Van Oevelen, A., ,De civielrech
telijke aansprakelijkheid van de belastingconsulent", Fiskojoon, 1987, 
p. 158 e.v. en i.h.b. p. 172 e.v.; Joseph, G., ,De aansprakelijkheid van 
fiscale consulenten", R. W., 1987-88, 1240 e.v. en i.h.b. 1249-1250; Brussel, 
3 februari 1982, Rev. Not. B., 1984, 40 en i.h.b. 45; Brussel, 14 oktober 
1987, R. G.A.R., 1989, nr. 11.464; Rb. Leuven, 6 mei 1986, R. W., 1987-88, 
1410. 
Wat de aansprakelijkheid van deskundigen en scheidslieden betreft, kan 
verwezen worden naar Raes, S., ,Aansprakelijkheid van deskundigen en 
scheidslieden", R. W., 1987-88, 1226 e.v. i.h.b. 1234-35; Vancraenen
broeck, R., ,Aansprakelijkhel.d van deskundigen en arbiters", R. W., 
1987-88, 1534-35. 

Verwantschap met de hier bekritiseerde leer dat de aansprakelijkheid van 
een beoefenaar van een vrij beroep een zware fout vereist, vertoont de 
opvatting dat de rechter t.a.v. de beroepsai:\.nsprakelijkheid slechts over een 
marginaal toetsingsrecht zou beschikken. Onder verwijzing naar auteurs als 
J. Ronse en P. Van Ommeslaghe verdedigt J.P. Vergauwe dit t.a.v. de 
aansprakelijkheid van architecten in volgende bewpordingen: , ,De beoorde
lingsmacht van de rechter is dus beperkt: heeft de architect zich manifest 

( 
(51) Luik,ft december 1990, Rev. Reg. Dr., 1991, 424, met noot Ledoux, J.-L. 
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onkorrekt gedragen of was hij te kwader trouw"? (Vergauwe, J.P., ,De 
aansprakelijkheid in solidum: van verantwoordelijkheid naar herstelrecht", 
T. A ann., 1984, p. 121). Ook deze opvatting dient te worden bekritiseerd: 
er is geen juridische noch andere reden aan te geven die een voorkeursbehan
deling op het vlak van de aansprakelijkheid voor professionelen rechtvaar
digt. Natuurlijk zal de rechter bij de beoordeling van het gedrag van de 
beroepsuitoefenaar rekening moeten houden met het feit dat aan deze 
laatste een zekere beoordelingsvrijheid moet worden gelaten. Dit impliceert 
echter geen wijziging van de toepasselijke zorgvuldigheidsnorm als zodanig 
(zie in deze zin: Cornelis, L. Beginselen van het buitencontractueel aanspra
kelijkheidsrecht, Antwerpen, 1989, nr. 152; Cf. Rb. Gent, 6 november 
1987, T.G.R., 1988, 154 en T.B.B.R., 1989, 83 (geneesheer); vgl. Geens, 
K., o.c., p. 248-251)(52). 
Ben andere opvatting die de toets der kritiek niet kan doorstaan is deze die 
elke projessionelefout als zwarejout bestempelt. Inderdaad, in de uitoefe
ning van zijn beroep kan de schuldenaar - zoals elke andere debiteur -
een Iichte, zware of opzettelijke fout begaan. 
Ben enkele keer wordt door rechtscolleges de regel geponeerd dat de 
schuldenaar van een contractuele verbintenis zelfs geen culpa levissima mag 
begaan (in die zin blijkbaar Brussel, 10 juni 1986, R.G.A.R., 1987, 
nr. 11.251). Ook deze opvatting is niet te verzoenen met artikel 1137 B.W. 
Toegegeven dient echter dat er in de praktijk vaak geen verschil is aan te 
geven tussen de coiitractueeliesandioneerde cul[Jcaev1s in absiracto en de 
op buitencontractueel vlak beteugelde culpa levissima. 
Herinneren weer tenslotte nog aan dat artikel18 Arbeidsovereenkomsten
wet o.m. uitdrukkelijk de aansprakelijkheid van werknemers t.o.v.hun 
werkgever en derden beperkt tot schade veroorzaakt door bedrog, zware 
schuld en gewoonlijk voorkomende Iichte schuld. 

215. ZORGVULDIGHEIDSNORM. - CONTRACTEN TEN KOSTELOZE TITEL. - In 
contracten ten kosteloze titel is de schuldenaar in de regel slechts aansprake
lijk voor de schade die hij door zijn culpa levis in concreto aan de wederpar
tij heeft berokkend. Onder culpa levis in concreto verstaat men het niet in 
acht nemen van de zorgvuldigheid die een schuldenaar normaliter t.a. v. zijn 
eigen belangen in acht neemt (zie Bergen, 2 september 1986, Rev. Reg. Dr., 
1986, 430 en Rev. Liege, 1987, 182 (kosteloos vervoer van koopwaar); Vred. 
Antwerpen, 5 januari 1988, R. W., 1989-90, 825 (art. 1927 B.W.)). 
Daar een deurwaarder die gelden in bewaring neemt in afwachting van een 
vonnis, hiervoor recht op vergoeding heeft, gaat het hier niet om een 
kosteloze bewaargeving en is hij dus aansprakelijk voor de schade veroor
zaakt door zijn culpa levis in abstracto (Rb. Hasselt, 6 januari 1986, Limb. 
Rechtsl., 1986, 212; cf. art. 1927 en 1928 B. W.; zie ook Gent, 16 juni 1980, 

(52) Bergen, 30 oktober 1991, Rev. Reg. Dr., 1992, 52. 
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R. W., 1980-81, 2005; Kh. Gent, 10 maart 1983, R. W., 1985-86, 1375; De 
Puydt, P., o.c., p. 197, nr. 240 in fine). 

216. ZORGVULDIGHEIDSNORM. - BRANDSTOFLEVERANCIERS. - In het vorig 
overzicht (T.P.R., 1983, p. 621) werd melding gemaakt van de vele proces
sen tegen brandstofleveranciers die niet verhinderd hebben .dat het stooko
liereservoir van de klant overloopt. De Burgerlijke rechtbank te Brussel 
sloot zich in het vonnis van 3 januari 1989 aan bij de stelling dat de 
stookolieleverancier aansprakelijk is ongeacht de door de klant bestelde 
boeveelheid mazout, daar deze alvorens te leveren had moeten nakijken 
boeveel brandstof er nog in de tank was en er bovendien voor had dienen 
te zorgen dat de beveiliging op de mechanische pomp was ingeschakeld, 
zodat de pomp bij abnormale druk kon stilvallen (T.B.B.R., 1989, 414)(53). 

217. OORZAKELIJK VERBANO TUSSEN FOUT EN SCHADE. - RECHTSTREEKSE EN 

ONRECHTSTREEKSE SCHADE.- Luidens artikel1151 B.W. moet bij foutieve 
niet-nakoming van een contractuele verbintenis de door de debiteur ver
schuldigde schadevergoeding ,aileen omvatten hetgeen een onmiddellijk en 
rechtstreeks gevolg is van het niet uitvoeren van de overeenkomst". In het 
vorige rechtspraakoverzicht werd melding gemaakt van het Cassatiearrest 
van 24 juni 1977 waarin beslist werd dat de schade een onmiddellijk en 
rechtstreeks gevolg is van de contractuele tekortkoming, wanneer zij een 
noodzakelijk gevolg is van het niet uitvoeren van de overeenkomst, m.a.w. 
indien zonder deze wanprestatie de schade zich niet zou hebben voorgedaan 
(T.P.R., 1983, p. 634 en de verwijzingen; in dezelfde zin Cass., 9 mei 1986, 
A. C., 1985-86, 1223; zie voor een algemene analyse Cornelis, L., ,Le sort 
imprevisible du dommage previsible", R. C.J.B., 1990, p. 90-95). Dit komt 
neer op de toepassing van de conditio sine que non test, d.w.z. van de 
equivalentietheorie. Hieruit vloeit voort - zo werd in het vorige overzicht 
reeds aangestipt - dat ook onrechtstreekse of middellijke scbade voor 
vergoeding in aanmerking komt, wanneer bet (noodzakelijk) oorzakelijk 
verband tussen fout en schade bewezen is (ibid.). Deze interpretatie wordt 
uitdrukkelijk bevestigd in het arrest van bet Hof van Cassatie van 14 
oktober 1985: ,dat schadevergoeding wegens niet-nakoming van de verbin
tenis immers ook verschuldigd is voor 'indirecte schade' die veroorzaakt is 
door het niet uitvoeren van de overeenkomst" (Cass., 14 oktober 1985, 
A.C., 1985-86, 179enR.C.J.B., 1988,341 metnootM. VanQuickenbor
ne). 
W ettig is derhalve de beslissing van de rechter dat er een oorzakelij k verband 
bestaat tussen de fout van een verzekeringsmakelaar, die aan een client 
verkeerdelijk heeft bevestigd dat hij verzekerd was, en de schade van die 
client ten gevolge van het verlies en van het genot van de gestolen voorwer
pen, wanneer hij er op wijst dat de schade waarvoor vergoeding wordt 

(53) Voor een gelijkaardige situatie zie Bergen, 7 januari 1992, Rev. Reg. Dr., 1992, 53. 

511 



gevorderd hieruit voortvloeit dat de bestolene geen vergoeding heeft ontvan
gen die hem in staat stelde de gestolen boedel te vervangen, en aldus 
impliciet doch zeker beslist dat zonder de door de verzekeringsmakelaar 
begane fout de schade zoals die zich heeft voorgedaan niet zou zijn ontstaan 
(Cass., 18 februari 1982, A.C., 1981-82, 778; vgl. echter Rb. Turnhout, 4 
juni 1984, R. W., 1986-87, 2646 met kritische noot T. Vansweevelt). 

218. BEWIJSLAST.- De partij die de uitvoering van een verbintenis vordert, 
dient het bewijs ervan te leveren en degene die beweert van zijn verbintenis 
bevrijd te zijn, moet bet bewijs leveren van de betaling of van bet feit dat 
bet tenietgaan van zijn verbintenis heeft teweeggebracht (art. 1315 B.W.; 
zie ook Cass., 26 november 1982, A.C., 1982-83, 436). 

Derhalve draagt de huurder die aanspraak maakt op hernieuwing van een 
handelshuur de last van het bewijs dat er een huurovereenkomst bestaat die 
bet recht op huurhernieuwing voor hem insluit (Cass., 14 oktober 1983, 
A. C., 1983-84, 168 en R. W., 1984-85, 885). 

De verzekeraar die de nietigheid van de verzekering inroept wegens bedrieg
lijke verzwijging moet, overeenkomstig artikel 1315, lid 2, B.W. de ge
grondheid van zijn bewering aantonen. Hij moet bijgevolg bewijzen dat de 
invloed van de verzwijging door de verzekerde op de risicobeoordeling of 
de risicoverzwaring van die aard was dat de verzekeraar niet zou hebben 
ingestemd met de verzekering of slechts onder andere voorwaarden zijn 
toestemming zou hebben gegeven (Arbitr. Besl.,- 27 januari 1984, 
R.G.A.R., 1986, nr. 11.053, noot F. Ernault). 

Hij die de uitvoering vordert van een verbintenis tot teruggave van een 
geldsom, die hij beweert als lening te hebben overhandigd, moet bet bestaan 
van die leenovereenkomst bewijzen. Het enkele bewijs van bet overhandigen 
van bet geldbedrag kan niet volstaan om bet bewijs van bet bestaan van een 
dergelijk contract te leveren (Cass., 14 november 1985, A. C., 1985-86, 359 
en Rev. Not. B., 1986, 362, noot A. Lorent; zie ook De Page, H. en 
Dekkers, R., Traite, V, nr. 121). 

Wat de bewijsvoering inzake overmacht betreft, zie infra, nrs. 223 en 224. 

219. IMPREVISIELEER. - ALGEMEEN. - Volgens de imprevisieleer gaat een 
overeenkomst teniet of mag deze door de rechter worden gewijzigd, indien 
na de totstandkoming van die overeenkomst zich abnormale en niet te 
voorziene gebeurtenissen hebben voorgedaan die de nakoming van de 
verbintenis van een der partijen in zeer belangrijke mate verzwaren, zij bet 
niet onmogelijk maken. 
Onder bet mom van de overmachtsleer wordt in werkelijkheid soms de 
imprevisieleer door de rechter toegepast (zie b.v. Kh. Brussel, 9 maart 1981, 
B.R.H., 1982, 164; infra, nr.223). In beroep werd deze beslissing echter 
ongedaan gemaakt (Brussel, 22 juni 1984, J.T., 1986, 164). 

Gedurende bijna drie jaar stuurt een electriciteitsmaatschappij per vergis-
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sing veel te lage rekeningen naar een klant. Wanneer de fout ontdekt wordt, 
stuurt de schuldeiser, Sibelgaz, een extra-rekening van ongeveer 350.000 fr. 
De schuldenaar - die het gebeurde niet kan waarderen en niet geneigd is 
de extra-som te betalen - beroept zich o.m. op de imprevisieleer. De 
Rechtbank van Koophandel te Brussel verwerpt dit middel, daar ,en 
l'espece, aucune charge imprevue n'a pese sur Lietart, puisque les montants 
qui lui sont reclames correspondent aux fournitures qu'elle a effectivement 
re<;ues" (Kh. Brussel, 14 mei 1981, B.R.H., 1982, 356). De rechtbank 
besliste echter ook dat de vergissing van de electriciteitsmaatschappij een 
contractuele fout opleverde die de toekenning van schadevergoeding recht
vaardigde. 

De eigenaars van een stuk grond verlenen aan een bedrijf een recht van 
opstal op het perceel voor een maximumduur van 50 jaar tegen een prijs 
van 780 fr. per jaar en dit zonder enige mogelijkheid van prijsherziening. 
Na verloop van tijd vorderen de eigenaars op grond van de imprevisieleer 
een aanpassing van de huurprijs aan de muntontwaarding. Het Hof van 
Beroep te Antwerp en weigert dit in volgende bewoordingen: , , Overwegende 
dat het de contracterende partijen vrijstond de veranderlijkheid van de 
aanvankelijke huurprijs te regelen op basis van de economische of financiele 
conjunctuur; dat zij in hun overeenkomst desomtrent niets bepaalden; dat 
het dan ook niet als strijdig met de biiiijkheid en/of de goede trouw kan 
worden beschouwd dat gei:ntimeerde de bedongen huurprijs niet wenst te 
laten herzien; dat partijen door de overeenkomst van 13 april1960 gebon
den zijn; dat het overigens niet ondenkbaar is dat in de nabije toekomst de 
wetgever opnieuw zal optreden om de huurprijs verschuldigd voor de 
opstalovereenkomsten te verhogen zoals dit geschiedde bij de wetten van 
14 mei 1955 en 2 juli 1974 (Antwerpen, 21 januari 1986, R. W., 1986-87, 
1488, noot D. Deli; zie ook Bergen, 4 mei 1982, Pas., 1982, II, 71). 

Geven heel wat rechtbanken de indruk nog steeds afwijzend te staan 
tegenover de imprevisieleer dan moet toch vastgesteld worden dat sommige 
rechters zich terzake veel voorzichtiger uiten m.b.t. de eventuele aanpassing 
van bedongen onderhoudsuitkeringen in overeenkomsten voorafgaand aan 
een echtscheiding door onderlinge toestemming. Zo wordt in sommige 
uitspraken de imprevisieleer niet principieel verworpen, maar de toepassing 
in casu afgewezen daar de ingeroepen omstandigheden niet onvoorzienbaar 
waren ten tijde van de contractssluiting (zie Vred. Gent, 25 november 1988, 
T.G.R., 1989, 5; Vred. Harelbeke, 28 augustus 1986, R. W., 1986-87, 2054; 
zie ook Rb. Luik, 7 mei 1986, J.L., '1986, 482). 

Ook in de rechtsleer is een voorzichtige tendens tot erkenning van de 
imprevisieleer merkbaar. Vooral dient in dit verband verwezen te worden 
naar bet proefschrift van D. Philippe getiteld Changement de circonstances 
et bouleversement de /'economie contractuel/e (Brussel, 1986). Daarin 
verdedigt de auteur de stelling dat de imprevisieleer op grond van art. 1134, 
lid 3 B.W.- uitvoering te goeder trouw- erkend behoort te worden. Een 
aanpassing of uitdoving van een contractuele verbintenis is gerechtvaar-
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digd, aldus de auteur, wanneer na de totstandkoming van het contract zich 
niet aan de schuldenaar toe te rekenen omstandigheden voordoen die het 
contractuele evenwicht grondig verstoren (o.c., p. 659 e.v.; zie ook De 
Bandt, W., De leer der gekwalificeerde benadeling, p. 260 e.v.; Dieux, X., 
R.C.J.B., 1983, p. 386; Van Ommeslaghe, P., o.c., R.C.J.B., 1986, p. 44 
en de verwijzingen). Deze tendens kan onderschreven worden, zij het dat 
inzake muntschommelingen de rechter zich beter afzijdig houdt op grand 
van het adagium genera non pereunt. Inderdaad, het verdient de voorkeur 
het initiatief hier aan de wetgever te laten, vermits deze de macro-economi
sche implicaties van een eventuele tussenkomst beter kan overzien. 

Op welke juridische grondslag kan de imprevisieleer het beste gesteund 
worden? Heden ten dage verwijzen de aanhangers van deze leer vooral naar 
de goede trouw bij de uitvoering van contracten. lmpliceert dit echter niet 
een erkenning van de derogerende werking van de goede trouw? Of kan men 
beweren dat de partij die ondanks de fundamenteel gewijzigde omstandig
heden de nakoming van de oorspronkelijke verbintenis zonder meer vor
dert, misbruik maakt van zijn recht? Deze laatste oplossing verdient wellicht 
de voorkeur (cf. supra, nrs. 190 e.v.; zie ook infra, nr. 223). 

220. IMPREVISIELEER. - CONTRACTUELE REGELINGEN. - Niets verhindert 
om zelf het imprevisierisico contractueel te regelen. Vooral in internationale 
handelsovereenkomsten komen imprevisieclausules - veelal hardship clau
ses genoemd ,....--_regelmatig _voor-(zie hierover Fontaine, M., ,Les_clauses 
de hardship. Amenagement conventionnel de l'imprevision dans les con
trats internationaux a long terme", D.P. C.!., 1976, p. 1 e.v.; Van Omme
slaghe, P., , ,Les clauses de force majeure et d'imprevision dans les contrats 
internationaux", Rev. Dr. Int. Comp., 1980, p. 50 e.v.; Van Gerven, W., 
,Langdurige overeenkomsten .. Prijsbepaling. Aanpassing wegens onvoor
ziene omstandigheden. Conflictregeling'' in Hulde Rene Dekkers, Brussel, 
1982, p. 396 e.v.; Kruithof, R., ,La modification conventionnelle du 
contrat'', in Rapports belges au Xlle Congres international de droit compa
re, Brussel, 1986, p. 115 e.v.). In het interne handelsverkeer spelen deze 
bedingen voorlopig geen belangrijke rol, hetgeen enige verwondering kan 
wekken daar de imprevisieleer door de heersende rechtspraak niet wordt 
erkend. 

Luidens artikel16, § 2, 1°, van de algemene aannemingsvoorwaarden voor 
de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten, kan de aanne
mer om herziening of verbreking van de overeenkomst vragen, indien hij 
een belangrijk nadeel heeft geleden door omstandigheden die hij redelijker
wijze niet kon voorzien, die hij niet kon ontwijken en waarvan hij de 
gevolgen niet kon verhelpen hoewel hij al het nodige daartoe heeft onderno
men (M.B. van 10 augustus 1977, B.S., 8 september 1977). Sinds het 
Cassatiearrest van 9 mei 1980 lijdt het geen twijfel meer dat artikel 16 de 
aannemer in de genoemde omstandigheden een werkelijk contractueel recht 
op herziening geeft en niet enkel een ,mogelijkheid op een recht op 
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herziening" (Cass., 9 mei 1980, A.C., 1979-80, 1132 en T. Aann., 1981, 146 
noot M. Senelle; Cass., 28 september 1989, R. W., 1989-90, 816(54); zie ook 
de rechtspraak en rechtsleer aangehaald door Van Oevelen, A., en Dirix, 
E., o.c., R. W., 1980-81, 2379; Van Ommeslaghe, P., o.c., R.C.J.B., 1986, 
p. 46-47; Rb. Hasselt, 25 april1983, T. A ann., 1984, 362 met noot; contra: 
Antwerpen, 28 juni 1978, T. Aann., 1979, 19 met afkeurende noot L. 
Moeyersoen). Het komt derhalve aan de rechtbanken toe nate gaan of aan 
de toepassingsvoorwaarden van deze bepaling is voldaan (zie Van Omme
slaghe, P., o.c., R.C.J.B., 1986, p. 47-48 en de verwijzingen). 
In dit verband kan ook de zgn. ,leer der onvoorziene moeilijkheden" 
(theorie des sujetions imprevues) inzake aannemings- en leveringsopdrach
ten voor rekening van de Staat worden vermeld. Volgens deze regeling kan 
bij zo'n opdracht tegen een vaste prijs tot een prijsaanpassing tijdens de 
uitvoering van het contract worden overgegaan, wanneer de opdrachthou
der af te rekenen krijgt met technische moeilijkheden die de lasten van zijn 
opdracht aanzienlijk verzwaren, op voorwaarde dat deze moeilijkheden 
reeds bestonden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst maar op dat 
ogenblik door de partijen niet ontdekt konden worden (zie vorig overzicht, 
T.P.R., 1983, p. 556 en de verwijzingen; Van Ommeslaghe, P., o.c., 
R.C.J.B., 1986, p. 48 e.v.; Brussel, 10 december 1970, T. Aann., 1981, 15 
met noot; Kh. Bergen, 23 februari 1981, Rev. Reg. Dr., 1981, 169). Over 
de juridische grondslag van deze leer bestaat veel verschil van mening. 
Traditioneel wordt hier toepassing gemaakt van de dwalingsleer (zie b.v. 
Kh. Bergen, 23 februari 1981, reeds aangehaald). Terecht wordt echter 
opgemerkt dat het hier meestal niet om een essentiele, maar incidentele 
dwaling gaat - de opdrachthouder zou enkel tegen andere voorwaarden 
gecontracteerd hebben zo hij de waarheid had gekend - en dat de sanctie 
hier niet de nietigheid is, maar een herziening van de overeenkomst (zie 
Dirix, E. en Van Oevelen, A., o.c., R. W., 1980-81, 2380; VanOmmeslaghe, 
P., o.c., R.C.J.B., 1986, p. 50-51). Anderzijds schenkt ook de imprevisie
leer bier geen volledige bevrediging, daar de technische moeilijkheden niet 
na de contractvorming ontstaan zijn, maar op dat ogenblik reeds moeten 
bestaan hebben (zie Delvaux, A., noot onder Gent, 1 februari 1980 en Cass., 
2 oktober 1981, T. Aann., 1984, p. 357; vgl. Dirix, E. en Van Oevelen, A., 
o.c., R. W., 1980-81, 2380-2381; anders blijkbaar Van Ommeslaghe, P., 
o.c., R.C.J.B., 1986, p. 51). 

221. BEGRIP OVERMACHT. - ALGEMEEN. -In het vorige rechtspraakover
zicht werd onderstreept dat de heersende rechtsleer en rechtspraak inzake 
overmacht de leer van de ontoerekenbare onmogelijkheid huldigen. Volgens 
deze opvatting is er slechts sprake van overmacht of toeval, wanneer de 
omstandigheid die als vreemde oorzaak ter bevrijding van de debiteur wordt 
ingeroepen, de nakoming van diens verbintenis volstrekt onmogelijk heeft 

(54) Cass., 8 maart 1991, A.C., 1990-91, 716. 
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gemaakt en de schuldenaar terzake geen enkele fout treft (T.P.R., 1983, 
nr. 113, p. 621-622 en de verwijzingen aldaar; voor een interessant pleidooi 
voor deze leer zie Rauws, W., o.c., p. 622 e.v.). 

Tegenover de leer van de ontoerekenbare onmogelijkheid staat de schuld
leer. Volgens deze theorie is de niet-nakoming van de verbintenis aan 
overmacht te wijten wanneer de schuldenaar ter bereiking van het beloofde 
resultaat alles heeft gedaan wat van een zorgvuldig schuldenaar geplaatst 
in dezelfde omstandigheden gevergd kan worden. De contractuele aanspra
kelijkheid steunt in deze visie uitsluitend op de fout. Bewijzen dat geen fout 
werd begaan, is dus bewijzen dat overmacht bestaat. Kortom, overmacht 
begint waar schuld ophoudt (zie vorig overzicht, T.P.R., 1983, p. 622). 

Het Hof van Cassatie huldigt de leer van de ontoerekenbare onmogelijkheid 
door te stellen dat voor overmacht een gebeurtenis vereist is die ,een 
onoverkomelijk beletsel uitmaakt tot de nakoming van de verbintenis" 
(Cass., 9 december 1976, A. C., 1977, 404). Daar staat echter tegenover dat 
ditzelfde Hof een stap in de richting van de schuldleer zet door vaak het 
negatief of indirect bewijs van overmacht te aanvaarden, d.i. het bewijs dat 
de niet- of slechte uitvoering van de verbintenis geenszins aan een fout van 
de schuldenaar kan te wijten zijn. Dit gebeurt m.n. voor de toepassing van 
de artikelen 1732 en 1733 B.W. (zie o.m. Cass., 11 juni 1964, Pas., 1964, 
I, 1089; Cass., 16 februari 1978, A.C., 1978; Cass., 29 november 1984, 
A.C., 1984-85, 446; Brussel, 16 mei 1984, J.T., 1984, 568; Bergen, 17 mei 
1988, Rev. Not. B., 1988, 527; Antwerpen, 6 maart 1989, Limb. Rechtsl., 
1989, 95; Rb. Luik, 9 februari 1982, De Verz., 1982, 702, noot A.T. en 
R.G.A.R., 1983, nr. 10.718; Kh. Oudenaarde, 20 januari 1987, R. W., 
1986-87, 2317, noot M. Dambre; Vred. Berchem, 20 juli 1982, R. W., 
1984-85, 1664; zie ook noot T. Vansweevelt onder Rb. Antwerpen, 14 
februari 1986, R. W., 1986-87, 128; Rb. Liege, 9 februari 1982, De Verz., 
1982,699, nootA.T.; Rb. Brussel, 28 februari 1986, T.B.B.R., 1988, 141; 
anders Rb. Gent, 21 april1983, R.G.A.R., 1984, nr. 10.754). Het is echter 
niet uitgesloten dat het hier volgens het Hof van Cassatie gaat om een 
uitzonderingsregeling, m.a. w. een lex specialis. In het arrest van 29 novem
ber 1984 lezen we immers: ,Overwegende dat uit het onderling verband 
tussen de artikelen 1732 en 1733 van het Burgerlijk Wetboek blijkt dat bij 
brand de huurder niet noodzakelijk moet bewijzen dat de brand door 
overmacht is ontstaan; dat hij om zich van zijn aansprakelijkheid te 
bevrijden slechts moet bewijzen dat de brand buiten zijn schuld heeft 
plaatsgehad" (Cass., 29 november 1984, A.C., 1984-85, 446). Overmacht 
en het ontbreken van schuld zijn volgens het Hof hier blijkbaar geen 
synoniemen. 

In dit verband dient echter ook het arrest van het Hof van Cassatie van 9 
september 1983 te worden vermeld (A.C., 1983-84, 20 en R. W., 1983-84, 
854). Het ging om de aansprakelijkheid van een vervoerder over zee. Naar 
luid van art. 91, §IV, 2°, c van de Zeevaartwet is noch de vervoerder noch 
het schip aansprakelijk wegens verlies of schade voortvloeiend uit of 
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ontstaan ten gevolge van , ,perikelen, gevaren en onheilen van de zee of van 
andere bevaarbare wateren". Volgens het Hof van Cassatie is voor de 
toepassing van deze grond van ontheffing van aansprakelijkheid vereist 
maar ook voldoende dat de vervoerder zich in de onmogelijkheid bevindt 
de vervoerde goederen tegen de schadelijke gevolgen van die gebeurtenissen 
te beschutten. En het Hof voegt daar aan toe dat , , bedoelde onmogelijkheid 
onrechtstreeks kan blijken uit een geheel van omstandigheden, dat elke 
mogelijkheid van een fout vanwege de vervoerder uitsluit" (zie ook Cass., 
13 april1956, A. C., 1956, 670). Het is duidelijk dat het Hof hier het begrip 
onmogelijkheid plaatst in de sleutel van het schuldbegrip, hetgeen niet 
anders dan als een stap in de richting van de schuldleer kan worden gelezen. 
Immers, voor de aanhangers van de schuldleer is het niet zo dat aan de vraag 
of nakoming van de verbintenis al dan niet onmogelijk is geworden, geen 
waarde dient te worden gehecht. ,De beantwoording van deze vraag, zoals 
trouwens de antwoorden op de vragen of de als overmacht ingeroepen 
omstandigheid onvoorzienbaar of onvermijdbaar was, kunnen immers 
belangrijke elementen zijn voor de beantwoording van de eigenlijke vraag, 
nl. of de debiteur aldan niet schuld treft" (Kruithof, R., ,Schuld, risico, 
imprevisie en overmacht bij de niet-nakoming van contractuele verbintenis
sen. Een rechtsvergelijkende benadering" in Hulde aan Rene Dekkers, 
Brussel, 1982, p. 298; zie ook Heenen, J., noot onder Cass., 13 april1956, 
R.C.J.B., 1957, p. 92 e.v.). 

Ook bij de toepassing van art. 4 van de Wet van 25 augustus 1891 houdende 
herziening van de titel van het Handelswetboek betreffende vrachtovereen
komsten (,Vervoerwet"), geeft de rechtspraak de indruk de leer van de 
ontoerekenbare onmogelijkheid te verlaten en de schuldleer toe te passen. 
Genoemd artikel4 van de Vervoerwet stelt met name de vervoerder aanspra
kelijk voor ongevallen waarvan de reizigers het slachtoffer worden, tenzij 
hij bewijst dat ze het gevolg zijn van ,een vreemde oorzaak die hem niet 
kan worden toegerekend". Welnu, reeds in het arrest van 25 januari 1912 
besliste het Hof van Cassatie terzake dat ,I' article 4 de la loi de 1891 eleve 
contre le voiturier une presomption de faute qu 'il do it renverser en justifiant 
de circonstances qui excluent toute faute de sa part et demontrent qu'il n'a 
pas neglige de prendre les precautions necessaires pour que les voyageurs 
ne se blessent pas en sortant de voiture" (Pas., 1912, I, 98; zie ook Cass., 
18 mei 1962, Pas., 1962, I, 1059). 

Een man glijdt uit in een tram over een platgetrapt stuk fruit en kwetst zich 
daarbij aan het been. Het slachtoffer eist schadevergoeding van de inter
communale vervoersmaatschappij op grond van art. 4 V ervoerwet. Het 
Hof van Beroep te Antwerpen stelt vast in het arrest van 9 december 1987 
dat in casu niets erop wijst dat de vervoersmaatschappij niet de zorgvuldig
heid aan de dag heeft gelegd die in het maatschappelijk verkeer van haar 
mocht worden verwacht. Zij had de normale veiligheidsvoorzieningen ge
troffen en haar reizigers via een goed zichtbaar reglementsuittreksel ervan 
op de hoogte gebracht dat de tramrijtuigen niet bevuild mochten worden. 
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De vervoerder kan er niets aan doen wanneer de re1z1gers bewust of 
onbewust dit reglement overtreden. Van hem kan niet gevergd worden, dat 
hij tijdens de ritten een controle zou organiseren om te voorkomen dat de 
vloer van de rijtuigen wordt bevuild. Op die gronden besliste het Hof van 
Beroep te Antwerpen dat de vervoerder terecht overmacht inroept 
(T.B.B.R., 1990, 444, noot R. Dewit, De aansprakelijkheid van de vervoer
der bij personenvervoer). In zijn noot onder dit arrest wijst R. Dewit er 
terecht op dater in casu van een ,onoverkomelijk beletsel", m.a.w. van 
onmogelijkheid, moeilijk gesproken kon worden: , ,De overweging, dat van 
de vervoerder niet kan worden verwacht dat hij tijdens de ritten een controle 
op de toestand van de rijtuigen organiseert, berust op economische gron
den, voornamelijk de hoge personeelskost. Vroeger beschikte het openbaar 
vervoer over ontvangers, die het hele rijtuig op en neer gingen en zo'n 
controle wei konden uitvoeren. Het 'onoverkomelijk beletsel', dat het Hof 
van Cassatie als voorwaarde stelt, wordt dus een eenvoudig economisch 
beletsel; de uitvoering van de verbintenis wordt duurder en moeilijker, maar 
niet onmogelijk" (ibid.). Duidelijk in dit opzicht is ook de uitspraak van 
de Burgerlijke Rechtbank te Gent van 19 januari 1981, waarin volgende 
zinsnede voorkomt: ,Overwegende dat de vervoerder niet noodzakelijk een 
positief bewijs moet leveren van een gebeurtenis die de oorzaak van het 
ongeval is, maar minstens moet aantonen dat hij geen enkele fout beging" 
(Pas., 1982, III, 49). Vermeldenswaard in dit verband is voorts nog het 
ygnnis van_Q_e_]3}!!gerlijk_eRechtbank ~_lir11gge van 9 maart 1988 waarin 
gesteld wordt dat artikel 4 van de Vervoerwet ,op de vervoerder een 
vermoeden van aansprakelijkheid oplegt waaraan hij kan ontsnappen door 
de vreemde oorzaak te bewijzen of ten minste het bewijs te leveren dat hem 
geen schuld treft" (R. W., 1988-89, 444; zie ook Rb. Antwerpen, 20 april 
1983, Rechtspr. Antw., 1983-84, 264 (,dat geenszins het bewijs geleverd 
werd dat de fout van de vervoerder als uitgesloten dient geacht te worden"). 
Erisechterookrechtspraakinanderezin: zieb.v. Brussel, 5 december 1979, 
R. W., 1980-81, 392). Voor een toepassing van de schuldleer i.v.m. de 
verbintenis van een firma die het onderhoud van een lift op zich heeft 
genomen, zie Gent, 8 maart 1983, R. W., 1985-86, 321 en i.h.b. 323. 

222. OVERMACHT. - ALGEMEEN (VERVOLG). - De omstandigheid die de 
uitvoering van het contract onmogelijk maakt, moet zich na het ontstaan 
van het contract hebben voorgedaan. Dateert dat feit van v66r het contract 
of had het plaats bij het ontstaan van de overeenkomst, dan kan er van 
niet-nakoming wegens overmacht geen sprake zijn. In genoemde hypothe
sen kan het contract echter nietig zijn wegens een onmogelijk voorwerp (zie 
De Page, H., Traite, I, nr. 89, 2° p. 106) of kan de schuldenaar het risico 
voor zijn rekening hebben genomen. Dit laatste nam de Vrederechter van 
Fosses-la-Ville aan in een geval waarin de exploitant van een rusthuis 
werken aan dit huis diende uit te voeren ten gevolge van overheidsbeslissin
gen die geruime tijd voor het afsluiten van het huurcontract met een oude 
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dame waren getroffen (Vred. Fosses-la-Ville, 23 maart 1983, Rev. Not. B., 
1987, 593, met noot). 

223. OVERMACHT.- ONMOGELIJKE NAKOMING VAN DE VERBINTENIS.- Val
gens de traditionele overmachtsleer kan dus aileen een omstandigheid als 
overmacht, toeval of vreemde oorzaak weerhouden worden, wanneer deze 
omstandigheid een, ,onoverkomelijk beletsel" vormt voor de nakoming van 
de verbintenis. Maakt derhalve geen overmacht uit, de omstandigheid die 
de uitvoering van het contract niet onmogelijk maakt, maar slechts moeilij
ker of kostelijker. In de voorgaande overzichten werd er reeds op gewezen 
dat sommige auteurs en rechtscolleges het begrip onmogelijkheid strikt 
interpreteren en daarom spreken van ,absolute" of , volstrekte" onmoge
lijkheid, terwijl anderen - en zij vormen de meerderheid - er een ruime 
betekenis aan hechten en dientengevolge spreken van ,relatieve", ,norma
le", ,menselijke" of ,praktische" onmogelijkheid (zie T.P.R., 1975, 
p. 522-523 en T.P.R., 1983, p. 623 e.v .). Een reeks toepassingsgevallen 
zullen duidelijk maken dat de rechtspraak op dit punt moeilijk onder een 
noemer te brengen is (zie daarnaast oak nag Luik, 26 juni 1989, Res Jur. 
Imm., 1989, 167 en i.h.b. 183). 

Een boer die in gebreke was gebleven de overeengekomen 200 ton rode kool 
te leveren, beroept zich op overmacht wegens mislukking van de oogst te 
wijten aan de grate zomerdroogte in 1976. Het Hof van Beroep te Brussel 
stelt de boer in het ongelijk, daar hij er niet in slaagt het bewijs te Ieveren 
van het , ,absoluut karakter'' van de onmogelijkheid de rode kool te leveren. 
Uit de feiten bleek immers, aldus het hof, dat althans een gedeeltelijke 
uitvoering van de verbintenis mogelijk was, zij het onder moeilijkere 
omstandigheden en tegen hogere kosten (Brussel, 2 juni 1982, R. W., 
1984-85, 1515; zie oak Kh. Charleroi, 25 maart 1981, De Verz., 1982, 129 
(,pour etre liberatoire, Ia cause etrangere ... do it creer l'impossibilite abso
lue d'execution"). 

Beslist werd dat de verbintenis om een Rolls Royce ter beschikking te stellen 
van een jong paar op de dag van hun huwelijk niet onmogelijk was 
geworden door het feit dat de betrokken auto een week voor het huwelijk 
in een verkeersongeval beschadigd was geraakt, daar de schuldenaar in de 
vervanging van de wagen had kunnen voorzien door een soortgelijke auto 
te huren (Rb. Brussel, 15 september 1987, R. W., 1988-89, 1302). Wanneer 
de vervangauto echter door de schuld van een derde op de weg naar de 
plechtigheid wordt aangereden, is er echter wei sprake van overmacht 
(ibid.). 
Het verbod dat door de overheid van een ontwikkelingsland aan een 
Europese werknemer wordt opgelegd om zich in een vliegtuig in te schepen, 
staat, volgens de Arbeidsrechtbank te Nijvel, gelijk met een soort aanhou
dingsbevel of inhechtenisneming. Dit kan voor de werknemer een geval van 
overmacht opleveren -fait du Prince -, m.n. zo het de uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst onmogelijk maakt (Arbrb. Nijvel, 28 februari 
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1984, Rev. Reg. Dr., 1984, 247; zie i.v.m. de niet-hernieuwing van een 
arbeidsvergunning, Arbh. Brussel, 7 oktober 1981, J. T. T., 1983, 179; 
Arbrb. Brussel, 15 december 1980, J.T.T., 1981, 155). 

Le fait du Prince kan niet aileen Belgen in de vreemde treffen. Ook 
gastarbeiders in ons land kunnen er onder te lijden hebben. Dat blijkt b.v. 
uit een vonnis van de Vrederechter te Sint-Gillis van 13 september 1983 
(J. T., 1984, 48). Het betrof hier een Marokkaan die in Elsene woonde, maar 
naar Sint-Gillis wilde verhuizen en met dat doel in laatstgenoemde gemeente 
een appartement huurde. Daarna bleek dat de Gemeente Sint-Gillis weiger
de nog Ianger Marokkanen op de bevolkingslijsten in te schrijven. Daar dhr. 
El Masaoudi vreesde zijn verblijfsvergunning in ons land te zullen verliezen, 
schreef hij zich ook niet uit in Elsene. De Vrederechter te Sint-Gillis besliste 
dat dhr. El Masaoudi door overmacht verhinderd werd het huurcontract uit 
te voeren, daar het voor hem door de overigens onwettige beslissing van de 
Gemeente Sint-Gillis vooralsnog onmogelijk was zich in de bevolkingsregis
ters van deze gemeente in te schrijven en daar aan hem terzake niet de minste 
fout verweten kon worden. 

Inzake lefait du Prince kan bier ook nog melding gemaakt worden van het 
vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen van 28 april1989, 
waarin het exportverbod van de V .S.-overheid, waardoor een Belgische 
Ieverancier bepaalde computerapparatuur en software, herkomstig uit de 
Verenigde Staten, niet kon Ieveren aan een Russische afnemer, als over
rhacl:ft werd b-estempeld (T.B: H.·,- 1990,- 413 -menroocH: -van Houtte)~ ·-
Het Hof van Beroep te Antwerpen besliste in het arrest van 2 december 1981 
dat de diefstal van een in bewaring gegeven auto 's nachts door middel van 
braak en inklimming gepleegd, overmacht oplevert die de bewaarnemer van 
zijn verplichting tot teruggave van de toevertrouwde zaak ontslaat, wanneer 
niet is aangetoond dat eerder nog diefstallen in dezelfde omstandigheden 
werden gepleegd (R. W., 1983-84, 314). Dit arrest wekt de indruk dat de 
bewijslast i. v .m. het feit of eerder al soortgelijke diefstallen in de garage 
hebben plaatsgegrepen, op de schuldeiser rust. Het bewijs van overmacht 
dient echter door de schuldenaar te worden geleverd. Deze dient aan te 
tonen dater in zijn garage geen vroegere diefstallen in gelijkaardige omstan
digheden werden gepleegd en dat hem dus geen fout treft doordat hij 
nagelaten heeft bijzondere voorzorgsmaatregelen tegen diefstal te nemen. 
Opgemerkt dient evenwel dat bij bewaargeving problemen inzake bewijslast 
rijzen, daar de verbintenis van de bewaarnemer om voor de in bewaring 
geven zaak te zorgen een inspanningsverbintenis is en diens teruggavever
plichting een uitslagverbintenis (zie hierover vooral Caenepeel, C., noot 
onder Kh. Antwerpen, 15 september 1970, R. W., 1970-71, 623-626; Simont, 
L., De Gavre, J. en Foriers, P.A., o.c., R.C.J.B., 1986, p. 378; Van 
Cauwelaert, W., Bewaargeving en sekwester, Antwerpen, 1982, nr. 111; 
Pauwels, C., ,De aansprakelijkheid van de vestiairehouder", R. W., 1988-
89, 141; Antwerpen, 2 december 1981, R. W., 1982-83, 1388; Antwerpen, 
16 april1986, Rechtspr. Antw., 1986, 133; Rb. Turnhout, 2 november 1981, 
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Turnh. Rechtsl., 1983, 50; zie ooksupra, nr. 210). Een soortgelijk probleem 
rijst bij bruikleen (art. 1875 en 1880 B.W.; zie Brussel, 6 januari 1981, 
R. W., 1981-82, 1492). 

Volgens de Arbeidsrechtbank te Charleroi Ievert een werkstaking over
macht op voor de werkgever ten overstaan van de werkwillige arbeiders, 
wanneer de werkgever door stakingspiketten in de onmogelijkheid is ge
plaatst zijn verbintenissen jegens deze laatsten na te komen en hem geen 
enkele fout kan worden verweten. Terzake moet men rekening houden, 
aldus dit rechtscollege, met wat menselijkerwijze mogelijk is en niet met wat 
theoretisch mogelijk is. In casu kan men er volgens deze rechter de werkge
ver geen verwijt van maken dat hij geen beroep heeft gedaan op de openbare 
macht om de toegang tot zijn bedrijf voor de werkwilligen weer vrij te 
maken (Arbrb. Charleroi, 20 oktober 1980, Rev. Reg. Dr., 1981, 85, J. T. T., 
1981, 91 en T.S.R., 1981, 79; anders: Rauws, W., o.c., p. 667; en de aldaar 
geciteerde bronnen i.h.b. p. 665 e.v.; cf. Arbh. Mons, 4 januari 1979, Rev. 
Reg. Dr., 1979, 953; Arbh. Antwerpen, 16 september 1986, Limb. Rechtsl., 
1987, 31; Arbrb. Brussel, 9 februari 1979, J. T. T., 1982, 282; Arbrb. 
Brussel, 8 november 1981, Rechtspr. Arbrb. Brussel, 1985, 28; Arbrb. 
Namen, 19 december 1982, Rev. Reg. Dr., 1984, 94; Van Eeckhoutte, W., 
o.c., T.S.R., 1982, p. 273; Engels, C., ,Staking en lock-out: enkele gevol
gen ten aanzien van de individuele arbeidsovereenkomst", R. W., 1987-88, 
873 e.v.; Van Eeckhoutte, W., ,Het stakingsrecht in de prive-sector in 
Belgie, Preadvies ten behoeve van de Vereniging voor de vergelijkende 
studie van het recht van Belgie en Nederland", T.S.R., 1982, 271-276; 
De Geyter, K., ,De werkstaking en haar sociaal-rechtelijke gevolgen", 
Or., 1985, 67-68; Nayer, A., ,lmpossibilite pour l'employeur d'executer 
les obligations convenues", in Permanence du droit civil en droit du 
travail, Brussel, Editions de l'universite de Bruxelles, Centre de sociologie 
du droit social, 1983, 82, nr. 10; Jourdan, M., ,La force majeure et le 
contrat de travail", in Permanence du droit civil en droit du travail, 
Brussel, Editions de l'universite de Bruxelles, Centre de sociologie du droit 
social, 1983, 40-42; J acqmain, J., ,Les 'heures perdues' ", J. T. T. , 1984, 
160-163; Kruithof, R., ,Werkstaking en overmacht", T.P.R., 1965, 505-
545). Daar echte onmogelijkheid om de werkwilligen werk te verschaffen 
hier niet bewezen was, kan de stelling worden verdedigd dat de Arbeids
rechtbank in werkelijkheid veeleer de schuldleer heeft toegepast (zie ook 
infra, nr. 224). 

Een brouwer had er zich toe verbonden bepaalde bieren exclusief van een 
andere brouwer af te nemen. Toen beide brouwerijen door andere onderne
mingen werden overgenomen, achtte de afnemer de nakoming van zijn 
verplichting ,economisch" onmogelijk geworden. De Vrederechter te 
Namen verwierp deze visie: daar de betrokken ondernemingen hun juridi
sche persoonlijkheid hadden behouden, was de uitvoering van het contract 
zeker niet onmogelijk (Vred. Namen, 22 april 1982, Rev. Reg. Dr., 1984, 
54). 
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Op 22 december 1978 sloten de N.V. G.B.-INNO-BM en de N.V. Brouw 
een overeenkomst voor de duur van 1 jaar waarbij eerstgenoemde partij er 
zich toe verb.ond om 15.000 m3 benzine van laatstgenoemde partij tegen 
bepaalde voorwaarden aan te kopen en deze laatste zich ertoe verplichtte 
deze hoeveelheid tegen die voorwaarden te leveren. Tijdens de ,oliekrisis" 
van 1979 weigerden de normale leveranciers van Brouw deze nog langer te 
bevoorraden, zodat deze nog slechts olie kon aankopen op de vrije markt 
te Rotterdam tegen zeer hoge prijzen. Daar G.B.-INNO-BM niet bereid was 
2 fr. per liter meer te betalen- vermits contractueel een andere prijsbereke
ning was overeengekomen- staakte Brouw op 1 juni 1979 de leveringen 
,wegens overmacht". De Rechtbank van Koophandel te Brussel was het 
hiermee eens. Beslist werd dat de boycot door de normale bevoorraders van 
Brouw een onvoorziene en onvoorzienbare omstandigheid was die de uit
voering van het contract met G.B.-INNO-BM onmogelijk maakte (Kh. 
Brussel, 9 maart 1981, B.R.H., 1982, 164). Het lijdt geen twijfel dat de 
rechtbank bier in feite de imprevisieleer toepast, daar Brouw zich nog kon 
bevoorraden op de vrije markt te Rotterdam, zij het tegen ongunstige 
prijsvoorwaarden, en hij zich trouwens bereid verklaarde de leveringen 
voort te zetten tegen andere prijsvoorwaarden. De rechtbank trachtte aan 
deze kritiek te ontsnappen door een zeer ruime omschrijving te geven van 
de term onmogelijkheid. De volgende twee overwegingen in het vonnis 
wijzen er echter op dat in werkelijkheid het zelfstandig onmogelijkheidsver
eiste vervangen -werd door de schuldleer; ,,Attendu que-la-jurisprudence 
interprete souplement l'impossibilite d'execution, retenant le critere du 
debiteur normalement diligent, c'est-a-dire ce qu'il est raisonnable qu'un 
bon pere de famille prevoie au moment de la conclusion du contrat" (ibid., 
p. 168). En: ,Attendu que l'on ne peut raisonnablement, ni humainement 
exiger que le debiteur se ruine pour satisfaire son obligation de procurer au 
creancier l'avantage qu'il devait normalement retirer du contrat, alors que 
celui-ci impose seulement d'exercer une certaine diligence en vue d'atteindre 
ce resultat" (ibid., p. 167-168). In beroep werd deze beslissing echter 
ongedaan gemaakt. Het Hof van Beroep te Brussel besliste dat er hier van 
onmogelijkheid geen sprake was en dat er geen reden was om de imprevisie
leer te erkennen en toe te passen (Brussel, 22 juni 1984, J. T., 1986, 164; 
zie nog i.v.m. een koopcontract Brussel, 14 april 1989, J. T., 1989, 356). 

In het vorige rechtspraakoverzicht (T.P.R., 1983, p. 624-625) werd melding 
gemaakt van het Cassatiearrest van 10 november 1976 waarin beslist werd 
dat een werkgever zich jegens zijn werknemers op definitieve overmacht kan 
beroepen wanneer de werkplaatsen door brand werden vernietigd, zelfs 
indien hij door de verzekeraar vergoed werd en deze geldsom hem in staat 
stelde het bedrijf opnieuw in werking te stellen, daar de verzekeringsuitke
ring ,ten deze zonder invloed is op het bestaan van de vreemde oorzaak 
en op de rechtsgevolgen die ze heeft doen ontstaan in verband met de tussen 
de partijen bestaande overeenkomst" (A. C., 1977, 288). Het Arbeidshof 
te Gent heeft zich bij deze visie aangesloten (Arbh. Gent, 13 april 1987, 
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R. W., 1987-88, 224 en J. T. T., 1988, 44; zie ook Arbrb. Luik, 24 maart 
1983, J.L., 1984, 261).(55) 
Een werknemer ondertekent een groepsverzekering voor ,ongevallen van 
het privaat-leven". Wanneer hij later het slachtoffer wordt van een ongeval, 
verzuimt hij echter daarvan binnen de door de polis voorziene termijn van 
8 dagen aangifte te doen bij de verzekeraar. De contractueel voorziene 
sanctie is , verlies van aanspraken", tenzij het verzuim te wijten is aan 
overmacht. De werknemer roept onwetendheid en ,kleine geletterdheid" 
als ononverwinnelijke hindernissen in. Het Hof van Beroep te Gent wijst 
overmacht af, daar toepassing van deze regel ertoe zou leiden ,het burger
lijk wetboek alleen op een bepaalde categorie personen met een bepaald 
intelligentiecoefficient, toepasselijk te maken" (Gent, 3 januari 1984, De 
Verz., 1984, 439; cf. Cass., 14 mei 1936, Pas., 1936, I, 255 (waar er sprake 
was van ,morele onmogelijkheid"). 
Zo in een patronaatsverklaring een resultaatsverbintenis wordt aangegaan, 
kan de moedermaatschappij zich bij faillissement van de dochteronderne
ming niet op overmacht beroepen, wanneer het voor haar niet onmogelijk 
was dit faillissement te voorkomen (Kh. Dinant, 23 juni 1987, Rev. Reg. 
Dr., 1988, 52, noot M.F. Antoine en Y. Poullet; Kh. Dinant, 26 mei 1987, 
J.T., 1988, 392, noot M.-F. Antoine en Y. Poullet). 
Om zijn verbintenissen ten overstaan van de bouwheer nate komen had een 
aannemer enkele liften aangekocht en daarbij van de verkoper de plaatsing 
van de liften in het te bouwen gebouw bedongen. Toen het contract tussen 
bouwheer en aannemer ontbonden werd, beriep de aannemer zich op 
overmacht t.o.v. de verkoper van de liften. Ten onrechte echter, daar de 
uitvoering van het koopcontract niet onmogelijk was geworden. Wat de 
plaatsing van de liften betreft, beriep de verkoper zich op zijn beurt t.o.v .. 
de koper op overmacht. Terecht, volgens het Hof van Beroep te Br.ussel, 
daar de ontbinding van het aannemingscontract tussen de bouwheer en de 
aannemer de plaatsing van de liften volstrekt onmogelijk maakte (Brussel, 
6 februari 1985, J. T., 1985, 390). 
Een karweiman heeft een jonge helper in dienst. De karweiman wordt ziek. 
Daardoor komt hij in de onmogelijkheid te verkeren werk te verschaffen 
aan zijn minderjarige helper, daar deze niet bij machte is zelfstandig 
karweien uit te voeren. De arbeidsovereenkomst met de helper dient dan 
ook wegens overmacht te worden geschorst (Arbh. Antwerpen, 11 juni 
1981, R. W., 1982-83, 95). 
Maakt zich niet aan contractbreuk schuldig de exploitant van een openbare 
drankgelegenheid die weigert een spelautomaat speelklaar in zijn cafe op 

(55) Het Arbeidshof te Antwerpen was evenwel van oordeel dat de mogelijkheid die de 
werkgever had om de winkel met de verzekeringsvergoeding weer op te bouwen hem verhindert 
de brand als overmacht met definitieve gevolgen in te roepen. Weliswaar is de werkgever niet 
verplicht de verzekeringsvergoeding opnieuw te investeren, doch als hij beslist dit niet te doen 
dan wordt het einde van de arbeidsovereenkomst niet door overmacht, maar door zijn eigen 
beslissing veroorzaakt (Arbh. Antwerpen, 17 december 1990, R. W., 1990-91, 1376). 
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te stellen, wanneer die spelautomaat door de fout van de schuldeiser bij de 
fiscus niet geregistreerd werd (Rb. Hasselt, 14 juni 1982, Limb. Rechtsl., 
1983, 170). Het gaat hier om een typisch geval van schuldeisersverzuim. 

224. OVERMACHT. - NIET-TOEREKENBAARHEID VAN DE VERHINDERING AAN 

EEN FOUT VAN DE DEBITEUR. - V oor overmacht volstaat het niet dat de 
nakoming van de verbintenis volstrekt of menselijkerwijze onmogelijk is 
geworden. Tevens is vereist dat de onoverkomelijke hinderpaal niet te 
wijten is aan of niet gepaard mag gaan met een fout in hoofde van de 
schuldenaar, fout zonder dewelke de uitvoering van de verbintenis tach had 
kunnen plaatshebben. Hierop steunen de regels dat de vreemde oorzaak 
onvoorzienbaar en onvermijdbaar moet zijn geweest en dat de schuldenaar 
zich niet kan beroepen op een hinderpaal die aan zijn eigen nalatigheid of 
onvoorzichtigheid te wijten is (zie vorig overzicht, T.P.R., 1983, p. 625). 
Ook deze bewijslast rust op de debiteur. 

Wordt deze regel door niemand in twijfel getrokken, dan bestaat er wel 
verschil van mening over de vraag welk foutcriterium toegepast moet 
worden: volstaat de culpa levissima of noopt artikel 1137 B. W. tot toepas
sing van de culpa levis in abstracto? W. Rauws kiest resoluut voor de eerste 
oplossing: ,De fout die een beroep op overmacht uitsluit, is de lichtste fout 
(culpa levissima) ... De schuldleer houdt onvoldoende uit mekaar de ontsten
tenis van fout die maakt dat de schuldenaar geen wanprestatie begaat, en 
het ontbreken van de fout die een essentieel vereiste voor overmacht vormt" 
(o.c., p. 628). Dat de schuldenaar van een resultaatsverbintenis voor zijn 
lichtste fouten zou moeten instaan en een debiteur van een inspanningsver
bintenis slechts voor de fouten die een normaal zorgvuldig debiteur van 
dezelfde categorie geplaatst in dezelfde omstandigheden, lijkt ons echter een 
moeilijk te rechtvaardigen onderscheid. Een duidelijke reden geeft W. 
Rauws er trouwens niet voor. Voegt men daar nog aan toe dat het onder
scheid tussen inspannings- en uitslagverbintenissen in de praktijk vaak verre 
van eenvoudig is, dan schept de door Rauws verdedigde opvatting oak 
nieuwe rechtsonzekerheid in een materie die nu al tot sterk uiteenlopende 
rechterlijke beslissingen aanleiding geeft. Het is dan ook verheugend dat in 
de rechtspraak van de jongste jaren nagenoeg nergens de uitdrukkelijke eis 
meer wordt gesteld dat de debiteur zich zelfs niet aan een culpa levissima 
mag schuldig hebben gemaakt (zie nochtans Vred. Sint-Gillis, 13 september 
1983, J. T., 1984, p. 48, waar gesteld wordt dat de schuldenaar niet ,la 
moindre faute" heeft begaan). 

Twee partijen sluiten een huurovereenkomst waarbij de ene het recht 
verkrijgt om een aantal reclameborden te plaatsen op het erf van de 
wederpartij en dat tegen betaling van eenjaarlijkse huurprijs van 48.000 fr. 
Enige tijd later wordt door het stadsbestuur van Kortrijk aan de huurder 
medegedeeld dat het college van burgemeester en schepenen besloten heeft 
geen vergunning te verlenen voor de geplande reclameborden, daar zij 
storend zouden werken op het esthetisch uitzicht van de omgeving. De 
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huurder weigert daarop de huurprijs te betalen, zich beroepend op over
macht. De Burgerlijke Rechtbank te Kortrijk beslist dat het gemeentelijk 
verbod weliswaar een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor het plaatsen 
van de reclameborden, maar tach geen overmacht oplevert voor de huurder. 
Inderdaad het plaatsen van reclameborden is een beroepsactiviteit van de 
huurder en hij is dus nalatig geweest door geen voorafgaandelijke inlichtin
gen dienaangaande op het stadhuis te hebben ingewonnen. De huurder 
wordt dan ook veroordeeld tot het betalen van de overeengekomen huur
prijs (Rb. Kortrijk, 18 september 1986, R. W., 1988-89, 126). Dit vonnis is 
vatbaar voor kritiek. De verbintenis van de huurder bestaat in het betalen 
van de huurprijs en die is hier in het geheel niet onmogelijk geworden door 
de beslissing van het stadsbestuur van Kortrijk. De huurder kan zich dus 
niet op overmacht beroepen. Wat had men dan wel moeten beslissen? 
Wanneer de verhuurder betaling van de huurprijs eist, kan de huurder de 
exceptio non adimpleti contractus inroepen: ik betaal niet zolang gij mij niet 
in de gelegenheid stelt de reclameborden op uw eigendom te plaatsen. De 
verhuurder moet aan de huurder immers het rustig genot van het verhuurde 
goed bezorgen overeenkomstig de bestemming van dat goed zoals partijen 
dat in hun contract hebben geregeld. Door de beslissing van de gemeentelij
ke overheid kan de verhuurder deze verbintenis echter onmogelijk nako
men. De verhuurder zal zich dan ook op overmacht - le fait du Prince -
moeten beroepen. De rechter zal dit verweer wellicht aanvaarden, daar de 
verhuurder meestal niet verweten kan worden dat hij niet op de hoogte was 
van de reglementering terzake daar hij, naar alle waarschijnlijkheid, zich 
niet beroepshalve met reclameborden bezig hield. Dit behoort dante leiden 
tot toepassing van de risicoleer. In casu betekent dit dat de huurder de 
huurprijs niet meer zal moeten betalen, vermits de verhuurder door over
macht zijn verbintenis niet meer kan nakomen (res perit debiton) (cf Vred. 
Fosses-la-Ville, 23 maart 1983, Rev. Not. B., 1987, 593; wellicht kan hier 
ook beroep gedaan worden op de theorie van het verval (,caducite"): zie 
infra, nr. 307). Het enige wat de verhuurder aan de huurder misschien kan 
verwijten is een culpa in contrahendo. 

Of een werkgever een staking van zijn werknemers als overmacht kan 
inroepen ten overstaan van zijn werkwillige arbeiders en bedienden, heeft 
niet alleen reeds heel wat pennen in beweging gebracht, maar ook talrijke 
rechterlijke beslissingen uitgelokt (zie hierover o.m. Kruithof, R., o.c., 
T.P.R., 1965, p. 505 e.v.; Rigaux, M., Staking en bezetting naar Belgisch 
recht, Antwerpen, 1979, p. 260 e.v.: Van Eeckhoutte, W., o.c., T.S.R., 
1982, 241-284; Rauws, W., o.c., p. 665 e.v.; Engels, C., o.c., R. W., 
1987-88, 875 en de door deze auteurs aangehaalde rechtspraak). Het Ar
beidshof te Antwerpen besliste in dit verband - o.i. terecht - dat een 
werkgever een werkstaking die in zijn bedrijf wegens bestaande werkom
standigheden is uitgebroken, niet als overmacht kan inroepen, wanneer hij 
niet bewijst en ook niet aanbiedt te bewijzen dat de werkomstandigheden 
en de arbeidsverhoudingen in het bedrijf niet van aard waren om tot een 

525 



staking aanleiding te geven of dat hem in dat verband alleszins geen schuld 
treft, en dat hij alles heeft gedaan wat redelijkerwijze van hem kon worden 
verwacht om het conflict te voorkomen of te beeindigen (Arbh. Antwerpen, 
16 september 1986, Limb. Rechtsl., 1987, 31). Vermeldenswaard in dit 
verband is oak het vonnis van de Arbeidsrechtbank te Namen van 19 
december 1983, waarin a.m. beslist werd dat de werkgever geen fout maakt 
die hem belet staking als overmacht tegenover de werkwillige werknemers 
in te roepen, wanneer hij geen beroep heeft gedaan op de gewapende macht 
om te verhinderen dat stakingsposten de toegang tot het bedrijf beletten 
(Rev. Reg. Dr., 1984, 94; cf. Rauws, W., o.c., p. 668 e.v.; Arbh. Brussel, 
10 december 1980, J.T.T., 1981, 36; Arbrb. Charleroi, 20 oktober 1980, 
T.S.R., 1984, 79 en J. T. T., 1981, 91; zie oak supra, nr. 223). Wanneer het 
neerleggen van het werk zelf door de stakers voorzienbaar was, kan het zijn 
dater desondanks overmacht is, b.v. doordat de installatie van onverwachte 
stakingsposten de werkwilligen de toegang tot het bedrijf verhinderde 
(ibid.). 

De zeevervoerder is niet ontheven van zijn aansprakelijkheid voor schade 
door binnendringen van water langs de luikhoofden, wanneer het schip te 
kampen heeft gehad met winden gaande tot orkaankracht van meer dan 64 
knopen, indien niet bewezen is dat de luikdeksels wel met de nodige zorg 
waren afgesloten op bet ogenblik van de storm en blijkbaar geen onderzoek 
werd gedaan naar de effectieve dichtheid van die luikdeksels (Kh. Antwer
pen, 28 aprill98l, Rechtspr. -Antw., 19R5, 150); 

W anneer bij het uit het water Iichten van een schip door een scheepswerf 
t.g. v. de aanwezigheid van een stuk bout in het water schade wordt 
aangericht aan dit schip, kan de scheepswerf zich niet op overmacht 
beroepen, zo de zaakvoerder van de scheepswerf zelf heeft verklaard dat 
er regelmatig drijfhout aanwezig was op de belling en gebleken is dat de 
nodige voorzorgsmaatregelen niet werden getroffen om dit soort ongevallen 
te vermijden (Antwerpen, 25 februari 1987, Rechtspr. Antw., 1987, 15). 

Ret feit dat een stukje plastic in een ballastkraan op een binnenschip 
terechtkomt, levert geen overmacht op voor de vervoerder, want door 
middel van een filter had hij de Iadingschade kunnen voorkomen. Deze 
vervoerder over de binnenwateren kan ten deze dan oak geen bevrijdend 
beroep doen op artikel30 van de Wet van 5 mei 1946 op de rivierbevrachting 
(Antwerpen, 19 oktober 1983, Rechtspr. Antw., 1985). 

Ten onrechte beroept een werkgever zich t.o.v. een zijner werknemers op 
de weigering van de overheid van een vreemd land om de verblijfsvergun
ning van die werknemer te verlengen als een geval van overmacht, indien 
die weigering juist op verzoek van die werkgever is geschied (zie Arbh. 
Brussel, 7 oktober 1981, J. T. T., 1983, 179). 

Bij een uitzonderlijke sneeuwval van 35 a 40 kg per m2 start het dak van 
een opslagplaats in. De eigenaar die de hangar had laten bouwen vordert 
schadevergoeding van de hoofd- en onderaannemer, de architecten en een 
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door deze laatste geraadpleegd studiebureau. De verweerders beweren ech
ter dat de uitzonderlijk dikke sneeuwlaag een geval van overmacht vormt, 
zodat zij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de geleden schade. 
Het Hof van Beroep te Brussel verwerpt dit verweer, daar het rekordniveau 
terzake - dat in de afgelopen 80 jaar drie keer werd bereikt - hier niet 
werd gerealiseerd, zodat het sneeuwgewicht op het dak van de hangar geen 
onvoorzienbaar natuurverschijnsel opleverde (Brussel, 9 februari 1982, T. 
Aann., 1983, 1 noot M.-A. Flamme en J. T., 1982, 816, noot D. Devos). 

Een man boekt voor zichzelf, zijn vrouw en twee kinderen bij een reisagent
schap een eendagse uitstap per Hovercraft naar Ramsgate. Daar er geen 
plaats meer is op de Hovercraft, geschiedt de overtocht met een gewone 
ferryboat. De reizigers zijn niet aileen diep teleurgesteld door de minder 
spectaculaire overtocht, maar ook verbolgen doordat zij slechts twee uur 
op Engelse bodem konden verblijven. De reisagent meent niet aansprakelijk 
te zijn voor de geleden (morele) schade, daar de Hovercraft reeds volge
boekt was. De Vrederechter te Marchienne-Au-Pont besliste echter terecht 
dat overmacht hier niet bewezen was, daar verweerster niet had aangetoond 
dat ,sans aucune faute ni negligence de sa part, elle s'est trouvee dans 
l'impossibilite absolue de s'acquitter de ses obligations" (Vred. Marchien
ne-Au-Pont, 23 mei 1980, R.G.A.R., 1981, nr. 10.413, noot 1. Libouton). 

Krachtens artikel 1733 B.W. is de huurder aansprakelijk voor brand van 
het gehuurde goed. Deze aansprakelijkheid steunt op de resultaatsverbinte
nis van de huurder om het goed bij het beeindigen van het huurcontract in 
goede staat aan de verhuurder terug te geven. De daad van een derde kan 
een vreemde oorzaak vormen die de huurder van zijn aansprakelijkheid 
voor brand bevrijdt (voor een uitzondering, zie artikel 1735 B.W.). De 
vreemde oorzaak moet even wei bestaan ,a 1' etat pur et non melee de faute" 
(De Page, H., Traite, IV, nr. 700). Zo werd beslist dat de huurder die het 
pand niet bewoont, aansprakelijk is voor de door een derde veroorzaakte 
brand, wanneer hij het gebouw niet goed had afgesloten nadat hij had 
vastgesteld dat er onlangs was ingebroken, het bed recent beslapen was, het 
beddelaken op twee plaatsen brandsporen vertoonde en op en naast het bed 
verschillende sigarettepeukjes lagen (Rb. Antwerpen, 14 februari 1986, 
R. W., 1986-87, 126 met noot T. Vansweevelt; zie ook Luik, 23 juni 1982, 
J.L., 1982, 349 (bruikleen van huis); Vred. Brugge, 3 juni 1983, T. Vred., 
1984, 26 (huur van een fiets). 

De garagehouder die er zich toe verbonden heeft een auto te herstellen, kan 
zich niet op overmacht beroepen, wanneer de wagen door een brand 
vernietigd wordt, zo hij niet kan aantonen dat de brand geenszins te wijten 
was aan zijn fout (zie Luik, 27 januari 1981, J.L., 1981, 235). 

De schuldenaar die failliet verklaard wordt, begaat contractbreuk tenzij het 
faillissement zelf aan overmacht te wijten was (Brussel, 6 juni 1985, Res fur. 
Imm., 1986, 17). 
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225. OVERMACHT. - VREEMDE OF EXTERNE OORZAAK? - Volgens sommigen 
betekent de uitdrukking ,vreemde oorzaak" in artikel 1147 van de Code 
Napoleon dat het niet aileen moet gaan om een omstandigheid die niet aan 
een fout van de schuldenaar toe te schrijven is, maar ook dat die omstandig
heid ,vreemd" d.i. ,extern" moet zijn aan de schuldenaar en aan diens 
ondememing. De toepassing van deze theorie leidt er onder meer toe dat 
de schuldenaar steeds aansprakelijk is in geval van insolvabiliteit en dat hij 
altijd moet instaan voor de personen en zaken die hij gebruikt voor de 
uitvoering van zijn verbintenis. 

Deze leer heeft in Frankrijk talrijke verdedigers gevonden (zie o.m. Ma
zeaud en Tunc, Traite, I, nr. 1566, p. 557-558; in de zesde uitgave van dit 
werk wordt de opvatting echter verworpen: II, nr. 1566; zie ook Carbon
nier, J., o.c., nr. 74.243). Ook in Nederland is de leer in de rechtsliteratuur 
niet onbekend (Wery, J., Overmacht bij overeenkomsten, Leiden, 1919; 
Levenbach, M.G., De spanning van de contractsband, Amsterdam, 1923). 

Deze theorie werd toegepast in een vonnis van de Recht bank van Koophan
del te Brussel van 25 apri11983 (J. T., 1984, 313). Het ging bier om een aantal 
reizigers die in een eetgelegenheid een ziekte, m.n. hepatitis A, hadden 
opgedaan. De reisorganisator beriep zich op overmacht. De rechtbank 
oordeelde echter: ,qu'il convient..., en l'espece, de ne permettre !'exonera
tion du restaurateur qu'au seul cas d'intervention d'un element exterieur au 
sens propre du terme et non au cas de simple absence de faute" (ibid., 
p-: 315-)~ Daar-geen ext erne oorzaak-werd- aangetoond, wees-de-rechter het 
beroep op overmacht af (cf Luik, 27 januari 1981, J.L., 1981, 235). 

De hier besproken leer is voor kritiek vatbaar. Het kan immers moeilijk 
geloochend worden dat de strikte toepassing ervan tot vrij arbitraire toe
standen leidt. Waarom zou b.v. een vertraging in de uitvoering van een 
bouwwerk te wijten aan abnormaallang durend vriesweer voor een aanne
mer wel als overmacht gelden en een vertraging in de uitvoering van een 
beeldhouwwerk te wijten aan de plotse ziekte van de kunstenaar niet? 
W aarom zou een aannemer zich niet op overmacht jegens een afnemer 
kunnen beroepen, wanneer de niet-tijdige nakoming van zijn verbintenis te 
wijten is aan een wilde, politieke staking die onder zijn personeel is uitgebro
ken, en wel wanneer die staking buiten zijn bedrijf, b.v. in de vervoerssec
tor, plaats heeft? In ons land wordt deze opvatting daarom veelal verwor
pen. Volgens de alhier heersende mening is de oorzaak van de verhindering 
aan de schuldenaar ,vreemd", wanneer de omstandigheid die de uitvoering 
van de verbintenis verhindert niet aan zijn fout is toe te rekenen (zie a.m. 
De Page, H., Traite, II, nr. 599 B; Dekkers, R., Handboek, II, nr. 121). 

c. Exoneratiebedingen 

226. AANSPRAKELIJKHEIDSBEDINGEN EN BEDINGEN DIE DE INHOUD VAN BEN 

VERBINTENIS BEPALEN. - Contractuele aansprakelijkheidsregelingen zijn 
aile contractsbedingen waarbij partijen de aansprakelijkheid van de debi-

528 



--=---=-=-----_--__ -::-::-~_ ---1:..::::~---::--_----~---- -----------r-=-- ----------- - -~ -_:: __ L --'~-:_-_____,::__:_- ~---L ___ 1===----=--=-=-== 

teur wegens niet-nakoming van zijn verbintenissen beperken, uitbreiden of 
preciseren. Exoneratiebedingen, boetebedingen, uitdrukkelijk ontbindende 
bedingen en garantieclausules zijn daarvan enkele van de meest bekende 
voorbeelden. 

Een onderscheid moet worden gemaakt tussen bedingen die de aansprake
lijkheid wegens niet-nakoming van verbintenissen regelen en clausules die 
de inhoud van de verbintenissen zelfbepalen. Aansprakelijkheidsbedingen 
raken immers niet aan de verbintenissen als dusdanig, maar bevatten een 
beperking, uitbreiding of precisering van de gemeenrechtelijke aansprake
lijkheid wegens niet-nakoming van die verbintenissen. Zij zijn geschreven 
- zo merkt H. Drion terecht op- voor ,als er onverhoopt iets mis gaat" 
(Drion, H., ,Dient de wet algemene regelen te bevatten omtrent bedingen 
tot beperking of opheffing van aansprakelijkheid, en zo ja, welke?'' Pread
viezen Nederlandse Juristen-Vereniging, 1957, p. 189). Zoals B. Starck 
schrijft: ,On ne commet ni dol ni faute en n'executant pas une obligation 
non assumee" (Starck, B., ,Observations sur le regime juridique des 
clauses de non-responsabilite ou limitatives de responsabilite", D., 1974, 
Chron., 158, nr. 15). 

E. Dirix parafraserend kan men zeggen dat de bedingen van de tweede soort 
de primaire verbintenis van de debiteur omschrijven, terwijl de aansprake
lijkheidsbedingen de secundaire verplichting tot schadevergoeding regelen 
die voortvloeit uit het niet nakomen van de primaire verbintenis (Dirix, E., 
,Exoneratiebedingen", T.P.R., 1988, p. 1173; zie ook Kruithof, R., 
,Contractuele aansprakelijkheidsregelingen", T.P.R., 1984, p. 235 e.v.). 

Het onderscheid is van grate praktische betekenis, o.m. daar de geldigheids
beperkingen t.a.v. exoneratiebedingen niet gelden voor de bedingen die de 
inhoud zelf van de verbintenissen regelen en daar een beding van de tweede 
soort ook niet restrictief gei:nterpreteerd dient te worden (Brussel, 5 juni 
1980, J.T., 1981, 240). 

Het Hof van Cassatie maakt genoemd onderscheid in het arrest van 3 
oktober 1986 (A.C., 1986-87, 145 enR. W., 1986-88, 1328). Het beding
aldus bet Hof- waarbij partijen overeenkomen dat een prijsvermindering 
of refactie zal worden toegepast ingeval de kwaliteit van de geleverde 
koopwaar niet beantwoordt aan de voorwaarden van de overeenkomst, is 
geen strafbeding in de zin van de artikelen 1152, 1226 en 1229 van het 
Burgerlijk Wetboek. Zodanig beding beoogt immers niet de schade te 
vergoeden die de opdrachtgever door het niet nakomen van de verbintenis 
door de medecontractant zou kunnen lijden, maar heeft als doel de prijs 
te bepalen die de opdrachtgever aan zijn medecontractant verschuldigd is, 
gelet op de mindere kwaliteit van het geleverde (zie ook Brussel, 5 juni 1980, 
J.T., 1981, 140). 

Betwistbaar is een uitspraak van het Hof van Beroep te Bergen. Het ging 
hier om volgend beding in de overeenkomst tussen de gemeente Chatelet 
en gebruikers van het gemeentelijk slachthuis: ,La garde des animaux, 
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viandes et marchandises, outils, vetements et ustensiles laisses a !'abattoir 
incombe a leurs proprietaires. L'administration ne peut a aucun titre etre 
tenue responsable des pertes ou vol". Het Hof kwalificeerde dit als een 
exoneratiebeding in een bewaargevingsovereenkomst (Mons, 9 november 
1982, J. T., 1983, 100). Uit het eerste deel van het beding blijkt echter dat 
de gemeente geen bewaargevingsverplichting heeft aangegaan. Het Hof 
diende dan ook niet te onderzoeken of de specifieke geldigheidsvereisten 
van exoneratiebedingen hier vervuld waren. 
Evenmin kan o.i. een exoneratiebeding gelezen worden in volgende clausu
le: ,Verboden voor personenwagens - alle personenwagens voorbij dit 
bord, zowel stilstaand als rijdend, bevinden zich volledig op eigen risico op 
de terreinen van A.H." (anders: Vred. Antwerpen, 12 maart 1981, R. W., 
1982-83, 865). Het is immers duidelijk dat de eigenaar van het terrein geen 
enkele contractuele verbintenis wenst aan te gaan t.o.v. de automobilisten 
die hun wagen op zijn terrein plaatsen. 

Opgemerkt dient evenwel dat het onderscheid tussen beide soorten bedingen 
in de praktijk vaak niet gemakkelijk is. Ook hier weer een voorbeeld ter 
verduidelijking. Veronderstel dat een handelaar in tweedehandsauto's in 
zijn algemene verkoopsvoorwaarden vermeldt dat de auto verkocht wordt 
,op eigen risico van de koper" en ,in de staat waarin het voertuig zich 
bevindt". Op het eerste gezicht gaat het hier niet om exoneratiebedingen, 
maar om clausules die de inhoud van de door de verkoper aangegane 

· vetointenissen:-bepalen: aev-erkoper gaat geen verbintenis ·aan -m:b:e de 
rijwaardigheid van de auto. Anders is het echter indien de verkoper tegelij
kertijd schriftelijk of mondeling allerlei kwaliteiten aan het voertuig toe
schrijft waaruit de rijwaardigheid van de wagen moet blijken. In dat geval 
verdient het de voorkeur om bovengenoemde bedingen in de algemene 
verkoopsvoorwaarden- op grond van art. 1162 B.W.- als exoneratiebe
dingen voor verborgen gebreken te beschouwen, waarop art. 1643 B.W. 
dan toepasselijkis (zie in deze zin o.m. Gent, 30 maart 1981, Pas., 1981, 
II, 95; Brussel, 14 juni 1985, T. A ann., 1987, 100; Luik, 27 juni 1985, Rev. 
Reg. Dr., 1985, 259; vgl. Rb. Brugge, 18 maart 1985, T.B.H., 1986, 150 
i.h.b. 154). 

227. BEDINGEN DIE AANSPRAKELIJKHEID PRECISEREN.- Meestal beogen con
tractuele aansprakelijkheidsregelingen een beperking of uitbreiding van de 
gemeenrechtelijke aansprakelijkheid van de debiteur. Het is echter ook 
mogelijk dat partijen door een contractuele aansprakelijkheidsregeling 
enkel op een of ander punt de gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsregeling 
hebben willen preciseren, d. w .z. in een bepaalde situatie concreet gestalte 
geven. 

Zo komt het vaak voor dat partijen in het contract zeer nauwkeurig de 
omstandigheden omschrijven die de schuldenaar als overmacht vermag in 
te roepen. Zo'n clausule heeft niet alleen het voordeel heel wat mogelijke 
betwistingen tussen partijen te voorkomen, maar behoedt partijen ook voor 
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het gevaar dat zij met een ,onverwachte" rechterlijke uitspraak geconfron
teerd worden. Aan het begrip overmacht wordt immers niet altijd dezelfde 
inhoud gegeven. 

Om dezelfde reden kan het interessant zijn om contractueel de in artikel 
1648 B.W. voorziene ,korte termijn" voor het instellen van de vordering 
tot vrijwaring tegen verborgen gebreken van de verkochte zaak te preciseren 
(zie Brussel, 4 maart 1988, J. T., 1988, 624). 

228. ONDERSCHEID AANSPRAKELIJKHEIDSBEDING EN VRIJWARINGSBEDING.

Ben van de typische kenmerken van een aansprakelijkheidsclausule is dat 
het gaat om een contractueel beding waarbij de aansprakelijkheid van de 
ene contractpartij jegens de andere contractpartij wordt geregeld. Hier ligt 
het fundamentele verschil met een vrijwaringsbeding. In een vrijwaringsbe
ding wordt een van de partijen belast met de verplichting eventuele aanspra
kelijkheid van de andere partij voor bepaalde door derden geleden schade 
voor zijn rekening te nemen. Bij een aansprakelijkheidsbeding wordt de 
schadelast dus van de schuldenaar naar de schuldeiser verschoven of van 
de schuldeiser naar de schuldenaar, terwijl bij een vrijwaringsbeding een 
derde er zich toe verbindt die schadelast op zich te nemen. Kortom, bij een 
vrijwaringsbeding wordt aan de aansprakelijkheid van de schuldenaar 
jegens de schuldeiser zelf niet geraakt; enkel wordt het uiteindelijke finan
ciele risico op een derde afgewenteld. Br is hier m.a.w. geen sprake van 
aansprakelijkheidsafwenteling, maar enkel van risicoajwenteling (zie over 
het onderscheid o.m. Cass., 7 september 1962, Pas., 1963, I, 32, noot W.O.; 
Kruithof, R., o.c., T.P.R., 1984, p. 246; Van Bruysteghem, B., ,Afwente
len van beheerdersaansprakelijkheid op derden", R. W., 1980-81, k. 973 
e. v.; Fagnart, J .L., ,La reparation des degats causes paries manifestants", 
R.G.A.R., 1985, nr. 10.861, p. 8; vorig overzicht, T.P.R., 1983, p. 630). 

Ben typisch voorbeeld van een vrijwaringsbeding is de contractsclausule 
waarbij de aannemer van een bouwwerk zijn opdrachtgever vrijwaart voor 
aansprakelijkheid jegens buren en andere derden op grond van art. 1386 
B.W. en burenhinder (zie Cass., 26 januari 1978, A.C., 1977-78, 635; cf. 
Brussel, 24 april1986, T. Aann., 1987,41, met noot; Brussel, 27 september 
1985, Pas., 1985, 191; Antwerpen, 16 november 1988, R. W., 1988-89, 1307; 
zie ook supra, nrs. 54 en 55). 

229. EXONERATIEBEDINGEN.- GELDIGHEID.- ALGEMEEN.- De principiele 
geldigheid van exoneratiebedingen wordt in ons land zowel inzake contrac
tuele als buitencontractuele aansprakelijkheid algemeen erkend. Deze regel 
wordt veelal gesteund op het argument dat de wilsautonomie het basisprin
cipe is van ons contractenrecht. Partijen zijn vrij om aldan niet te contracte
ren en de inhoud van hun overeenkomsten te bepalen, mits uiteraard de 
dwingende wetsbepalingen die al of niet de openbare orde raken in acht te 
nemen; waarom zouden zij dan hun aansprakelijkheid niet mogen beper
ken? (voor enkele recente toepassingen zie b.v. Cass., 23 november 1987, 
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R. W., 1987-88, 1359; Brussel, 20 februari 1986, R.G.A.R., 1987, 
nr. 10.264, noot J. Libouton; Brussel, 18 december 1987, T.B.H., 1989, 
788; Brussel, 9 augustus 1988, R.G.A.R., 1989, nr. 11.554). Dit geldt oak 
voor de buitencontractuele aansprakelijkheid. Het Hof van Cassatie heeft 
immers herhaaldelijk beslist dat de artikelen 1382 e.v. B.W. de openbare 
orde niet raken (zie recentelijk nag Cass., 10 februari 1981, A.C., 1980-81, 
643; Cass., 29 mei 1984, A.C., 1984-85, 1258) en dat exoneratiebedingen 
terzake dan oak in beginsel geoorloofd zijn: ,11 en resulte que ces disposi
tions n'ont pas le caractere de lois d'ordre public et qu'on peut y deroger 
par convention; Attendu qu'il ressort de la combination des articles 1382 
et 1383 precites avec les articles 1134, 1152 et 6 du Code civil que les parties 
peuvent, a l'avance, par stipulation, etendre ou restreindre leur responsabi
lite''. (Cass., 21 februari 1907, Pas., 1907, I, 135; zie oak Cass., 23 
november 1987, A.C., 1987-88, 371 (beding dat schuldenaar exonereert van 
aansprakelijkheid op grand van art. 18 van de Wet van 10 maart 1925 op 
de electriciteitsvoorziening; Antwerpen, 5 februari 1980, R. W., 1980-81, 
1785; Antwerpen, 23 januari 1986, R. W., 1986-87, 324; Kruithof, R., o.c., 
T.P.R., 1984, p. 265 e.v.; Dirix, E., o.c., T.P.R., 1988, p. 1185-1186). Oak 
de regels inzake burenhinder zijn noch van openbare orde noch van dwin
gend recht (Cass., 28 juni 1973, A.C., 1973, 1063; Cass., 29 mei 1989, A.C., 
1988-89, 1137). 

Beslist werd dat het beding in een aannemingsovereenkomst, waarbij be
paald wordt dat behalve in geval van opzettelijke fout van de-organen van 
de opdrachtgever - in casu de N.M.B.S. - de aannemer, zelfs buiten 
iedere eigen fout, aile verantwoordelijkheid op zich neemt om aile schadelij
ke gevolgen te vergoeden die zich naar aanleiding van de aanneming zouden 
voordoen, niet strijdig is met de openbare orde (Gent, 14 oktober 1987, 
Pas., 1988, II, 34). 

Is eveneens geldig het beding in de koopakte van een stuk bouwgrond 
krachtens hetwelk de koper geen verhaal tegen de verkoper kan uitoefenen 
wanneer door de overheid geweigerd wordt een bouwtoelating voor het 
terrein te verstrekken (Rb. Antwerpen, 15 januari 1981, Pas., 1982, III, 28; 
zie oak supra, nr. 54). 

230. EXONERATIEBEDINGEN. - GELDIGHEID. - WETTELIJK VERBOD. - Het 
spreekt vanzelf dat exoneratiebedingen ongeoorloofd zijn, wanneer zij 
indruisen tegen dwingende wetsbepalingen. 

Ter illustratie kan hier melding gemaakt worden van het arrest van het Hof 
van Cassatie van 26 januari 1978 (A.C., 1978, 635). Daarin wordt een 
clausule waarbij de architekt vrijgesteld wordt van zijn aansprakelijkheid 
voor een deel van het werk - met name voor de bodemstudie, de funderin
gen en de berekening van het beton -, en die aansprakelijkheid ten laste 
van de aannemer wordt gelegd, strijdig bevonden met de openbare orde en 
met name met de Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel 
en het beroep van architect. W ettig is echter de clausule in een aannemings-
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contract waarbij de aansprakelijkheid van de aannemer wordt verzwaard 
zonder dat die van de architekt wordt verminderd (zie wat dit laatste betreft, 
ook Cass., 21 september 1979, A.C., 1979-80, 84). 
De tienjarige aansprakelijkheid van architect en aannemer, bepaald bij 
artikel1792 B. W., is van openbare orde. Contractueel kan de architekt van 
deze aansprakelijkheid dan ook niet ontslagen noch ten dele ontheven 
worden (Cass., 26 januari 1978, A.C., 1978, 635; zie ook Brussel, 31 
oktober 1979, R. W., 1981-82, 892). 

Wanneer een architect een studiebureau raadpleegt voor technische proble
men, waarvoor hij geen vakopleiding heeft genoten en die buiten zijn 
bevoegdheid vallen, kan hij zich t.o.v. zijn opdrachtgever van zijn aanspra
kelijkheid slechts contractueel ontlasten in zoverre bewezen is dat de keus 
van de door hem geraadpleegde technicus naar algemene bekendheid een 
goede keus was en de door die technicus begane fout van die aard was dat 
zij, gelet op de vakkennis van de architect, door hem niet kon worden 
ontdekt. Evenzo, wanneer het gebruik van een bepaald materiaal een 
bezwaar oplevert, dient de architect de bouwheer hiervan te verwittigen; 
wanneer deze laatste beslist, ondanks de raadgevingen van zijn architect, 
bedoeld materiaal te gebruiken, behoort de architekt hetzij zijn medewer
king te weigeren indien dit gebruik het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van 
de bouw kan teweegbrengen, hetzij, in de ovyrige gevallen, zich door de 
bouwheer van zijn aansprakelijkheid tegenover hem te doen ontslaan (zie 
Cass., 3 maart 1978, A.C., 1978, 780; zie ook Cass., 21 september 1979, 
A. C., 1979-80, 84). Daar hier de indruk gewekt wordt dat dubieuze exonera
tiebedingen geldig worden verklaard, zou het misschien van meer realisme 
getuigen - zoals E. Dirix opmerkt - om hier niet te spreken van exonera
tiebedingen, maar van clausules die de contractsinhoud bepalen (Dirix, E., 
o.c., T.P.R., 1988, p. 1173, voetnoot 4). Ook hier is het onderscheid tussen 
beiden echter moeilijk te maken (zie supra, nr. 226; vgl. ook Bergen, 15 
maart 1983, Rev. Reg. Dr., 1983, 134; T.B.H., 1984, 283, noot P. Rigaux 
en T. Aann., 1984, 152, noot P. en M.-A. Flamme; Rb. Namen, 13 oktober 
1986, J.L.' 1986, 657). 

231. EXONERATIEBEDINGEN.- GELDIGHEID.- OPZETTELIJKE FOUT.- Recht
spraak en rechtsleer zijn unaniem van oordeel dat een exoneratiebeding 
voor persoonlijk bedrog van de debiteur ongeldig is. Als grondslag hiervoor 
kan o.m. het algemeen rechtsbeginsel Fraus omnia corrumpit ingeroepen 
worden (zie Dirix, E., o.c., T.P.R., 1988, p. 1187, nr. 18; Kruithof, R., 
o.c., T.P.R., 1984, p. 269 en de verwijzingen). 

De verkoper van turntoestellen die na het sluiten van het koopcontract te 
weten komt dat deze toestellen met een verborgen gebrek behept zijn en die 
de koper daarvan niet verwittigt, handelt , , te kwader trouw'', zodat hij zich 
niet kan beroepen op een clausule tot vrijstelling of beperking van aanspra
kelijkheid (Cass., 28 februari 1980, A. C., 1979-80, 801 en R. W., 1980-81, 
2319). 
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Enkel de exoneratiebedingen voor persoonlijk bedrog van de stipulant zijn 
strijdig met de openbare orde. Buiten de gevallen waarin de wet anders 
bepaalt en het geval waarin de aangegane verbintenis daardoor te niet zou 
worden gedaan, aldus het Hof van Cassatie in het arrest van 25 september 
1959, kunnen partijen bij een contract geldig overeenkomen dat de schulde
naar niet zal instaan voor de zelfs opzettelijke fout van zijn aangestelden 
of uitvoeringsagenten (A.C., 1960, 86). De jongste jaren staat deze regel 
aan kritiek bloot. Zo wijst E. Dirix er terecht op dat een der premissen 
waarop het arrest van 1959 is gesteund, nl. de mogelijkheid om de uitvoe
ringsagent persoonlijk op grond van de artt. 1382 e.v. B.W. aansprakelijk 
te stellen, door het cassatiearrest van 7 december 1973 - het zgn. Stuwa
doorsarrest- is weggevallen (o.c., p. 1189, nr. 19 in fine; supra, nr. 203). 
Het kan toch niet de bedoeling zijn dat in geval van zo'n opzettelijke fout 
noch de medecontractant noch de uitvoeringsagent aansprakelijk kunnen 
worden gesteld. Dit is strijdig met het algemene rechtsbeginsel Fraus omnia 
corrumpit (voor andere argumenten, zie Kruithof, R., o.c., T.P.R., 1984, 
p. 274-275; vgl. ook Gent, 4 juni 1986, Computerr., 1986, 265, noot K. Van 
Hoecke). 

232. EXONERATIEBEDINGEN. - GELDIGHEID. - ZWARE FOUT. - Volgens de 
heersende rechtspraak is een beding waarbij de aansprakelijkheid wordt 
uitgesloten of beperkt voor schade te wijten aan een persoonlijke zware fout 
varcde-schulderraar-of-eerr zware fout-van diens aangestelden-of-uitvoerings~ 
agenten in beginsel geldig (Cass., 25 september 1959, A.C., 1960, 88; zie 
ook voorgaand overzicht, T.P.R., 1983, p. 631; in de rechtsleer wordt deze 
stelling vaak bekritiseerd: zie Kruithof, R., o.c., T.P.R., 1984, p. 275 e.v. 
en de verwijzingen aldaar; E. Dirix verdedigt echter de desbetreffende 
cassatierechtspraak: o.c., T.P.R., 1988, p. 1187-1189, nr. 18) . 

. In het arrest van 19 juni 1984 sluit het Hof van Beroep te Antwerpen zich 
aan bij de heersende mening dat een zware fout geenszins gelijk te stellen 
is met een opzettelijke fout (culpa lata dolo aequiparatur) (Pas., 1984, II, 
137; zie ook Brussel, 18 december 1987, T.B.H., 1989, 788). Het Hof van 
Beroep te Luik is echter de tegenovergestelde mening toegedaan, daar het 
in het arrest van 8 maart 1985 het beginsel erkent dat ,la clause 
d'exoneration de la responsabilite est sans effet lorsqu'il y a dol ou faute 
lourde equipollente de la part du debiteur" (R.G.A.R., 1987, nr. 11.210; 
zie ook Gent, 30 maart 1981, Pas., 1981,95, i.h.b. p. 97; Kh. Brussel, 20 
januari 1981, Eur. Vervoerr., 1983, 702; vgl. Rb. Brussel, 16 september 
1981, R. W., 1982-83, 1528 waar de stelling verdedigd wordt dat de gelijk
schakeling van een zware fout met bedrog op een algemeen rechtsbeginsel 
stoelt, m.n. (culpa lata dolo aequiparatur; Luik, 3 december 1986, 
R. G.A.R., 1989, nr. 11.535 (inzake verzekeringen: ,la faute grave est celle 
qui est essimilable a un fait intentionnel"). 

233. EXONERATIEBEDINGEN.- GELDIGHEID.- BEDING DAT ELiffi BETEKENIS 
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AAN HET CONTRACT ONTNEEMT. - Of het exoneratiebeding nu een Iichte of 
zware fout dekt, het is steeds nietig wanneer de door de schuldenaar 
aangegane verbintenis daardoor te niet zou worden gedaan en aldus iedere 
zin of betekenis aan de overeenkomst wordt ontnomen (zie Cass., 25 
september 1959, A.C., 1960, 86). Deze leer wordt in ons land door een 
nagenoeg unanieme rechtsleer en rechtspraak verdedigd en toegepast (zie 
de bronnen aangehaald door Camelis, L., o.c., R.C.J.B., 1981, 207, 
voetnoot 60; zie oak De Weerdt, I., ,Vrijtekening van aansprakelijkheid 
in het maritiem recht", R. W., 1988-89, 1050 e.v.; Cass., 23 november 1987, 
A.C., 1987-88, 371; Rb. Brussel, 13 mei 1986, R.G.A.R., 1987, nr. 11.231; 
Vred. Etterbeek, 6 december 1983 en Rb. Brussel, 25 januari 1985, De 
Verz., 1985, 281; Rb. Brussel, 2 mei 1988, Rev. Reg. Dr., 1989, 507, noot 
B. Lejeune; cj. supra, nr. 42 in fine). 

Wanneer men deze leer strikt toepast, kan een exoneratiebeding slechts 
vernietigd worden, wanneer de hoofdverbintenis van de schuldenaar er een 
!outer potestatief karakter door verkrijgt of geen voorwerp meer heeft en 
het contract dientengevolge geen oorzaak meer bezit. In de praktijk blijkt 
echter dat rechtspraak en rechtsleer verder gaan. Zo werd herhaaldelijk 
beslist inzake parkeercontracten die door de rechtbank als contract van 
bewaargeving gekwaljficeerd werden, dat exoneratiebedingen die de bewa
kings- en teruggaveverplichting tenietdoen elke betekenis aan de overeen
komst ontnemen en dus nietig zijn (zie Faure, M., ,De toepassing van 
exoneratiebedingen in het parkeercontract", R. W., 1982-83, 2168-2169 en 
de verwijzingen; zie oak Rb. Luik, 29 juni 1976, Jur. Liege, 1976-77, 275; 
cj., Jamsin, J., ,Contrat de depot. Temperaments ala responsabilite des 
depositaires, in Hommage a Leon Graulich, Luik, 1957, (49), 55; Simont, 
L., De Gavre, J. en Foriers, P.A., ,Examen de jurisprudence (1976 a 1980) 
- Les contrats speciaux", R.C.J.B., 1986, p. 380, nr. 213; Pauwels, C, ,De 
aansprakelijkheid van de vestiairehouder", R. W., 1988-89, 142, voetnoot 
33). Tach kan men in het merendeel van deze gevallen niet zeggen dat de 
parkinghouder geen enkele verbintenis meer had: hij diende nag steeds een 
parkeerplaats gedurende de overeengekomen tijdsspanne ter beschikking te 
stellen van zijn medecontractant. M.a. w. als bewaargeving had het exonera
tiebeding elke zin aan de overeenkomst ontnomen, maar als huur van een 
parkeerplaats had het parkeercontract wei degelijk een voorwerp en een 
oorzaak. 

Wil men deze rechtspraak behouden, dan zal men de juridische grondslag 
van de regel enigszins moeten wijzigen: is nietig, daar strijdig met de 
openbare orde (art. 6 B.W.), het exoneratiebeding dat elke betekenis ont
neemt aan de aard van het contract dat partijen beoogden tot stand te 
brengen. Om het voorbeeld van het parkeercontract te nemen: aileen 
wanneer partijen een overeenkomst van bewaargeving beoogden te sluiten 
is het beding dat aile betekenis aan de bewakings- en teruggaveverplichtin
gen ontneemt, nietig. Dient het contract als een huur te worden gekwalifi
ceerd, dan zou zo'n beding natuurlijk geldig zijn. 
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Te ver gaat blijkbaar de rechter die een exoneratiebeding reeds onwettig 
verklaart, omdat het de verbintenissen van de debiteur in belangrijke mate 
uitholt (,,vide les engagements de la defenderesse d 'une bonne partie de leur 
substance") (zie Kh. Brussel, 24 september 1986, R.G.A.R., 1988, 
nr. 11.387). 
De Recht bank van Koophandel te Antwerpen besliste dat het exoneratiebe
ding voor zware fout opgenomen in de algemene contractsvoorwaarden van 
een firma die het monopolie van de beloodsing in de Antwerpse dokken 
bezit, nietig is daar het de overeenkomst volledig ontwricht en de schulde
naar van elke verplichting bevrijdt (Kh. Antwerpen, 19 juni 1986, Eur. 
Vervoerr., 1989, 101).(56) 
De wetgever is uiteraard niet gebonden aan de regel dat exoneratiebedingen 
die elke betekenis aan het contract ontnemen, ongeldig zijn. Zo bepaalt 
art. 23 van de Wet van 26 december 1956 op de Postdienst dat, buiten de 
speciaal voorziene gevallen, het Bestuur der Posterijen niet aansprakelijk 
is voor opgedragen diensten en dat dit mede geldt voor hen die aan het 
Bestuur hun medewerking verlenen. Aansprakelijkheid is hier dus niet de 
regel, maar de uitzondering! Het spreekt vanzelf dat de opportuniteit van 
dit soort wetsbepalingen sterk in twijfel dient te worden getrokken. Aan
sprakelijkheidsimmuniteiten werken zorgeloosheid in de hand en dat is 
vooral voor dienstverleningen die het algemeen belang raken uiterst gevaar
lijk (voor een toepassing van deze regeling, zie Cass., 25 juni 1981, R. W., 
19H~82, 1986; zieook supra, nr.-42). ------ --- -

234. GEOORLOOFDHEID VAN EXONERATIEBEDINGEN. - DEROGERENDE WER

KING VAN DE GOEDE TROUW.- Een verkapte geldigheidscontrole heeft men 
o.m. in Nederland en de Duitse Bondsrepubliek ingevoerd op grand van het 
rechtsprincipe dat overeenkomsten te goeder trouw moeten worden uitge
voerd. Krachtens deze opvatting kan de rechter zich onder omstandigheden 
verzetten tegen een beroep van de schuldenaar op een op zichzelf rechtsgel
dig exoneratiebeding (derogerende werking van de goede trouw). De vraag 
is natuurlijk welke die omstandigheden zijn. In Nederland heeft de Hoge 
Raad terzake een niet limitatief bedoelde reeks van factoren opgesomd, 
zoals de wijze waarop het beding tot stand is gekomen, de mate waarin de 
schuldeiser zich van de strekking van het beding bewust is geweest, de 
zwaarte van de schuld, de aard en de verdere inhoud van de overeenkomst, 
de maatschappelijke positie en de onderlinge verhoudingen van partijen, 

(56) Ret Rof van Beroep te Brussel oordeelde dat het artikel in het algemeen reglement 
betreffende de verrichtingen van een bank, krachtens hetwelk de bank niet aansprakelijk is 
ingeval de handtekeningen op de ontvangen orders of op overgelegde volmachten of schriftelij
ke toestemmingen niet naar behoren zijn nagegaan, geen gevolg kan sorteren. Deze clausule 
is immers zodanig ruim gesteld, dat zij het voorwerp zelf van de op de bank rustende 
controleverplichting teniet doet, vermits de bank zelfs als zij haar verplichting opzettelijk 
verzuimt geen sanctie oploopt. Ret cassatieberoep tegen dit arrest werd afgewezen (Cass., 27 
september 1990, A.C., 1990-91, 88). 
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enz. (zie H.R., 19 mei 1967, N.J., 1967, 261; H.R., 20 februari 1976, N.J., 
1976, 486). 

Ook bij ons doet een enkel rechtscollege beroep op de derogerende werking 
van de goede trouw om een exoneratiebeding opzij te zetten. Dit is b.v. het 
geval in een arrest van het Hof van Beroep te Gent van 4 juni 1986 
(Computerr., 1986, 265, noot K. Van Hoecke). Na vastgesteld te hebben 
dat in beginsel exoneratiebedingen voor de opzettelijke fouten van aange
stelden geldig zijn, overweegt het Hof: ,Gelet op de ... betekenis van de 
goede trouw welke de partijen bij het informatieverwerkend systeem dien
den aan de dag te leggen .... , is het bedrog zelfs louter van ge1ntimeerdes 
aangestelden ten deze niet te ontlasten. De deswege in de algemene ver
koopsvoorwaarden van de ge1ntimeerde onder art. 10 bedongen 'outlas
ting' moet dan ook als niet geschreven worden beschouwd" (ibid., p. 266, 
nr. 3.1.6; zie ook Bergen, 15 maart 1983, T. A ann., 1984, 153 i.h.b., p. 155, 
2° kolom; voor kritiek op deze zienswijze, zie Kruithof, R., o.c., T.P.R., 
1984, p. 267-269; zie ook VanRossum, A.A., ,Verslag van de Afdeling 
Privaatrecht van de Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht 
van Belgie en Nederland", R. W., 1988-89, p. 114). 

Daartegenover kan echter het arrest van het Hof van Cassatie van 19 
oktober 1984 gesteld worden. Het ging hier om een beding op een parking 
krachtens hetwelk elkeen die gebruik maakte van de parking zelf aile 
eventuele schadelijke gevolgen moest dragen. Het Hof van Cassatie vernie
tigde op grond van art. 1134, lid 1, B.W. het vonnis van de rechter dat dit 
beding op grond van ,de beginselen van redelijkheid en fair play" terzijde 
had gesteld (Cass., 19 oktober 1984, R. W., 1984-85, 2846). Opgemerkt 
dient evenwel dat in deze zaak art. 1134, lid 3, niet te berde werd gebracht. 
Hierboven werd de derogerende werking van de goede trouw grondiger 
besproken (supra, nrs. 190 e.v.). We hoeven op deze discussie hier dus niet 
meer in te gaan. 

B. Gevolgen van bet contract voor derden 

235. HET BEGINSEL VAN DE RELATIEVE WERKING DER OVEREENKOMSTEN.

Het beginsel van de relatieve werking der overeenkomsten is een corollarium 
van de theorie van de wilsautonomie die nog steeds het uitgangspunt vormt 
van ons contractenrecht. Daar het contract in beginsel zijn bindende kracht 
ontleent aan de wil der partijen, kunnen derden - die uiteraard hun 
toestemming niet hebben gegeven- daaraan niet gebonden zijn. Vandaar 
dat artikel 1119 B.W. bepaalt dat in het algemeen niemand zich kan 
verbinden of iets bedingen in zijn eigen naam dan voor zichzelf en dat 
luidens artikel1165 B.W. overeenkomsten aileen gevolgen teweegbrengen 
tussen de contracterende partijen. 

Het is bekend dat het beginsel van de relatieve werking der overeenkomsten 
thans beperkt is tot de obligatoire gevolgen van de contracten, m.a.w. tot 
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de daaruit voortspruitende rechten en verplichtingen. Derden kunnen door 
partijen dus niet tot nakoming van hun contractuele verbintenissen worden 
gedwongen, evenmin als zij van de partijen de uitvoering van die verbinte
nissen in rechte kunnen afdwingen. Ret relativiteitsbeginsel staat de tegen
werpelijkheid van het bestaan van het contract aan derden echter geenszins 
in de weg. Dit bestaan is een louter feit dat zich aan derden, in hun 
betrekkingen met de contractanten, opdringt met alle daaraan verbonden 
gevolgen, zowel de gunstige als de ongunstige. (zie hierover vooral Dirix, 
E., Obligatoire verhoudingen tussen contractanten en derden, Antwerpen, 
1984, p. 17 e.v. 

Ret Rof van Cassatie formuleert deze Iaatste regel nog eens duidelijk in een 
arrest van 18 mei 1989: ,Overwegende dat, vanaf het moment dat de uit 
de overeenkomst voortvloeiende rechtstoestand tot stand is gekomen, der
den de gevolgen die hij tussen de contracterende partijen teweegbrengt, 
moeten erkennen en zich daarop ook kunnen beroepen, hetzij ter verant
woording van de vordering die zij tegen een van de partijen instellen, hetzij 
als verweermiddel tegen de rechtsvordering die een van die partijen tegen 
hen zou instellen" (A. C., 1988-89, 1098 en i.h.b. 1102). 

236. HET BEGINSEL VAN DE RELATIEVE WERKING DER OVEREENKOMSTEN.

BESTAAN VAN CONTRACT.- TOEPASSINGEN.- Ziehier een typisch voorbeeld 
van de regel dat het bestaan van het contract als feit tegenstelbaar is aan 
derden;-Boor-de-schuld-van-een-onderaannemer-diende-een-aannemer-zijn 
opdrachtgever - op grand van de regels der contractuele aansprakelijkheid 
- schadeloos te stellen. In de overeenkomst tussen de aannemer en de 
opdrachtg{wer was een forfaitaire schadevergoeding van 7500 frank per dag 
vertraging bedongen. De onderaannemer beweerde dat bij de berekening 
van de door hem aan de aannemer verschuldigde schadevergoeding geen 
rekening met deze clausule mocht worden gehouden, daar hij vreemd was 
aan de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de aannemer. Ret Rof van 
Beroep te Antwerpen was het daar niet mee eens. Ret Rof van Cassatie 
verwierp terecht het cassatieberoep tegen deze beslissing in volgende be
woordingen: ,Overwegende dat de relativiteit van de overeenkomsten, 
uitgedrukt in artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek, de rechter niet 
verbiedt bij de begroting van de schade, die de ondernemer wegens niet
nakoming van zijn verbintenissen aan de hoofdaannemer verschuldigd is, 
rekening te houden met de feitelijke weerslag die zijn tekortkoming op de 
tussen de hoofdaannemer en zijn opdrachtgever gesloten overeenkomst 
heeft" (Cass., 23 oktober 1987, A. C., 1987-88, 228 en R. W., 1987-88, 949; 
zie ook Antwerpen, 23 januari 1985, R. W., 1986-87, 608). 

Evenzo besliste het Rof van Cassatie terecht dat een rechter artikel 1165 
B.W. niet schendt, wanneer deze beslist dat het bestaan van een beding van 
ondeelbaarheid der rekeningen in een overeenkomst van tijdelijke handels
vereniging tussen twee vennootschappen mag worden tegengeworpen aan 
derden - in casu de schuldeisers van een dezer vennootschappen -, zodat 
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dezen in principe verplicht zijn de gevolgen ervan tussen de contractspartij
en te erkennen (Cass., 28 februari 1985, A.C., 1984-85, 886; T.B.H., 1985, 
377 met noot; J.T., 1986, 578, noot F. T' Kint; Cass., 14 november 1986, 
A.C., 1986-87, 357; zie ook Cass., 28 februari 1985, A.C., 1984-85, 887 en 
R. W., 1985-86,997, nootE. Dirix; Cass., 3 november 1989, R. W., 1989-90, 
1256; Antwerpen, 28 april 1986, Pas., 1986, II, 123).(57) 

237. BET BEGINSEL VAN DE RELATIEVE WERKING DER OVEREENKOMSTEN. -

OBLIGATOIRE GEVOLGEN VAN BET CONTRACT.- TOEPASSINGEN.- Door de 
Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen (B.V.V.O.) is met het 
oog op een snellere afwikkeling van de schaderegeling bij verkeersongeval
Ien sinds geruime tijd een systeem van directe regeling (RDR) ingevoerd. 
Een RDR-overeenkomst is een contract waarbij de verzekeraar-tegenpartij 
(d.i. de W.A.M.-verzekeraar van de aansprakelijke partij) aan de directe 
verzekeraar (d.i. de W.A.M.-verzekeraar van de schadelijdene partij) man
daat verleent om de schade van zijn verzekerde aan expertise te Iaten 
onderwerpen en ze eventueel namens hem en voor zijn rekening te vergoe
den, voor zover het geval aan de RDR-normen beantwoordt (zie hierover 
o.m. Schuermans, L. e.a., ,Overzicht van rechtspraak. Onrechtmatige 
daad. Schade en schadeloosstelling (1977-1982)", T.P.R., 1984, 806 e.v.). 
Het is evident dat zo'n RDR-overeenkomst enkel bindend is voor de 
verzekeraars die het contract hebben gesloten, en dat de obligatoire gevol
gen ervan niet kunnen tegengeworpen worden aan de verzekerden die in het 
verkeersongeval werden betrokken, daar deze overeenkomst voor hen een 
res inter alios acta is (zie Corr. Hoei, 25 januari 1980, R.G.A.R., 1981, 
nr. 10.310, met noot J.-L. Fagnart; Schuermans, L., o.c., p. 807 e.v. en 
verwijzingen). Quid indien door de schuld van de verzekeraar van het 
slachtoffer bij de aanstelling van deskundige vertraging optreedt en het 
slachtoffer daardoor bijkomende schade lijdt? Kan de benadeelde in zo'n 
geval vergoeding bekomen van de verzekeraar van de aansprakelijke of 
dient hij zich tot zijn eigen verzekeraar te wenden? M.i. beschikt het 
slachtoffer niet over een vordering tegen zijn eigen verzekeraar, daar het 
door hem gesloten verzekeringscontract niets bevat over de RDR-regeling 
en de begane fout veelal geen inbreuk vormt op de algemene zorgvuldig
heidsverplichting (vgl. Corr. Hasselt, 8 november 1974, De Verz., 1975, 283 
met noot S.; Pol. Brugge, afdeling Oostende, 22 februari 1974, De Verz., 
1974, 405, noot S.). J.-L. Fagnart heeft er terecht op gewezen dat de schade 
veroorzaakt door de vertraging in de expertise ten Iaste moet komen van 
de verzekeraar van de aansprakelijke, daar de verzekeraar van de benadeel
de als diens lasthebber de deskundige aanstelt en deze deskundige derhalve 
optreedt als onder-Iasthebber (sub-mandataris) (Fagnart, J.-L., Examen de 
Ia jurisprudence concernant Ia responsabilite civile 1968-1975, Brussel, 197, 

(57) Zie ook Cass. 29 januari 1992, R. W., 1991-92, 1256. 
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nr. 134; Corr. Hoei, 25 januari 1980, R.G.A.R., 1981; nr. 10310, noot 
J.-L. Fagnart, zie ook Schuermans, L. e.a., o.c., p. 808-809). 

Het feit dat een verhuurder ermee akkoord gaat dat onderverhuurd wordt, 
of dat het huurcontract onderhuur toestaat, doet geen rechtsband ontstaan 
tussen hoofdverhuurder en onderhuurder. Hoofdhuurovereenkomst en on
derhuurovereenkomst zijn dus apart te beschouwen contracten (Rb. Brug
ge, 10 mei 1982, R. W., 1982-83, 1256; vgl. Vred. Leuven, 22 maart 1982, 
R. W., 1982-83, 1262, noot C. De Meyer). Dit brengt ook mee dat de in de 
rechten van de eigenaar (hoofdverhuurder) gesubrogeerde brandverzeke
raar geen vordering heeft tegen de onderhuurder krachtens artikel 1734 
B.W. (Antwerpen, 27 juni 1984, R. W., 1985-86, 1640). Evenzo, beschikt 
de hoofdverpachter niet over een contractuele vordering tegen de onder
pachter (Rb. Charleroi, 11 december 1980, T. Agr. R., 1981, 44). 
Het hotelcontract gesloten tussen een reisorganisator en de exploitant van 
een hotel is voor de reiziger een res inter alios acta (Rb. Brugge, 29 december 
1987, R. W., 1988-89, 754; zie ook Rb. Leuven, 11 maart 1960, R.G.A.R., 
1963, nr. 706). 

De huurder van een appartement is gebonden door de voor de medeeige
naars van een appartementsgebouw opgemaakte basisakte, wanneer uit het 
huurcontract blijkt dat hij de bepalingen ervan contractueel heeft aanvaard 
(Vred. Antwerpen, 19 februari 1986, T. Not., 1986, 248). 

Het principe van de betrekkelijkheid der contracten brengt mee dat de 
oparachtgever-vaneenb-ouwwerk in de regel <Yven?#li rechtstreekse vorde~ 
ring beschikt tegen een onderaannemer (zie vorig overzicht, T.P.R., 1983, 
p. 644endeverwijzingen; Brussel, 28 oktober 1987, J.T., 1988,665, noot 
F. Glansdorff). Men heeft de stelling verdedigd dater hier sprake zou zijn 
van een beding ten behoeve van een derde. Stipulant zou de hoofdaannemer 
zijn, belover de onderaannemer en opdrachtgever de derde-begunstigde. 
Deze redenering berust echter op een loutere fictie en wordt daarom door 
de meeste auteurs terecht afgewezen (zie Dirix, E., o.c., p. 184 e.v.; Simont, 
L., De Gavre, J. et Foriers, P., o.c., R.C.J.B., 1985, p. 164; noot F. 
Glansdorff, o.c., p. 668 en de verwijzingen aldaar). Volgens F. Glansdorff 
kan ook artikelll22 B.W., krachtens hetwelk men geacht wordt te hebben 
bedongen voor zichzelf en zijn erfgenamen en rechtsverkrijgenden ten 
algemene titel, hier geen oplossing bieden, daar de opdrachtgever hoogstens 
als een rechtsverkrijger onder bijzondere titel kan worden beschouwd 
(Glansdorff, F., ibid., p. 668-669 en de verwijzingen; anders: Rigaux, P., 
noot onder Brussel, 28 oktober 1987, Rev. Liege, 1988, p. 320). In bepaalde 
gevallen kan men zich echter beroepen op art. 1615 B.W. (vgl. Glansdorff, 
F., ibid., p. 669). Anderen beweren dat een rechtstreekse contractuele 
vordering ook toekomt aan de zgn. ,tiers interesses". Een opdrachtgever 
van bouwwerken zou daartoe behoren. (zie hierover Limpens-Meinertzha
gen, A., ,Relativite des contrats et concours de responsabilite", Rechtspr. 
Antw., 1975-76, p. 103 e.v.; Dirix, E., o.c., p. 193-195; Flamme, M.A. en 
Flamme, P., ,La sous-traitance", J.T., 1983, p. 381-383); Cass. fr., 8 
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maart 1988, J.C.P., 1988, II, nr. 21.070, noot P. Jourdain, noot P. en 
M.-A. Flamme onder Cass. fr., 17 februari 1987, T. Aann., 1989, (198), 
202-203; zie echter supra, nr. 203). 

238. RECHTSTREEKSE VORDERING.- TOEPASSINGEN.- AANSPRAKELIJKHEIDS

VERZEKERINGEN. - Onder een rechtstreekse vordering verstaat men de 
vordering die een schuldeiser in bepaalde gevallen in eigen naam en voor 
eigen rekening vermag in te stellen tegen de schuldenaar van zijn schulde
naar (zgn. ,onderschuldenaar"). De rechtstreekse vordering vormt een 
uitzondering op de regel dat de obligatoire gevolgen van een contract slechts 
tussen partijen gelden. De verzekeringnemer die een aansprakelijkheidsver
zekering afsluit, bedingt in de regel uitsluitend voor zichzelf en niet voor 
de eventuele schadelijders. Van een beding ten behoeve van de schadelijder 
als derde is hier dus doorgaans geen sprake (zie Dirix, E., o.c., p. 123). 
In sommige gevallen heeft de wetgever echter een rechtstreekse vordering 
toegekend aan het slachtoffer tegen de verzekeraar van de aansprakelijke. 
Het meest typische voorbeeld daarvan is art. 6 van de Wet van 1 juli 1956 
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtui
gen(58). Deze regeling heeft de wetgever herhaaldelijk voor ogen gestaan 
bij het uitwerken van nieuwe rechtstreekse vorderingen (zie b.v. art. 8, lid 
7, van de Wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en 
ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelij
ke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen). 
Daar de benadeelden in de gevallen die onder de hierboven vermelde 
algemene regel vallen, het risico !open onvergoed te blijven in geval van 
insolvabiliteit of kwaadwilligheid van de aansprakelijke-verzekerde, is de 
wetgever hen te hulp gekomen met de Wet van 24 mei 1937, waardoor 
artikel 20, 9° in de Hypotheekwet werd ingevoerd. Dit artikel bepaalt dat 
de herstelvordering van de benadeelde bevoorrecht is op de sommen die de 
verzekeraar krachtens de verzekeringsovereenkomst verschuldigd is en is de 
verzekeraar niet bevrijd zolang de benadeelde niet effectief is schadeloos 
gesteld (zie hierover o.m. Roland, S., ,Les droits de Ia victime d'un accident 
vis-a-vis de l'assureur de Ia responsabilite civile de I' auteur du dommage", 
Rechtspr. Antw., 1977-78, 103130; Dirix, E., o.c., nrs. 170 e.v.). Volgens 
de heersende rechtspraak is er hier geen sprake van een rechtstreekse 
vordering, niet aileen omdat de benadeelde de verzekeraar niet zonder meer 
kan aanspreken teneinde de ,schuldvordering uit eigen hoofde, met de 
verzekeraar te vereffenen zonder debat met de verzekerde'', maar ook 
omdat de excepties die de verzekeraar tegen de verzekerde had kunnen 

(58) De rechtstreekse vordering van de benadeelde tegen de verzekeraar verjaart door verloop 
van drie jaar, doch de verjaring wordt gestuit door de tijdig ingestelde burgerlijke vordering 
tegen de verzekerde (Cass., 5 december 1990, A .C., 1990-91, 374). De nieuwe wet betreffende 
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (Wet 21 november 1989, 
B.S., 8 december 1989) voorziet de rechtstreekse vordering in artikel12. De verjaringstermijn 
werd opgetrokken tot vijf jaar (art. 15). 
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inroepen wegens omstandigheden ontstaan na het ongeval aan de benadeel
de tegenwerpelijk blijven (Cass., 18 oktober 1945 (twee arresten), A.C., 
1945, 222 en 224; zie oak Antwerpen 22 januari 1985, R. W., 1985-86, 2798 
en Rechtspr. Antw., 1985, 217; Rb. Brussel, 21 maart 1988, Rev. Liege, 
1990, 454). In de rechtsleer wordt tegenwoordig echter door sommigen de 
stelling verdedigd, dat we hier te maken hebben met een rechtstreekse 
vordering van het ,onvolmaakte" type. Volgens hen staat of valt deze 
rechtsfiguur niet met het al of niet tegenwerpelijk zijn der excepties (zie 
Roland, S., o.c., 111 e.v.; Dirix, E., o.c., p. 127). Anderen pleiten voor een 
veralgemening van een volwaardig rechtstreeks vorderingsrecht bij aile 
aansprakelijkheidsverzekeringen(59) (Fredericq, S. en Fontaine, M., ,Per
spectives du droit des assurances", J. T., 1982, p. 182, nr. 9). 

239. RECHTSTREEKSE VORDERING. - TOEPASSINGEN. - VRIJWARINGSVORDE

RINGEN BIJ OPEENVOLGENDE KOOPCONTRACTEN. - Bij opeenvolgende ver
koopovereenkomsten m.b.t. eenzelfde zaak kennen rechtspraak en rechts
leer aan een koper een vrijwaringsvordering wegens uitwinning of voor 
verborgen gebreken toe, niet enkel tegen de onmiddellijke voorman, maar 
ook tegen aile andere opeenvolgende verkopers in de keten (zie a.m. De 
Page, H., Traite, II, nr. 718, p. 690; Dirix, E., o. c., p. 112 en de verwijzin
gen). In het arrest van 5 december 1980 steunt het Hof van Cassatie deze 
oplossing op art. 1615 B.W.: ,Overwegende dat het recht op vrijwaring, 
dat de eerste koper-bezittegenzijn-verkoper-,-een-toebehorenis_van_de_zaak 
die de eerste koper doorverkoopt aan de tweede koper; Overwegende dat 
derhalve een tweede koper een recht op vrijwaring bezit rechtstreeks tegen 
de eerste verkoper, zonder dat het nodig is dat de tweede koper de eerste 
koper aanspreekt zodat deze dan zelf die eerste verkoper zou moeten 
betrekken" (Cass., 5 december 1980, A.C., 1980-81, 382 enR. W., 1981-82, 
886; zie oak Kh. Kortrijk, 24 apri11981, T. Aann., 1984, 227, noot L.A. 
Dieusart; Rb. Gent, 2 februari 1988, T.G.R., 1988, 155). 
Gaat het hier om een rechtstreekse vordering? E. Dirix beantwoordt deze 
vraag ontkennend, daar hier niet noodzakelijk voldaan is aan een van de 
grondvereisten van de rechtstreekse vordering, nl. dat de titularis van de 
vordering zelf schuldeiser moet zijn van de onmiddellijke schuldenaar. 
Door een exoneratiebeding is het b.v. mogelijk dat de koper over geen 
vorderingsrecht beschikt tegen zijn verkoper, maar wei over een rechtstreek
se vordering tegen een vroegere verkoper. De vrijwaringsvordering van de 
opeenvolgende kopers dient daarom, volgens E. Dirix, beschouwd te wor
den als een kwalitatief recht dat bij iedere verkoop in de overdracht 
begrepen is (ibid., p. 30-31 en 112-113; zie oak Verhoeven, A., ,De 
juridische grondslag van kwalitatieve rechten en plichten' ', Jura Fate., 
1988-89, p. 143 e.v. en i.h.b. p. 153 e.v.). 

(59) De Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst geeft de benadeelde in 
algemene bewoordingen een eigen recht tegen de aansprakelijkheidqsverzekeraar (art.86). 
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240. RECHTSTREEKSE VORDERING.- TOEPASSINGEN.- TIENJARIGE AANSPRA

KELIJKHEID VAN ARCHITECTEN EN AANNEMERS. - Krachtens artikel 1792 
B.W. zijn architect en aannemer gedurende tien jaar aansprakelijk voor het 
geheel of gedeeltelijk tenietgaan van een door hen tegen een vaste prijs 
opgericht gebouw, wanneer dit tenietgaan te wijten is aan een gebrek in de 
bouw of aan de ongeschiktheid van de grand. Algemeen wordt aangenomen 
dat deze aansprakelijkheidsvordering van rechtswege overgaat op latere 
verkrijgers van het goed. Wat kopers betreft, kan deze rechtstreekse vorde
ring gesteund worden op artikel 1615 B.W. (zie vorig nummer). 

Oak in dit geval is er volgens E. Dirix geen sprake van een rechtstreekse 
vordering, maar van een kwalitatief recht. Door een exoneratiebeding in de 
koopovereenkomst is het immers mogelijk dat de titularis van de recht
streekse vordering zelf geen schuldeiser is van de verkoper (Dirix, E., o.c., 
p. 31). 

Hoe dan oak, de contractuele aard van deze aansprakelijkheid van architect 
en aannemer heeft tot gevolg dat de door de aannemer ingeroepen niet-uit
voeringsexceptie tegenstelbaar is aan de onderverkrijger (Kh. Brussel, 21 
april 1986, T.B.H., 1986, 731). 

Wordt deze ganse regeling op de belling gezet door het arrest van het Hof 
van Cassatie van 15 september 1989? Daarin wordt immers het volgende 
beslist: ,Overwegende dat de aansprakelijkheid van de architecten van 
contractuele aard is; Overwegende dat de vordering tot aansprakelijkheid 
die de eigenaar-opdrachtgever tegen de architect wegens een gebrek in de 
bouw in de zin van artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek heeft ingesteld, 
een persoonlijke rechtsvordering is, die, in geval van verkoop van het 
gebouw in de loop van het geding, in het vermogen van de verkoper blijft, 
tenzij in de verkoopsvoorwaarden of bij een afzonderlijke akte is bedongen 
dat die vordering aan de koper wordt overgedragen" (R. W., 1989-90, 776). 
Wordt bier art. 1615 B.W. niet over het hoofd gezien? (cf. supra, nr. 239). 
Of dient de draagwijdte van deze beslissing beperkt te worden tot het geval 
van de verkoop van het gebouw ,in de loop van het geding"? (zie hierover 
Dirix, E., , ,De aansprakelijkheidsvordering tegen aannemer en architect en 
de verkoop van het gebouw in de loop van het geding", T.B.H., 1990, 
p. 389 e.v.). 

241. RECHTSTREEKSE VORDERING.- TOEPASSINGEN.- ARTIKEL 1798 B.W. -

Artikel 1798 B. W. bepaalt dat metselaars, timmerlieden en andere werklie
den waarvan de aannemer zich bedient bij de uitvoering van het werk, een 
rechtstreekse vordering bezitten tegen de opdrachtgever, ten belope van 
hetgeen deze nag verschuldigd is aan de aannemer op het ogenblik van het 
instellen van de vordering. Men is het er over eens dat het hier om een echte 
rechtstreekse vordering gaat, zij het een ,onvolmaakte", daar zij haar 
definitieve gestalte slechts verkrijgt op het ogenblik van de uitoefening, 
zodat enkel de excepties en verweermiddelen van de onderschuldenaar 
ontstaan na het instellen van de rechtstreekse vordering niet tegenstelbaar 
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zijn aan de titularis van de rechtstreekse vordering (zie Dirix, E., o.c., 
109-110 en de verwijzingen). 

Alhoewel rechtstreekse vorderingen restrictief gei:nterpreteerd dienen te 
worden, daar zij afwijken van het gemene recht, besliste de Rechtbank van 
Koophandel te Brussel niettemin dat genoemde rechtstreekse vordering ook 
toekomt aan onderaannemers (9 juli 1987, J.T., 1988, 211 en Jur. Liege, 
1987, 1046. Vgl. ook Rb. Brugge, 2 februari 1988, T. Aann., 1989, 191, 
met noot P. Vander Stichelen en J. Van Rompuy). Deze opvatting wordt 
echter meestal afgewezen, omdat er geen band van ondergeschiktheid 
bestaat tussen de aannemer en de onderaannemer (zie Flamme, M.A. en 
Flamme, P., ,La sous-traitance", J.T., 1983, p. 379, nr. 52 en de verwij
zingen; Dirix, E., ,Het voorrecht en de directe vordering van de onderaan
nemer", R. W., 1989-90, p. 1232 e.v.). 

De restrictieve interpretatie die rechtspraak en rechtsleer aan art. 1798 B. W. 
hechtten, heeft de wetgever tot ingrijpen genoopt. In het Belgisch Staatsblad 
van 24 maart 1990 verscheen de wet van 19 februari 1990 tot aanvulling van 
art. 20 Hyp. W. en tot wijziging van art. 1798 B.W. Met het oog op een 
versteviging van de positie van de onbetaalde onderaannemer in geval van 
faillissement van de hoofdaannemer, verleent deze wet aan de onderaanne
mer een voorrecht op de schuldvordering die de aannemer heeft op de 
opdrachtgever en kent zij vervolgens aan die onderaannemer een recht
streekse vordering toe tegen de opdrachtgever (zie hierover Dirix, E., o.c., 
R. W.,-1989-90,-p.1-232e.v.; Gj, deFranse wet van 3ldecember-l975, Loi 
n° 75-1334, Journal Officiel, 3 januari 1976, R.D.S., 1976, Leg., p. 64). 

242. RECHTSTREEKSE VORDERING.- TOEPASSINGEN.- ARTIKEL 1994, LID 2 B.W. 

- Luidens bovengenoemde wetsbepaling kan de persoon die door de 
lasthebber in zijn plaats is gesteld, door de lastgever rechtstreeks worden 
aangesproken. Een interessante toepassing van deze regel werd gemaakt in 
het arrest van het Hof van Beroep te Gent van 26 februari 1981 (R. W., 
1982-83, 439, noot A. Van Oevelen). Een advocaat had van enkele personen 
opdracht gekregen om hun belangen te behartigen in een verzetsprocedure 
tegen een pachtoverdracht en pachtvernieuwing. Dit impliceerde de dag
vaarding van de tegenpartij, d.i. een rechtshandeling, zodat de advocaat in 
dat opzicht als lasthebber van zijn klienten diende te worden beschouwd. 
De advocaat belastte een gerechtsdeurwaarder met de betekening van de 
dagvaarding. De gerechtsdeurwaarder deed dit echter laattijdig, zodat voor 
de opdrachtgevers de kans om het verzet tegen de pachtoverdracht en 
pachtvernieuwing gegrond te horen verklaren, verloren ging. Het Hof van 
Beroep te Gent kwalificeerde de opdracht gegeven door de advocaat aan 
de gerechtsdeurwaarder als onderlastgeving, zodat een rechtstreekse vorde
ring van de klienten van de advocaat tegen deze gerechtsdeurwaarder 
overeenkomstig artikel 1994, tweede lid, B.W. voorhanden was (voor een 
toepassing i.v.m. een overschrijvingsorder, zie Bergen, 13 februari 1984, 
Rev. Reg. Dr., 1984, 281). 
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E. Dirix geeft ook in dit geval de voorkeur aan een andere rechtsconstructie 
dan de rechtstreekse vordering. Substitutie van lastgeving betekent z.i. 
contractsoverdracht. Tussen lastgever en plaatsvervanger ontstaat er dan 
zonder meer een contractuele band, hetgeen verklaart waarom de lastgever 
de plaatsvervanger rechtstreeks kan aanspreken (Dirix, E., o.c., p. 111 en 
de verwijzingen). 

243. ARTIKEL 1122 B.W. - In beginsel treden rechtsverkrijgenden onder 
algemenen titel in aile rechten en verplichtingen van hun rechtsvoorganger 
(zie art. 1122 B.W.). Deze overgang heeft plaats van rechtswege. Zij zijn 
- zo schrijft E. Dirix- vanaf de overgang geen derden t.a.v. de door de 
rechtsvoorganger gesloten overeenkomsten (Dirix, E., Obligatoire verhou
dingen tussen contractanten en derden, Antwerpen, 1984, p. 27). Dit houdt 
dus in dat deze rechtverkrijgenden de rechten van hun voorganger kunnen 
uitoefenen zoals zij ook tot nakoming van diens verbintenissen gehouden 
zijn. 

Dit beginsellijdt echter in een reeks van gevallen uitzondering (zie Dirix, 
E., o.c., p. 27-28). Een daarvan is dat algemeen rechtverkrijgenden niet 
gebonden zijn door de akte van hun rechtsvoorganger, wanneer zij zich 
tegen die akte kunnen beroepen op een hun door de wet toegekend eigen 
recht waaraan die akte afbreuk doet (Cass., 18 juni 1981, A.C., 1980-81, 
1218, R. W., 1982-83, 357 en T. Not., 1983, 160; zie ook De Page, H., o.c., 
I, nr. 120bis, p. 177-178; Cass., 20 november 1964, R. W., 1964-65, 1979). 
Dat is het geval wanneer de algemene rechtsverkrijgende zijn vordering tot 
indeplaatsstelling waarvan sprake in art. 51 van de Pachtwet, grondt op een 
persoonlijk recht dat hij bezit als pachter en als houder van het hem door 
de wet toegekende recht van voorkoop en er bedrog werd gepleegd in de 
verkoopakten die werden verleden door zijn rechtsvoorganger - in casu 
zijn moeder - en de kopers (Cass., 18 juni 1981, reeds aangehaald; zie 
i.v.m. het beding ten behoeve van een derde, infra, nr. 246). 

244. BEDING TEN BEHOEVE VAN EEN DERDE. - TOEPASSINGSVEREISTEN. -

Voor een geldig beding ten behoeve van een derde moeten de volgende vier 
elementen voorhanden zijn: ten eerste, het derdenbeding moet het accessori
um vormen van een hoofdovereenkomst; ten tweede, de stipulant moet het 
inzicht hebben een eigen recht aan de derde te verschaffen; ten derde, de 
stipulant moet de bedoeling hebben om niet ten behoeve van zichzelf en zijn 
erfgenamen maar van een derde te bedingen; en ten vierde, de derde 
begunstigde moet bepaald of tenminste bepaalbaar zijn op het ogenblik dat 
het beding uitwerking krijgt. 

245. BEDING TEN BEHOEVE VAN EEN DERDE.- TOEPASSINGSVEREISTEN.- IN

ZICHT OM DERDE NIET ALLEEN EEN VOORDEEL MAAR EEN NIEUW EIGEN RECHT 

TE VERLENEN.- Deze voorwaarde schept vaak moeilijkheden, daar inzich-
ten moeilijk te bewijzen zijn. / 
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Artikel2 van een overeenkomst, die door de leden van de Beroepsvereniging 
van Verzekeringsondernemingen (B.V.V.O.) gesloten werd, bepaalt dat, bij 
overname van verzekeringspolissen, ,de tweede verzekeraar (d.i. de over
drager) zich ertoe verbindt tot de volgende vervaldag van de premie de 
gevolgen te dragen van de door hem verleende waarborg" en dat , van deze 
volgende premievervaldag af, de waarborg voor de nag te lopen duur van 
de polis door de eerste verzekeraar (d.i. de overnemer) geleverd wordt". 
Volgens het Hof van Beroep te Brussel streeft deze tekst manifest naar het 
vermijden van elk verzekeringsvacuiim en bevat het in dat opzicht een 
beding ten behoeve van de verzekeringsnemers en de schadelijders (Brussel, 
25 juni 1985, De Verz., 1986,397, noot J.R.) Cf. Guldix, E., ,De doorwer
king van overeenkomsten jegens derden en de handelspraktijken", in 
Handelspraktijken, 1988, p. 164 e.v. 

246. BEDING TEN BEHOEVE VAN EEN DERDE.- TOEPASSINGSVEREISTEN.- IN

ZICHT OM TEN VOORDELE VAN EEN DERDE TE BEDINGEN.- Bij deze vereiste 
gaat het vooral om de vraag in welke gevallen de begunstigde te beschouwen 
is als rechtverkrijger onder algemene titel van de stipulant in de zin van 
artikel1122 B. W., en wanneer de beneficiant aanzien moet worden als derde 
begunstigde overeenkomstig artikel1121 B.W. In dit verband rijzen vaak 
moeilijkheden bij levensverzekeringen ten voordele van echtgenoot of echt
genote en/ of kinderen. Kunnen deze personen aanspraak maken op het 
verzekerde kapitaaljure proprio of enkeljure hereditario? Ret onderscheid 
is van belang, -daar in net. eerste geval-= als net dl.ls gaar om een 15eaillg 
ten behoeve van derde - het verzekerde kapitaal buiten de erfenis valt en 
dus buiten bereik blijft van de schuldeisers van de erflater, terwijl in het 
tweede geval- beding ten voordele van rechtsopvolgers in de zin van artikel 
1122 B.W. -de crediteuren van de erflater wei beslag kunnen leggen op 
dit kapitaal. Met andere woorden, wanneer het hier om een derdenbeding 
gaat, kunnen de vrouw of kinderen door dit beding te aanvaarden maar de 
erfenis te weigeren, voorkomen dat de schuldeisers van de overledene beslag 
leggen op het kapitaal van de levensverzekering. 

Men neemt algemeen aan dat artikel1122 B.W. in de regel toepasselijk is, 
wanneer de verzekeringnemer het levensverzekeringscontract ten voordele 
van zichzelf heeft afgesloten of wanneer hij geen begunstigde heeft aange
duid(60) (zie a.m. Rb. Gent, 14 november 1951, Bull. Ass., 1952, 497; Rb. 
Dinant, 18 januari 1962, Bull. Ass., 1963, 189 en Rev. Not., 1962, 169; 
Dubuisson, B., ,L'assurance-vie dans le droit des liberalites et des succes
sions", R.G.A.R., 1986, n° 11.107, p. 2 recto). 
Zo het gaat om een verzekering ten voordele van wettige erfgenamen, 
echtgenoot of kinderen, zal het antwoord afhangen van de bedoeling van 

(60) Artikel107 van de Wet op de landverzekeringsovereenkomst bepaalt dat wanneer bij een 
levensverzekering geen begunstigde werd aangeduid, de verzekeringsprestatie verschuldigd is 
aan de verzekeringsnemer of diens nalatenschap. 
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de stipulant. Had deze het inzicht aan zijn erfgenamen, rechtverkrijgers, 
echtgenote of kinderen een persoonlijk recht te verschaffen, m.a. w. een 
recht onafhankelijk van hun hoedanigheid van erfopvolgers, dan hebben 
we met een derdenbeding te maken. Beoogde de verzekeringnemer daarente
gen toepassing te maken van de regel vervat in art. 1122 B.W., dan maakt 
het verzekerd kapitaal deel uit van de erfenis en kunnen de schuldeisers van 
de nalatenschap er aanspraak op maken. In de praktijk zal de bedoeling van 
de verzekeringnemer op het ogenblik van de contractsluiting dikwijls niet 
meer te achterhalen zijn. Meer zelfs, vaak zal de betrokkene nooit op de 
hoogte zijn geweest van het probleem - tenzij de verzekeraar hem natuur
lijk gei:nformeerd heeft- en dus helemaal geen ,inzicht" hebben gehad! 
In die gevallen kan men niet besluiten tot een derdenbeding, daar art. 1121 
B.W. een uitzondering vormt op het relativiteitsbeginsel en degene die er 
zich op beroept dan ook het bewijs moet leveren dat de toepassingsvoor
waarden ervan vervuld zijn. Om die reden trouwens bepaalt art. 1122 B.W. 
uitdrukkelijk dat ,men geacht wordt te hebben bedongen voor zichzelf en 
voor zijn erfgenamen en rechtverkrijgenden, tenzij het tegendeel uitdrukke
lijk bepaald is of uit de aard van de overeenkomst voortvloeit" (Luik, 5 
december 1964, J.T., 1964-65, 122 en De Verz., 1965, 549; Dubuisson, B., 
o.c., p. 2 recto et verso; vgl. Rb. Brussel, 30 december 1983, Rev. Not., 
1984, 368 en Rec. Enreg., 1984, nr. 23108)(61). Een uitzondering kan 
misschien gemaakt worden voor de bedingen ten voordele van echtgenote 
en/of kinderen, daar deze niet noodzakelijk tot de in art. 1122 B.W. 
genoemde kategorieen personen behoren, m.n. zo zij de erfenis weigeren. 
Dat althans is het oordeel van het Hof van Beroep te Antwerpen in het arrest 
van 20 oktober 1981 (R. W., 1983-84, 529). De vraag rijst echter of de 
verzekeringnemer aan die mogelijkheid wei gedacht heeft op het ogenblik 
dat hij het contract afsloot. 

247. BEDING TEN BEHOEVE VAN EEN DERDE.- GEVOLGEN.- RECHTSTREEKS 

RECHT.- Het beding ten behoeve van een derde doet een rechtstreeks recht 
ontstaan in hoof de van de beneficiant tegenover de belover. In zijn arrest 
van 4 januari 1988 bekrachtigt het Hof van Cassatie deze regel nog eens in 
duidelijke bewoordingen: ,Overwegende dat de derde-begunstigde van een 
derden-beding een rechtstreekse schuldvordering verkrijgt tegen de belover 
en dus tegen hem over een rechtstreekse vordering beschikt om de nakoming 
te eisen van de verbintenis die hij ten aanzien van de bedinger heeft 
aangegaan'' (Cass., 4 januari 1988, A.C., 1987-88, 556, R. W., 1988-89, 90). 

(61) De nieuwe Wet op de Jandverzekeringsovereenkomst heeft blijkbaar een definitief einde 
aan deze discussie willen maken. De begunstigde van een Jevensverzekeringsovereenkomst 
wordt door die wet als een derde-begunstigde in de zin van artikel1121 B.W. beschouwd. Dit 
blijkt ondermeer uit art. 125, dat bepaalt dat de schuldeisers van de verzekeringsnemer geen 
enkel recht hebben op de verzekeringsprestaties die aan de begunstigde verschuldigd zijn. 
'Anders is het wanneer er geen begunstigde werd aangeduid of wanneer deze voor de verzeke
ringsnemer overleden is. In dit geval komt het recht op de verzekeringsprestaties aan de 
nalatenschap van de verzekeringsnemer toe (art. 107 en 111). 
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Het ging hier om het beding in de herstructureringsovereenkomst tussen 
Fabelta en Fabelta Tubize waarbij Fabelta er zich toe verbond om met het 
haar door de Staat ter beschikking gestelde geld de opzeggingsvergoeding 
van tweeentwintig personeelsleden van Fabelta Tubize te zullen betalen. 
Daar het Hof van Beroep te Brussel, zonder dienaangaande bekritiseerd te 
zijn, had beslist dat het hier om een beding ten behoeve van deze personeels
leden ging, beschikten deze personeelsleden over een rechtstreekse vorde
ring tegen Fabelta (ibid.). 
De derde-begunstigde kan echter slechts de nakoming vorderen van het 
beding te zijnen gunste. Bedoeld wordt hier de gedwongen uitvoering in 
natura of bij wijze van equivalent. De derde heeft niet het recht om in geval 
van niet-nakoming van het derdenbeding de ontbinding van de hoofdover
eenkomst te eisen. Dit recht is voorbehouden aan de stipulant als contract
partij. Wij staan hier dus voor een toepassing van artikel 1165 B.W. (De 
Page, H., Traite, II, nr. 703). Derhalve, wanneerindeverkoop vaneenstuk 
grond een zgn. ,beding van burgerlijke bewoning" is opgenomen ten 
voordele van alle andere percelen van de verkaveling, kan geen van de 
derde-begunstigden in geval van niet-nakoming van deze clausule de ontbin
ding van de verkoop met machtiging tot uitdrijving van de koper vorderen 
(Rb. Hasselt, 7 maart 1983, R. W., 1986-87, 549). 
De derde-begunstigde kan uiteraard aan zijn recht verzaken. De vraag of 
bij een verzekeringscontract voor rekening de weigering van de derde
begunstigde.om het recht te accepteren i_mpliceert .dat_het vo~rc!eel erv~l! 
dan aan de stipulant moet toekomen, wordt door het Hof van Beroep te 
Brussel in het arrest van 13 september 1988 ontkennend beantwoord op 
grond van in casu geldende specifieke contractsbepalingen (Rev. Liege, 
1989, 80; zie De Page, H., Traite, II, nr. 686bis).(62) 

248. BEDING TEN BEHOEVE VAN EEN DERDE.- GEVOLGEN.- TIJDELIJK HER

ROEPBAAR RECHT.- Artikel1121 B.W. bepaalt uitdrukkelijk dat de stipu
lant het beding ten behoeve van een derde niet meer mag intrekken nadat 
de derde verklaard heeft daarvan gebruik te maken. Dit betekent dat het 
recht dat de derde begunstigde onmiddellijk heeft verkregen en dat hij 
rechtstreeks tegen de belover kan Iaten gelden, door de stipulant herroepen 
mag worden zolang de derde het beding te zijnen gunste niet heeft aan-

(62) De bel over van zijn kant bezit geen contractueel vorderingsrecht tegen de derde-begunstig
de, aangezien deze geen partij is bij het contract tussen belover en stipulant. Bijgevolg is een 
vordering tot ontbinding van een levensverzekeringsovereenkornst, ingeleid door de belover 
tegen de derde-begunstigde na het overlijden van de stipulant, onontvankelijk (Luik, 15 
oktober 1991, Rev. Reg. Dr, 1992, 261). Dit neernt niet weg dat het eigen recht van de 
derde-begunstigde geent is op de overeenkornst, zodat aile in die overeenkomst voorkornende 
bedingen, in casu betrof het uitsluitingen in een verzekeringsovereenkornst burgerlijke aan
sprakelijkheid met betrekking tot het prive-leven, aan de derde-begunstigde kunnen worden 
tegengeworpen. Hierin ligt het verschil met de rechtstreekse vordering (Rb. Brugge, 8 juni 1989, 
R. W., 1990-91, 1067). 
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vaard(63). De aanvaarding door de derde roept diens recht niet in het Ieven, 
maar maakt dit wei onaantastbaar, definitief, onherroepelijk. 

Problemen doen zich oak op dit punt voornamelijk voor bij levensverzeke
ringen. Zo had een man een levensverzekering op het hoofd van zijn zoon 
gesloten met zijn schoondochter als derde begunstigde. Hij had zijn schoon
dochter daar echter niet van op de hoogte gesteld, zodat zij niet in de 
gelegenheid was gesteld dit beding te aanvaarden. Toen de zoon overleed, 
herriep zijn vader het derdenbeding. De schoondochter stelde een vordering 
tegen de betrokken verzekeringsmakelaar in, daar deze een fout zou begaan 
hebben door haar niet op de hoogte te stellen van het bestaan van de 
verzekering. De Burgerlijke Rechtbank te Brussel besliste terecht dat de 
herroeping rechtsgeldig was en dat de verzekeringsmakelaar geen fout had 
begaan. Integendeel, hij was t.o.v. de verzekeringnemer tot een discretie
plicht gehouden (Rb. Brussel, 21 september 1984, De Verz., 1985, 331, noot 
H.B.). 
Een man heeft bij een bank een ,rekening-verzekering" lopen, d.i. een 
verzekeringsovereenkomst die door een bank voor zijn rekeninghouder met 
een verzekeringsmaatschappij wordt afgesloten. Zo deze rekeninghouder 
bij een ongeval om het Ieven komt, geschiedt - behoudens afwijkende 
overeenkomst - een kapitaalsuitkering aan zijn echtgenote, bij haar ont
stentenis aan zijn erfgenamen in dalende lijn en bij hun ontstentenis aan 
de rechtsverkrijgenden van de rekeninghouder. Op het ogenblik dat de man 
bij een auto-ongeval om het Ieven komt, leeft hij jeitelijk gescheiden van 
zijn echtgenote en vindt men een testament waarin hij zijn vrouw elk recht 
op zijn nalatenschap ontneemt. Zowel de echtgenote als de twee kinderen 
van de overledene menen recht te hebben op de kapitaalsuitkering. De 
Recht bank van Eerste Aanleg te Luik besliste in haar vonnis van 15 mei 1981 
vooreerst dat de overleden man als stipulant te beschouwen is (anders 
blijkbaar Rb. Brussel, 30 december 1983, Rev. Not. B., 1984, 368, i.h.b. 
p. 377) en vervolgens dat zijn echtgenote hier derde begunstige in de zin van 
art. 1121 B.W. was. Daar de man het beding ten behoeve van zijn vrouw 
tijdens zijn Ieven niet had herroepen en het herroepingsrecht een persoonlijk 
recht van de stipulant is dat na zijn overlijden niet overgaat op zijn 
erfgenamen, kon de vrouw het beding nag geldig aanvaarden na het 
overlijden van haar echtgenoot. De erfgenamen voerden nag aan dat hun 
vader de aan de levensverzekering ten grande liggende schenking aan zijn 
echtgenote overeenkomstig artikel 1096 B.W. had herroepen, maar de 
rechtbank was het daar niet mee eens, daar zelfs niet bewezen was dat het 
hier om een schenking ging (Rb. Luik, 15 mei 1981, Rev. Not. B., 1982, 
566; kritisch wat dit laatste betreft Facq, J., ,Enkele familiaalvermogens
rechtelijke aspekten van de levensverzekering tussen echtgenoten", R. W., 
1982-83, 1790-1791). 

(63) Art. 112 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992 bevat een 
bepaling in deze zin. 
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Wanneer het bier een schenking was geweest, zou de herroeping daarvan 
door de manop grond van artikel1096 B.W. mogelijk zijn geweest ook na 
de eventuele aanvaarding door de vrouw van het beding dat de levensverze
kering in haar voordeel stipuleerde. Artikel 1096 B.W. raakt immers de 
openbare orde (zie Facq, J., o.c., k. 1791 e.v.; Dubuisson, B., o.c., 
R.G.A.R., 1986, n° 11.121, p. 5 recto en de verwijzingen). In de rechtsleer 
en de rechtspraak bestaat echter verschil van mening over de vraag of het 
uit te keren kapitaal dan wel de betaalde premies het voorwerp uitmaken 
van de schenking. De vraag is niet onbelangrijk zo het kapitaal groter is dan 
het totaal der premies, want dan he eft de derde begunstig:de die de stipulatio 
aanvaardde bij herroeping van de schenking toch nog recht op bet verschil 
tussen beiden (zie en vgl. over deze problematiek Lebeau, R., ,De herroe
ping van de begunstiging in een levensverzekering na aanvaarding'', De 
Verz., 1971, 344; Facq, J., o.c., R. W., 1982-83, k. 1791 e.v.; Dubuisson, 
B., o.c., R.G.A.R., 1986, nr. 11.121, p. 1 verso; Delobbe, F., ,L'objet de 
la donation contenue dans une assurance vie", Rev. Not. B., 1982, 554; 
Mons, 10 januari 1984, Pas., 1984, II, 89; Rb. Luik, 15 mei 1981, Rev. Not. 
B., 1982, 566). 
Evenzeer betwist is de vraag of de vrouw die een beding in haar voordeel 
in een levensverzekeringscontract aanvaard heeft, dit recht bij echtscheiding 
verliest overeenkomstig artikel299 B.W. (zie en vgl. Rb. Gent, 3 september 
1982, R. W., 1982-83, 1813; Facq, J., o.c., R. W., 1982-83, k. 1793-1794; 
Dubuisson, B., a.c.,R.G.A.R., l98_6,nrLJ1.12J,p. 5_11_~rso),_en zo_j(!,_Qf 
het verlies het kapitaal dan wel de betaalde premies betreft (ibid.)(64). 

249. BEDING TEN BEHOEVE VAN BEN DERDE. - BEWIJS. - Het Hof van Beroep 
te Luik brengt in het arrest van 7 december 1988 de regel in herinnering dat 
de derde door alle middelen het bewijs van het derdenbeding mag leveren, 
daar hij geen partij is in de hoofdovereenkomst. Art. 1341 B.W. geldt 
immers slechts tussen contracterende partijen (Pas., 1989, II, 140, noot 
J.S., J.T., 1989, 107). 

250. BEDING TEN BEHOEVE VAN BEN DERDE.- GELDIGHEID.- Zo de achterlig
gende verhouding tussen de stipulant en de derde begunstigde tot een 
schenking te herleiden is, neemt men aan dat deze gift aan geen vormvereis
ten onderworpen is; de schenking is echter wei onderworpen aan de regeling 
ten gronde inzake schenkingen (zie Luik, 7 december 1988, Pas., 1989, II, 
140, noot J.S. en J. T., 1989, 107; De Page, II, nr. 708; zie ook Vandeputte, 
R., o.c., p. 346; zie ook Bergen, 10 januari 1984, Pas., 1984, II, 89, noot 

(64) De wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1993 bepaalt dienaangaande het 
volgende: ,De verzekeringsprestaties die opeisbaar worden na de overschrijving van de 
echtscheiding (op grond van bepaalde feiten) worden rechtsgeldig betaald aan de uit de echt 
gescheiden echtgenoot die als begunstigde is aangewezen, behoudens toepassing van artikel 
299 van het Burgerlijk Wetboek". 
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J.S.; Rb. Luik, 15 mei 1981, Jur. Liege, 1981, 416 en Rev. Not. B., 1982, 
566). 

Wanneer het beding ten behoeve van een derde in een levensverzekering een 
ongeoorloofde oorzaak heeft - in casu een schenking m.h.o. op het 
instandhouden en vergoeden van een buitenechtelijke sexuele relatie - is 
het beding ten behoeve van de derde absoluut nietig, maar wordt aan de 
geldigheid van de levensverzekering niet geraakt (Bergen, 10 januari 1984, 
Rec. Gen. Enr. Not., 1989, nr. 23.725, p. 237). 

251. STERKMAKING. - ALGEMEEN. - Sterkmaking impliceert dat de ene 
contractspartij (A) ten overstaan van de wederpartij (B) de verbintenis 
aangaat dat een derde (C) er in zal toestemmen op zijn beurt schuldenaar 
te worden van die wederpartij. De sterkmaker gaat een persoonlijke verbin
tenis aan waarvan de wanuitvoering tot schadeloosstelling aanleiding kan 
geven (voor een toepassing zie art. 1120 B.W.; Antwerpen, 28 april 1986, 
Pas., 1986, II, 123). Daarentegen blijft de derde, d.i. degene voor wie men 
zich heeft sterkgemaakt, volledig buiten de overeenkomst. Op hem rust nog 
geen enkele verbintenis. Indien hij zich echter tot het sluiten van de 
overeenkomst laat overhalen, komt er een tweede contract tot stand, nl. 
tussen de schuldeiser (B) en de persoon wiens verbintenis de sterkmaker 
heeft beloofd (art. 1120 B.W.; De Page, H., Traite, II, nr. 730bis). Over 
het onderscheid tussen sterkmaking en borgtocht, zie Vred. Etterbeek, 29 
december 1987, T. Vred., 1988, 120). 

In een overeenkomst tussen een voetbalclub en een beroepsvoetballer kwam 
het beding voor dat ,de voorzitter garandeert de speler ten minste 5 jaar 
werkgelegenheid na verloop van het contract". Volgens de Arbeidsrecht
bank te Mechelen in het vonnis van 23 mei 1989 moet dit beding als 
sterkmaking worden uitgelegd. Daar de voorzitter de sterkmaking bekrach
tigd heeft, is de sterkmaker - in casu dus de voetbalvereniging - bevrijd, 
en dient de voetballer in geval van niet-nakoming de voorzitter zo nodig in 

· rechte te vervolgen (R. W., 1989-90, 268) . 

. Heeft de sterkmaker het recht de beloofde verbintenis zelf na te komen, 
indien hij er niet in slaagt de verbintenis van de derde te bekomen? Met deze 
vraag werd het Vredegerecht van het Eerste Kanton te Antwerpen gecon
fronteerd. De heer R.R. had een overeenkomst gesloten met de N.V. A. 
waarbij hij beloofd had dat ,een te noemen" vennootschap een welbepaal
de kantoorruimte van de N.V. A zou huren. De heer R.R. slaagt er echter 
niet in de verbintenis van de derde te bekomen. Hij beweert dat de niet
nakoming van zijn persoonlijke verbintenis meebrengt dat hijzelf de ver
plichting en zelfs het recht heeft om als huurder op te treden. De N.V. A. 
beweert echter dat de heer R.R. slechts als sterkmaker is opgetreden en 
derhalve geen rechten of verplichtingen als huurder kan Iaten gelden. In zijn 
vonnis van 7 november 1984 treedt de Vrederechter terecht dit laatste 
stand punt bij (R. W., 1986-87, 2323). Daar de sterkmaker slechts de huur
verbintenis van de derde beloofd heeft en die derde die belofte niet heeft 
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goedgekeurd, is er helemaal geen huurovereenkomst tot stand gekomen. De 
verbintenis van de sterkmaker is een verbintenis om iets te doen die in geval 
van niet-nakoming uitsluitend tot een schadevergoedingsverplichting kan 
leiden (cf. art. 1120 B.W.) ,Le stipulant- zo schrijft H. De Page terecht 
- ne peut pas exiger que le porte-fort execute lui-meme 1' obligation du tiers, 
car tel n'est pas l'objet de son engagement, et d'autre part la faculte, par 
le porte-fort, d'offrir cette execution au lieu et place du tiers, si elle est 
possible, n'est pas un droit. Le stipulant peut l'ecarter, et conclure a des 
dommages-interets" (Traite, II, nr. 743, p. 715). 

252. STERKMAKING EN LASTGEVING. - Er zijn verschillende vormen van 
sterkmaking (zie De Page, H., Traite, II, nr. 742). Een daarvan is die 
waarbij de sterkmaker de rechtshandeling onmiddellijk in naam en voor 
rekening van de derde verricht, maar bij ontstentenis van lastgeving of van 
het bewijs van lastgeving in de overeenkomst een beding van sterkmaking 
laat inlassen. In dit geval belooft de sterkmaker dus de bekrachtiging of 
ratificatie van een welbepaalde overeenkomst door de persoon voor wie hij 
zich sterkmaakt. Wordt naderhand het bewijs geleverd dat een rechtsgeldige 
lastgeving bestond op het tijdstip van de sterkmaking, dan vervalt de 
sterkmaking en past men verder de regels van de lastgeving toe. Bestond 
er oorspronkelijk geen lastgeving, doch gaat de derde later tot bekrachtiging 
over, dan geldt het adagium ratihabitio mandata aequiparatur, m.a.w. de 
bekrachtiging wordt met lastgeving gelijkgesteld en_heeft terugwerkende 
kracht tot op het ogenblik van de sterkmaking. De situatie is vergelijkbaar 
met die van de lasthebber die buiten de hem verleende macht heeft gehan
deld en wiens optreden achteraf uitdrukkelijk of stilzwijgend door de 
lastgever wordt bekrachtigd (art. 1998, lid 2, B.W.). 

In een arrest van 21 september 1987 heeft het Hof van Cassatie deze 
algemeen erkende oplossing in volgende bewoordingen bevestigd: ,Over
wegende dat, in de regel, wanneer een partij zich ten aanzien van de 
wederpartij sterk heeft gemaakt dat een derde een bepaalde verbintenis zal 
aangaan, deze derde, wanneer hij die verbintenis bekrachtigt en derhalve 
voor zijn rekening neemt, geacht wordt tot de verbintenis gehouden te zijn 
sedert het tijdstip van de sterkmaking en als een lastgever aansprakelijk is 
voor de handelingen door de belover, de zogenaamde 'sterkmaker' verricht 
binnen de grenzen van de vermoede opdracht" (A.C., 1987-88, 84). Tot 
zover dus niets nieuws. 

Hier rijzen echter twee vragen. Ten eerste, is de persoon voor wie de belover 
zich heeft sterk gemaakt als lastgever ook aansprakelijk voor de onrechtma
tige handelingen die de belover als lasthebber heeft begaan bij het afsluiten 
van de overeenkomst? En ten tweede, zo het antwoord op de eerste vraag 
bevestigend luidt, geldt dezelfde regel dan ook voor de onrechtmatige 
gedragingen van de belover-lasthebber tijdens de pre-contractuele fase 
(culpa in contrahendo)? 

Ten aanzien van de eerste vraag treft men in ons land twee opvattingen aan. 
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Volgens een eerste mening kan de onrechtmatige daad van de lasthebber 
nooit aan de lastgever toegerekend worden, daar de lasthebber die zich aan 
een onrechtmatige gedraging schuldig maakt, zijn bevoegdheid noodzake
lijkerwijze te buiten gaat en bijgevolg zijn lastgever niet kan verbinden. 
Immers, de opdracht van de lasthebber omvat het verrichten van rechtshan
delingen, niet het plegen van onrechtmatige daden (in deze zin o.m. De 
Page, H., Traite, V, nr. 452, B, p. 442; Paulus, C. en Boes, R., inA.P.R., 
tw. Lastgeving, nr. 238). Als enige uitzondering vermelden deze auteurs het 
geval waarin de lastgever een persoonlijke fout heeft begaan, meer bepaald 
een onrechtmatige gedraging die de fout van de lasthebber heeft uitgelokt 
of mogelijk gemaakt (ibid.). Lijnrecht daartegenover staat de opvatting dat 
de lastgever aansprakelijk is voor de onrechtmatige handelingen die de 
lasthebber in verband met zijn opdracht heeft gepleegd, daar die handelin
gen rechtstreeks aan de lastgever toegerekend moeten worden (in die zin 
vooral Van Gerven, W., Algemeen Dee/, p. 502 e.v.). Deze vorm van 
risico-aansprakelijkheid steunt W. Van Gerven op het profijtbeginsel: ubi 
emolumentum ibi onus (ibid.). Het argument dat het plegen van onrechtma
tige daden buiten de opdracht valt van de lasthebber, verwerpt Van Gerven 
op grand van de vertrouwensleer: ,het leerstuk van de schijnvertegenwoor
diging toont ... aan dat terwille van de billijkheid en van de rechtszekerheid, 
sommige handelingen, die nochtans buiten de opdracht van de vertegen
woordiger vallen, niettemin aan de vertegenwoordigde worden toegere
kend. Welnu, om dezelfde redenen moet een derde te goeder trouw, die met 
een vertegenwoordiger handelt, erop kunnen rekenen dat de schadelijke 
gevolgen van een onrechtmatige daad die door de vertegenwoordiger werd 
gepleegd in verband met zijn opdracht, kunnen worden verhaald op de 
vertegenwoordigde, die uit de verrichting tach ook rechtstreeks voordeel 
trekt" (ibid., p. 503). 

Het Hof van Cassatie heeft zich in het reeds aangehaalde arrest van 21 
september 1987 blijkbaar bij deze laatste opvatting aangesloten: ,Dat de 
bedoelde derde (d.i. de persoon die de sterkmaking bekrachtigd heeft en 
daardoor als lastgever te beschouwen is. (R. Kr.)) dan ook aansprakelijk 
is, met name voor de onrechtmatige handelingen die de belover (d.i. de 
sterkmaker die door de bekrachtiging van de sterkmaking als lasthebber te 
beschouwen is. (R. Kr .)) heeft begaan bij het sluiten van zijn overeenkomst 
met de wederpartij en die inherent zijn aan de door de derde, lastgever, 
bekrachtigde rechtshandeling" (A.C., 1987-88, 84, meer bepaald 87). Opge
merkt dient evenwel dat het Hof de draagwijdte van de regel beperkt tot 
de onrechtmatige gedragingen die inherent zijn aan de door de lastgever 
bekrachtigde rechtshanqeling. Dit gaat inderdaad duidelijk minder ver dan 
de veelal gebruikte uitdrukking, ,onrechtmatige gedragingen van de lastheb
ber die verband houden met zijn opdracht''. De uitspraak van het Hof van 
Cassatie strookt duidelijk met de eisen van het moderne rechtsverkeer en 
dient dan ook te worden goedgekeurd. Jammer is echter dat de juridische 
grondslag van de regel niet wordt aangeduid. Ook Van Gerven heeft het 
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daar blijkbaar moeilijk mee: het profijtbeginsel, de billijkheid de rechtsze
kerheid en de vertrouwensleer worden immers niet als algemene rechtsbegin
selen door het Hof van Cassatie erkend. 

De tweede vraag is of de bekrachtiging van de sterkmaking aan de lastgeving 
slechts terugwerkende kracht geeft tot op het ogenblik van de eigenlijke 
sterkmaking, m.a. w. tot het tijdstip dat de sterkmaker zich tegenover de 
wederpartij verbond, dan wei of daar ook de precontractuele periode onder 
valt. Het is immers mogelijk dat de sterkmaker de onrechtmatige daad niet 
beging bij het sluiten van het contract, maar in de precontractuele fase. Het 
weerhouden criterium dat de onrechtmatige daad ,inherent" moet zijn aan 
de door de derde-lastgever bekrachtigde rechtshandeling impliceert, volgens 
het Hof, dat de lastgever ook aansprakelijk kan zijn voor fouten begaan 
door de sterkmaker-lasthebber bij de contractuele voorbesprekingen (Cass., 
21 september 1987, A. C., 1987-88, 87). 

253. THEORIE VAN DE DERDE-MEDEPLICHTIGHEID.- DRAAGWIJDTE.- Tot in 
het begin van deze eeuw heeft men vaak de stelling verdedigd dat de derde 
die aanzet tot, welbewust deelneemt aan of met kennis van zaken profiteert 
van andermans wanprestatie in geen geval een onrechtmatige daad begaat 
in de zin van de artikelen 1382 e.v., daar uit de artikelen 1119 en 1165 B.W. 
volgt dat overeenkomsten aileen rechtsgevolgen hebben voor de contracte
rende partijen. Hierin is echter verandering gekomen door de erkenning 
door -het -HoJ. van Cassatie iii-1909 van-hefreedsvermeiae-oeginsei-dat 
eenieder het bestaan van andermans contractuele rechten als feit dient te 
erkennen (Cass., 27 mei 1909, Pas., 1909, I, 275), en dat de rechter derhalve 
met deze rechtstoestand rekening behoort te houden bij de beoordeling van 
het gedrag van de derde-medeplichtige in het Iicht van de regels van de 
buitencontractuele aansprakelijkheid. 

Op 24 november 1932 besliste het Hof van Cassatie dat iemand slechts 
wegens medeplichtigheid aan andermans contractbreuk kan worden veroor
deeld op grand van artikel 1382, indien er een bijzondere bedrieglijke 
verstandhouding heeft bestaan tussen deze derde en de contractbreker, meer 
bepaald wanneer de derde heeft gehandeld met het opzet de schuldeiser te 
schaden of tenminste met de bedoeling is opgetreden de schuldenaar te 
helpen contractbreuk te plegen (Cass., 24 november 1932, Pas., 1932, I, 19 
met Concl. Proc. Gen. P. Leclercq). Indien de derde er zich echter toe 
beperkt heeft aan de schuldenaar een contract voor te stellen, wei wetend 
dat dit onverenigbaar. is met reeds vroeger aangegane verbintenissen van 
deze laatste, maar elk specifiek maneuver achterwege laat om de schuldeiser 
te schaden of om de debiteur te helpen contractbreuk te plegen, zou er -
volgens deze opvatting- geen inbreuk op artikel 1382 B.W. voorhanden 
zijn. A fortiori is er - volgens deze leer - geen sprake van onrechtmatige 
derde-medeplichtigheid, wanneer de schuldenaar zelf het initiatief heeft 
genomen en de derde, alhoewel op de hoogte van diens contractuele 
verplichtingen, ingegaan is op de hem gedane aanbiedingen waardoor de 
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contractbreuk is bewerkstelligd. Evenmin, wanneer de· derde die in zee is 
gegaan met de contractbreker, het bestaan van de strijdige overeenkomst 
vermoedde maar er de juiste draagwijdte niet van kende en nagelaten heeft 
dienaangaande inlichtingen in te winnen. De soepele houding van ons 
hoogste gerechtshof t.o.v. derde-medeplichtigen aan andermans contract
brenk lokte uiteenlopende reacties uit in de rechtspraak en rechtsleer. 
Sommigen pasten de strenge cassatiecriteria toe, maar anderen toonden zich 
veel soepeler. Dit leidde uiteindelijk tot grote rechtsonzekerheid (zie over 
dit alles o.m. Swennen, H., ,Desbewust deelnemen aan andermans con
tractbreuk is fout", R. W., 1978-79, k. 1937 e.v.; Kruithof, R., ,La theorie 
de la tierce-complicite en droit prive. Plus de soixante-dix annees d'incerti
tude juridique", R.C.J.B., 1980, p. 97 e.v. en de vele verwijzingen aldaar; 
Merchiers, Y., ,Contractbreuk en derde-medeplichtigheid", R. W., 1985-
86, k. 2085 en de referenties in voetnoot 3). 

254. THEORIE VAN DE DERDE-MEDEPLICHTIGHEID. - DRAAGWIJDTE (VER

VOLG).- Op 22 april1983 heeft het Hof van Cassatie een arrest over deze 
problematiek geveld dat hopelijk rust in deze sector zal brengen (Cass., 22 
april 1983, A.C., 1982-83, 1022, met Concl. Proc. Gen. E. Krings; 
R.C.J.B., 1984, 359, noot Y. Merchiers (,La tierce complicite de la 
violation d'une obligation contractuelle. Fin d'une incertitude") en R. W., 
1983-84, 427, noot E. Dirix). De feiten in deze zaak zijn op het eerste gezicht 
nogal ingewikkeld. A verkoopt een auto aan B. Deze aankoop wordt 
gefinancierd door C. Deze financieringsmaatschappij wordt gesubrogeerd 
in aile rechten van de verkoper A en met name ook in het voorrecht van 
de onbetaald gebleven verkoper. Om dit voorrecht zeker te stellen legt de 
financieringsmaatschappij in het contract met B aan deze laatste de ver
plichting op om het voertuig niet te vervreemden vooraleer de lening geheel 
is afbetaald. Alhoewel A op de hoogte was of behoorde te zijn van dit 
contractueel vervreemdingsverbod, gaat hij op een bepaald ogenblik over 
tot wederinkoop van het betrokken voertuig. Inmiddels was de kredietverze
keraar (D) van de financieringsmaatschappij C in diens rechten gesubro
geerd. D stelt een vordering in op grond van art. 1382 B. W. tegen A wegens 
derde medeplichtigheid aan de contractbreuk van de koper. Zowel in eerste 
aanleg als in beroep wordt de vordering ingewilligd, daar A , , wist of diende 
te weten'' dat door de wederinkoop van het voertuig B zich aan wanprestatie 
jegens eiser schuldig maakte. Het Hof van Cassatie verwierp de voorziening 
in cassatie tegen de in laatste aanleg gewezen beslissing: ,Overwegende dat 
het arrest derhalve de quasi-delictuele fout van eiseres afleidt uit de kennis 
die zij had of moest hebben van de bestaande toestand en uit de medewer
king die zij niettemin aan de contractbreuk verleende; dat deze vaststellin
gen voldoende zijn om de op de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek gegronde aansprakelijkheid van eiseres af te leiden; dat het 
onderdeel faalt naar recht". 

In zeer duidelijke bewoordingen erkent het Hof van Cassatie aldus - op 

555 



eensluidende conclusie van Procureur-Generaal Krings die de problematiek 
op voortreffelijke wijze samenvat - de opvatting dat de derde die wist of 
behoorde te weten dat hij daadwerkelijk aan andermans contractbreuk 
deelnam, zich aan een inbreuk op de algemene zorgvuldigheidsnorm schul
dig heeft gemaakt (zie ook in die zin: Kruithof, R., o.c., R.C.J.B., 1980, 
p. 109 e.v. en de verwijzingen). 

Sinds dit arrest geveld werd hebben bijna alle hoven en rechtbanken zich 
uitdrukkelijk of stilzwijgend bij deze visie aangesloten (zie o.m. Brussel, 15 
juni 1983, R. W., 1983-84,2771 metnoot; Brussel, 10oktober 1985, T.B.H., 
1986, 371; Antwerpen, 4 maart 1986, R. W., 1987-88, 370 met noot; 
Antwerpen, 24 maart 1986, R. W., 1986-87, 798 met noot J. Herbots; Luik, 
17 december 1986, Rev. Liege, 1987, 1515; Brussel, 29 december 1987, Ing. 
Cons., 1988, 56; Antwerpen, 19 oktober 1988, T.B.B.R., 1989, 468, noot 
Y. Merchiers; Brussel, 24 januari 1989, T.B.H., 1990, 231; Kh. Brussel, 5 
april 1985, Ing. cons., 1985, 175; Kh. Doornik, 28 januari 1986, J. T., 1987, 
148, Rev. Reg. Dr., 1986, 267; Kh. Brussel, 2 juni 1987, Ing. Cons., 1987, 
168; Kh. Brussel, 10 mei 1988, Ing. Cons., 1988, 232; zie ook Brussel, 27 
oktober 1981, R. W., 1982-83, 2474 met noot; Gent, 25 maart 1982, R. W., 
1983-84, 2831; Kh. Brussel, 8 december 1981, R. W., 1982-83, 1139 met noot 
P. Lemmens; Rb. Gent, 16 juni 1983, R. W., 1986-87, 537; Kh. Kortrijk, 
15 november 1988, R. W., 1989-90, 341; Voorz. Kh. Brussel, 3 oktober 
1988, Handelsprakt., 1988, 276; Voorz. Kh. Kortrijk, 18 januari 1988, 
Handelsprakt., 1988~ 203) en ook de rechtsleer heeft er zich over het 
algemeen lovend over uitgelaten (zie naast de hierboven reeds genoemde 
commentaren op het betrokken cassatiearrest o.m. Van Ommeslaghe, P., 
o.c., R.C.J.B., 1986, p. 185-187; Merchiers, Y., o.c., R. W., 1985-86,2085 
e.v.; Storme, M.-E., Sectieverslag Congres V.J.V., R. W., 1985-86, 2775 
e.v.; Fagnart, J.-L. et Deneve, M., ,Chronique de jurisprudence. La 
responsabilite civile (1976-1984)", J. T., 1985, p. 456-457; Herbots, J ., noot 
onder Antwerpen 24 maart 1986, R. W., 1986-87, 801 e.v.; Dalcq, R.O., 
o.c., R.C.J.B., 1987, p. 611. Cj. Fagnart, J.-L., ,La tierce complicite et 
Ies usages honnetes en matiere commerciale", T.B.H., 1989, p. 469 e.v. 

255. THEORIE VAN DE DERDE-MEDEPLICHTIGHEID. - DRAAGWIJDTE (SLOT). -

W. De Bondt heeft niettemin de uitspraak van het Hof van Cassatie van 
22 april 1983 bekritiseerd en gepleit voor een terugkeer naar de Cassatie
rechtspraak van 1932 (De Bondt, W., De leer der gekwalificeerde benade
ling, Antwerpen, 1985, p. 217 e.v.; cf Voorz. Kh. Brussel, 18 december 
1989, Handelsprakt., 1989, 429). Naast de klassieke argumenten voor de 
stelling dat een bedrieglijke verstandhouding tussen contractbreker en derde 
vereist is, beroept schrijver zich ook op de ,constante rechtspraak" aan
gaande ,de derde-medeplichtigheid aan andermans inbreuk op het eigen
domsrecht" (p. 221 e.v.). Bedoeld wordt meer bepaald de cassatierecht
spraak volgens dewelke een aannemer van een bouwwerk die wist of 
behoorde te weten op het ogenblik dat hij de aanneming aanvaardde dat 
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de uitvoering van die opdracht aan een aanpalende eigenaar bovenmatige 
hinder zou bezorgen, daarvoor niet aansprakelijk kan worden gesteld (zie 
vooral Cass., 28 januari 1965, Pas., 1965, I, 521, Besluiten adv.-Gen. 
Mahaux). Is het welbewust deelnemen aan andermans inbreuk op een 
eigendomsrecht niet foutief, aldus De Bandt, dan moet dat tocb a fortiori 
gelden voor de welbewuste deelneming aan andermans contractuele wan
prestatie, want bier gaat het slechts om een relatief en geen absoluut recht. 
De Bandt's redenering is niet overtuigend. De aangehaalde rechtspraak 
heeft immers betrekking op de evenwichtsleer, d.i. de bovenmatige buren
hinder. Daar is van een foutieve inbreuk op andermans eigendomsrecht in 
de zin van de art. 1382-1383 B.W. geen sprake. H. Bocken spreekt inzake 
de evenwichtsleer terecht over ,aansprakelijkheid voor recbtmatige daad" 
(Bocken, H., ,Van fout naar risico", T.P.R., 1984, 343 en 356 e.v.), zodat 
in casu aan de aannemer geen derde-medeplichtigheid aan andermans 
onrechtmatige daad kon verweten worden. Dat het bier gemaakte onder
scheid van wezenlijke betekenis is - ook in de visie van bet Hof van 
Cassatie- , blijkt duidelijk uit bet- door De Bandt trouwens aangehaalde 
-arrest van 10 januari 1969 van het Hof van Cassatie (A. C., 1968-69, 457). 
Het ging daar om een aannemer die in opdracht van de Nationale Maat
schappij der Waterleidingen bepaalde buizennetten had aangelegd. lngevol
ge het niet aandammen van de gedempte groeven was slijkschade toege
bracht aan een nabijgelegen waning. De vraag was of ook de aannemer -
naast de waterleidingsmaatschappij - voor deze schade aansprakelijk kon 
worden gesteld op grand van de art. 1382-1383 B.W., ondanks het verbod 
dat hij van genoemde opdrachtgever had gekregen om de oorspronkelijk 
voorziene verhardingswerken uit te voeren. Het Hof van Cassatie beant
woordde deze vraag principieel bevestigend op grand van volgende overwe
ging: ,Oat bet niet volstaat, opdat de aannemer van werken van aile 
aansprakelijkheid zou ontsnappen, dat hij zich naar de onderricbtingen van 
de meester van het werk zou gedragen hebben; dat hij aansprakelijk is 
wanneer hij, als vakman, bewust is of zi}n moet van het gevaar dat voor 
derden uit de door hem uitgevoerde werken ontstaat" (ibid., 458; cf. Dirix, 
E., Obligatoire verhoudingen tussen contractanten en derden, Antwerpen, 
1984, 195 e.v.). Ongetwijfeld een wijze beslissing van het Hof, waarin 
wellicht een aanwijzing kan gevonden worden dat de derde-medeplichtig
heid aan andermans onrechtmatige daad en de derde-medeplicbtigheid aan 
andermans contractbreuk mutatis mutandis aan eenzelfde regeling onder
worpen zijn. 

Ook L. Cornelis verwerpt de stelling dat degene die wist of moest weten dat 
hij deelnam aan andermans contractbreuk, een fout begaat in de zin van 
de artikelen 1382 en 1383 B. W. Schrijver wijst er op dat bet in casu gaat 
om een toepassing van de theorie van het rechtsmisbruik, meer bepaald een 
misbruik van het door art. 1165 B.W. aan derden toegekende recht om 
andermans contractuele rechten te miskennen (zie ook Kruitbof, R., noot 
onder Cass., 21 april 1978, R.C.J.B., 1980, p. 111-113) en dat bij rechtsmis-
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bruik de rechter slechts over een marginaal toetsingsrecht beschikt, hetgeen 
impliceert dat het om een ,kennelijk" misbruik moet gaan (cf. Cass., 10 
september 1971, A. C., 1972, 31). Aan die eis is hier niet voldaan (Camelis, 
L., Beginselen van het Belgische buitencontractuele aansprakelijkheids
recht, 1989, p. 128 e.v.). 

Wanneer ,kennelijk" hier duidelijk betekent, dan kan ik mij bij deze visie 
aansluiten. Inderdaad, de regel waarvan moet worden uitgegaan is dat 
degene die zijn recht uitoefent, rechtmatig handelt; slechts in uitzonderlijke 
omstandigheden, d.i. in marginale gevallen, kan er van rechtsmisbruik 
sprake zijn. Anders gezegd, marginale toetsing dringt zich hier op daar de 
schijn tegen het aannemen van een fout is, vermits de rechtstitularis binnen 
de formele grenzen van zijn recht a·ptreedt. Dit betekent echter niet dat 
slechts in geval van zware of opzettelijke fout rechtsmisbruik op grand van 
de art. 1382-1383 B.W. gesanctioneerd kan worden. Ten onrechte m.i. eist 
Camelis meer dan een ,gewone fout". Bij de toepassing van de art. 1382-
1383 B. W. dient steeds dezelfde zorgvuldigheidsnorm te worden gehanteerd 
en die norm is de zorgvuldigheid van een goed huisvader geplaatst in 
dezelfde exteme omstandigheden: in lege Aquilia et levissima culpa venit. 
Deze visie steunt op de in de Code Napoleon centraal staande vrijheids- en 
gelijkheidsbeginselen: daar aile burgers vrij en gelijk geacht worden, moeten 
zij allen in het maatschappelijk verkeer dezelfde zorgvuldigheidsnorm in 
acht nemen, m.a.w. dezelfde verantwoordelijkheid dragen (zie trouwens in 
die zin Camelis, L., o.c. ,p. 52 e.v:.). Ookziet de schrijver van-deze regelen 
niet in waarom de erkenning van de theorie van het rechtsmisbruik als 
algemeen rechtsbeginsel de toepassing van de artikelen 1382-1383 B.W. zou 
moeten uitsluiten of beperken. Een algemeen rechtsbeginsel kan tach in 
wetsbepalingen geconcretiseerd worden en de toepassingsvoorwaarden kun
nen op deze wijze tach voor specifieke situaties nader bepaald worden? Dit 
is gebeurd voor misbruik van contractuele rechten in art. 1134, lid 3 B.W. 
en van rechtsmisbruik in de buitencontractuele sfeer in de art. 1382-1383 
B.W. De stelling dat de theorie van het rechtsmisbruik in casu moet leiden 
tot de regel dat ,meer dan een gewone fout vereist is", kan · dus niet 
onderschreven worden. 

Voorts beweert Camelis dat het bevreemdend is dat de contractbreker zelf 
door zijn contractbreuk niet noodzakelijk een inbreuk pleegt op de algeme
ne zorgvuldigheidsnorm, maar de derde die welbewust aan die contract
breuk deelneemt, wei. M.i. is dat helemaal niet bevreemdend, daar men aan 
de derde iets anders verwijt dan contractbreuk, nl. de wijze waarop hij in 
de gegeven omstandigheden andermans contractuele rechten miskent (zie 
Kruithof, R., ibid., p. 112). Om dit gedrag als foutief te bestempelen 
hebben wij geen behoefte aan een specifieke wetsbepaling (anders: Camelis, 
L., ibid., p. 130-131): de algemene zorgvuldigheidsnorm volstaat daartoe. 

Evenmin verhindert de algemene zorgvuldigheidsnorm een concretisering 
van het foutbeginsel, zoals hier het geval is (anders: Simont, L., , ,Reflexions 
sur la jurisprudence de la Cour de cassation relative a la responsabilite du 
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tiers complice de la violation d'une obligation contractuelle", in Melanges 
ojjerts a Robert Pirson, Brussel, 1989, p. 355 e.v.). De rechtspraak is er 
door concretisering juist in geslaagd a:an het aansprakelijkheidsrecht een 
rijkere inhoud te geven. De verschillende criteria van rechtsmisbruik zijn 
daar een mooi voorbeeld van (zie ook de interessante uiteenzetting over de 
,norm-bepalende en de norm-wijzigende functies van de Aquilische aan
sprakelijkheid" van W. De Bondt, o.c., p. 209-214). 

Het is dan ook wenselijk dat dit arrest van het Hof van Cassatie , ,het einde 
van de controverse" betekent (Dirix, E., noot onder Cass., 22 april1983, 
R. W., 1983-84, 427), m.a. w. ,la fin d'une incertitude" vormt (Merchiers, 
Y., o.c., R.C.J.B., 1984, 366). Het lijkt daarom geraadzamer om in de 
toekomst de aandacht te spitsen op de toepassingsgevallen en op de vraag 
in hoeverre dezelfde criteria bruikbaar zijn in soortgelijke situaties (zie in 
die zin Fagnart, J.-L., ,La tierce complicite et les usages honnetes en 
matiere commerciale", T.B.H., 1989, p. 485 e.v.). 

256. DERDE-MEDEPLICHTIGHEID. - TOEPASSINGSVOORWAARDEN. - Drie 
voorwaarden moeten vervuld zijn volgens de door het Hof van Cassatie in 
het arrest van 22 april 1983 bekrachtigde en hier verdedigde opvatting om 
de derde wegens medeplichtigheid aan andermans contractbreuk aanspra
kelijk te stellen voor de daardoor veroorzaakte schade op basis van de 
artikelen 1382 en 1383 B.W. 

De eerste voorwaarde is dat de schuldenaar zich schuldig moet hebben 
gemaakt aan contractbreuk. De tweede eis is dat de derde rechtstreeks moet 
hebben deelgenomen of meegewerkt aan deze wanprestatie. M.a.w. de 
derde moet een onmisbare hulp hebben gegeven aan de in gebreke blijvende 
schuldenaar. Op de derde en laatste plaats is het no dig dat de derde wist 
of behoorde te weten dat hij aan andermans contractbreuk deelnam. 

Op enige aspecten van deze voorwaarden zal in de volgende nummers wat 
nader worden ingegaan. 

257. THEORIE VAN DE DERDE-MEDEPLICHTIGHEID. - TOEPASSINGSVOORW AAR

DEN (VERVOLG).- Van medeplichtigheid aan andermans contractbreuk kan 
uiteraard geen sprake zijn, wanneer zelfs het bewijs van de contractbreuk 
van de debiteur niet geleverd is. 

De Burgerlijke Rechtbank te Antwerpen kreeg de gelegenheid deze voor
waarde in het Iicht te stellen in het vonnis van 13 november 1987 (De Verz., 
1988, 196, noot M. Standaert). Zoals men weet, vertegenwoordigt een 
verzekeringsagent in de regel slechts een bepaalde verzekeraar. Gewoonlijk 
wordt in het contract dat beide partijen verbindt, bepaald dat de verzeke
ringsagent zijn portefeuille slechts mag overdragen aan een derde mits het 
voorafgaand akkoord van deze verzekeraar. In het betrokken geval had de 
verzekeringsagent zijn portefeuille aan een ander overgedragen ,voorzo-
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ver'' de betrokken verzekeringsmaatschappij daarmee zijn akkoord zou 
betuigen. Daar deze verzekeraar weigerde, vervolgde de overnemer de 
overdrager wegens contractbreuk en de verzekeraar wegens derde mede
plichtigheid aan deze wanprestatie. De rechtbank wees beide vorderingen 
terecht af. De overdrager had slechts een verbintenis onder opschortende 
voorwaarde aangegaan en het niet in vervulling gaan van de voorwaarde 
was geenszins aan zijn schuld te wijten. Contractbreuk was er hier dus niet. 
Dientengevolge kon er ook geen sprake zijn van derde medeplichtigheid in 
hoof de van de verzekeraar. De rechtbank wees er trouwens op dat de 
weigering van de verzekeraar ook niet om andere redenen als rechtsmisbruik 
bestempeld kon worden (voor een andere toepassing zie Kh. Brussel, 17 
december 1981, J.T., 1982, 761; Voorz. Kh. Luik, 1 september 1988, 
Handelsprakt., 1988, 251). 

Zeer interessant in dit verband is ook de volgende zaak. Ben echtpaar had 
een handelszaak verkocht met het beding dat zij binnen een bepaalde straal 
geen gelijkaardige handelszaak zou exploiteren en dit gedurende een peri ode 
van 3 jaar. Ben jaar later richten zij echter een vennootschap op die prompt 
in het verboden gebied een concurrerende handelszaak gaat ,uitbaten". De 
overnemer van de handelszaak dagvaardt de vennootschap wegens derde
medeplichtigheid aan andermans contractbreuk. In een arrest van 27 mei 
1988 willigt het Hof van Beroep te Gent die vordering in (Handelsprakt., 
1988, p. 187, noot I. Verougstraete). Maar was er hier wei contractbreuk? 
Het echtpaar had zich immers slechts in persoonlijke naam vel"bonden om 
geen concurrerende activiteit uit te oefenen? I. Verougstraete beantwoordt 
die vraag terecht bevestigend in zijn noot onder het arrest. Het echtpaar had 
misbruik van recht gepleegd, daar zij de rechtsfiguur van de vennootschap 
misbruikt had om aan de contractuele verplichtingen te ontsnappen (ibid., 
p. 189; vgl. Voorz. Kh. Brugge, 10 november 1988, Handelsprakt., 1988., 
157, noot E. Guldix en Gent, 6 oktober 1989, Handelsprakt., 1989, 220, 
noot E. Guldix). Anders is het blijkbaar wanneer de vennootschap door 
familieleden van de schuldenaars wordt opgericht. Er is dan blijkbaar geen 
sprake van contractbreuk en ipso facto ook niet van derde medeplichtigheid 
aan andermans wanprestatie (cf Voorz. Kh. Mechelen, 17 maart 1989, 
Handelsprakt., 1989, 333). Toch kan er ook hier reden zijn om het adagium 
Fraus omnia corrumpit toe te passen. 

Ben andere interessante toepassing van deze regel vinden we in het arrest 
van het Hof van Beroep te Brussel van 14 juni 1984 (T.B.H., 1985, 472). 
Enkele glasfabrikanten hadden jarenlang bepaalde grondstoffen aange
kocht bij Solvay & Cie. Om redenen die hier niet terzake doen werden op 
een bepaald ogenblik onderhandelingen met een andere producent van die 
grondstoffen, F.M.C. Corporation, gevoerd. Deze besprekingenleidden tot 
een - volgens het Hof- juridisch onverbindende , ,letter of intent''. Enige 
tijd later braken de glasfabrikanten de besprekingen met F.M.C. echter af 
en sloten zij een nieuwe bevoorradingsovereenkomst met Solvay af. De 
vordering van F.M.C. tegen Solvay op grond van derde-medeplichtigheid 
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werd afgewezen, daar het bewijs van de contractbreuk van de glasfabrikan
ten niet bewezen was. 

Terecht nemen rechtsleer en rechtspraak aan dat een veroordeling wegens 
derde-medeplichtigheid slechts mogelijk is zo de geschonden overeenkomst 
rechtsgeldig is (Merchiers, Y., o.c., R.C.J.B., 1984, 376-77; VanRyn, J. 
en Lim pens, J., ,La responsabilite du tiers complice de la violation d'un 
contrat", R.C.J.B., 1952, 95, nr. 13; Voorz. Kh. Kortrijk, 18 januari 1988, 
Handelsprakt., 1988, p. 203; Voorz. Kh. Brussel, 2 september 1988, Han
delsprakt., 1988, 254). Zo het contract absoluut of relatief nietig is, gaat 
het immers in de regel met terugwerkende kracht teniet en kan er daardoor 
van contractbreuk geen sprake meer zijn. Anders is het natuurlijk in het 
geval dat het contract ex nunc tenietgaat of wanneer de rechter de nietigheid 
nag niet heeft vastgesteld (vgl. Camelis, L., o.c., p. 129-130). 

Ben toepassing van voorgaande regel werd gemaakt in het vonnis van de 
Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel van 28 februari 
1989 (Handelsprakt., 1989, met een interessante noot van R. Andersen). 
Verschillende huwelijksbureaus verzochten bovengenoemde rechter een 
concurrent wegens derde medeplichtigheid te veroordelen, daar deze hun 
clienten tot contractbreuk had aangezet door te bel oven de sommen die deze 
aan andere huwelijksbureaus nag verschuldigd waren te zullen terug beta
len. De voorzitter weigerde dit echter. Aangezien de activiteit van een 
huwelijksagentschap geen ,normale" handel is, kan een contract tussen 
zo'n agentschap en zijn klant geen exclusiviteitsbeding bevatten noch een 
clausule die de partij en voor een bepaalde tijd op dwingende wijze aan 
elkaar binden. Zulke clausules zijn in een dergelijke context, volgens de 
rechter, strijdig met de openbare orde en de goede zeden en derhalve nietig. 
In die omstandigheden kan er geen sprake zijn van contractbreuk en 
bijgevolg evenmin van medeplichtigheid aan andermans wanprestatie. 

Vermeldenswaard is tenslotte dat het Hof van Beroep te Brussel in het arrest 
van 15 juni 1983 beslist dat een ,beginselovereenkomst" (zie over dit begrip 
Schrans, G., ,De progressieve totstandkoming der contracten", T.P.R., 
1984, p. 26 e.v., nrs. 10 e.v.) de partijen bindt, zodat de derde die desbewust 
deelneemt aan de;niet-nakoming ervan door een der partijen aansprakelijk
heid kan oplopen (R. W., 1983-84, 2771, met noot). 

258. THEORIE VAN DE DERDE-MEDEPLICHTIGHEID.- TOEPASSINGSVOORWAAR

DEN (VERVOLG). - In de tweede plaats moet de derde zijn ,medewerking" 
aan de contractbreuk hebben verleend. Zoals Procureur Generaal E. Krings 
in zijn conclusie terecht opmerkt, volstaat het niet dat de derde kennis heeft 
van het contract, opdat hij zou verplicht zijn dit contract te eerbiedigen 
(A.C., 1982-83, 1026). In het arrest van 17 juni 1960 had het Hof van 
Cassatie dit trouwens reeds uitdrukkelijk beslist: ,Overwegende dat het 
bestreden arrest door aldus op absolute wijze het principe te stellen dat de 
derden er toe gehouden zijn er zich van te onthouden produkten in te voeren 
en te verkopen waarvan het hun bekend staat dat een handelaar het invoer-
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en verkoopmonopolie van een medecontractant verkregen heeft, niet enkel 
beslist dat een overeenkomst aan derden tegenstelbaar is, maar ook en zulks 
in weerwil van de bepaling van artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek, 
dat een overeenkomst voor gevolg heeft derden in alle omstandigheden te 
verbinden en in onderhavig geval hun vrijheid te beperken om met om het 
even wie handel te drijven" (R. W., 1960-61, 173; in dezelfde zin Cass., 3 
november 1961, Pas., 1962, I, 252; Cass., 9 november 1973, R. W., 1973-74, 
1261; zieookKh. Brussel, 10juni 1985, lng. Cons., 1985, 288; Kh. Brussel, 
2 juni 1987, lng. Cons., 1987, 168). Deze rechtspraak wordt door het Hof 
van Cassatie in het arrest van 22 april 1983 terecht geenszins in vraag 
gesteld. Niet het bewust miskennen van andermans contractuele rechten is 
fout, maar wei het bewust meewerken, d. i. deelnemen aan andermans 
contractbreuk, Ievert een onrechtmatige daad op. ,Medewerken" betekent 
hier dat de derde een onmisbare hulp moet hebben verleend aan de contract
breker, d.w.z. dat zonder de tussenkomst van de derde er geen contract
breuk zou geweest zijn. Dit was in casu het geval daar A door de auto weder 
in te kopen van B de contractbreuk van B t.o.v. diens schuldeiser hielp 
totstandbrengen (voor een andere toepassing zie Brussel, 15 juni 1983, 
R. W., 1983-84, 2771; anders blijkbaar Voorz. Kh. Brussel, 16 januari 1989, 
Hande/sprakt., 1989, 279, noot A.M. Van den Bossche). 

259. DERDE-MEDEPLICHTIGHEID. - TOEPASSINGSVOORWAARDEN (VERVOLG). 

- De derde vomwaarde is dat -de derde mer kemris van zaken 1m:>et 
gehandeld heb ben, m.a. w. hij moet bewust heb ben deelgenomen aan ander
mans contractuele wanprestatie (voor een toepassing zie Brussel, 29 decem
ber 1987, Ing. Cons., 1988, 56). 

Vooreerst dient hier opgemerkt dat de derde op het ogenblik dat hij het 
contract met de debiteur sluit, op de hoogte moet zijn geweest van diens 
inbreuk op een vroeger aangegane contractuele verbintenis. Dit volgt uit de 
voorwaarde dat de derde welbewust moet hebben deelgenomen aan ander
mans contractbreuk. Wordt de derde pas naderhand van de contractbreuk 
ingelicht, dan kan hij niet meer veroordeeld worden op grond van art. 1382 
B.W. Mala fides superveniens non nocet. Op dit punt meen ik dat de zaak 
die aanleiding gaf tot de arresten van het Hof van Beroep te Brussel van 
30 september 1976 en van het Hof van Cassatie van 21 april 1978 anders 
beoordeeld had moeten worden dan gebeurd is. Het ging hier om de 
verplichting van de eigenares van een cafe om bij overdracht van de 
handelszaak een exclusieve bierafnameverplichting aan de koper op te 
leggen. Dit was niet gebeurd. Het bewijs werd niet geleverd dat de koper 
van de handelszaak op het ogenblik van het ondertekenen van het ,ver
koopcompromis" op de hoogte was van de contractbreuk van de verkoper. 
w el werd het bewijs geleverd dat de koper hiervan naderhand werd ingelicht 
en daardoor op de hoogte was van de contractbreuk op het ogenblik dat 
de authentieke koopakte voor de notaris werd verleden. Dat werd door het 
Hof van Beroep te Brussel voldoende geacht om een veroordeling wegens 
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derde-medeplichtigheid te rechtvaardigen. Ten onrechte m.i., daar de koop 
tussen partijen reeds voltrokken was op het ogenblik van de ondertekening 
van het verkoopcompromis (cf. Cass., 21 april1978, R. W., 1978-79, 1961; 
voor kritiek vatbaar op dit punt is ook Voorz. Kh. Kortrijk, 18 januari 1988, 
Handelsprakt., 1988, 203, i.h.b., p. 205). 
Moet de derde op de hoogte zijn geweest van zijn deelneming aan ander
mans contractbreuk, of volstaat het dat hij dit had behoren te weten? 
M.a. w., kan de derde die niet wist dat hij andermans wanprestatie mogelijk 
maakte, wegens derde-medeplichtigheid worden veroordeeld, indien zijn 
onwetendheid aan eigen nalatigheid te wijten was? 

Het antwoord op deze laatste vraag dient bevestigend te lui den. De art. 1382 
en 1383 B.W. beteugelen immers elke fout, elke nalatigheid, elke onvoor
zichtigheid. Ongetwijfeld, de derde moet, in beginsel, niet nagaan of zijn 
wederpartij al dan niet inbreuk pleegt op vroeger aangegane contractuele 
verbintenissen door met hem in zee te gaan. Zoals A. Weill terecht opmerkt 
,les tiers disposent d'un veritable droit a l'inertie" (Weill, A., La relativite 
des conventions en droit prive jranrais, Paris, 1939, p. 438, n°'253). Maar 
de toestand wordt anders, indien de derde over gegevens beschikt die te 
beschouwen zijn,als aanwijzingen van het bestaan van onverenigbare con
tractuele verplichtingen in hoofde van zijn wederpartij. Dan bestaat er geen 
verontschuldiging meer voor zijn lijdzaamheid; dan behoort hij de nodige 
inlichtingen in te winnen bij zijn medecontractant en, zo nodig en zo 
mogelijk, bij de schuldeiser. Laat hij dit na, dan is zijn gebrek aan kennis 
te wijten aan eigen nalatigheid, aan eigen fout, en moet hij de gevolgen 
daarvan dragen (Kruithof, R., o.c., R.C.J.B., 1980, p. 116-117). 

Terecht besliste het Hof van cassatie dan ook in het reeds besproken arrest 
van 22 april 1983 dat de quasi-delictuele fout afgeleid kan worden ,uit de 
kennis die zij (de derde) had of moest hebben van de bestaande toestand 
en uit de medewerking die zij niettemin aan deze contractbreuk verleende" 
(ibid.' k. 430). 
De lagere rechtspraak heeft zich hierbij aangesloten (zie en vgl. o.m. Luik, 
3 maart 1981, B.R.H., 1982, 566; Brussel, 27 oktober 1981, R. W., 1982-83, 
2474 met noot; Gent, 25 maart 1982, R. W., 1983-84, 2831 met noot; 
Antwerpen, 20 juni 1984, R. W., 1985-86, 536 met noot; Brussel, 10 oktober 
1985, T.B.H., 1986, 371; Antwerpen, 4 maart 1986, R. W., 1987-88, 370 
(moest in casu niet weten); Antwerpen, 24 maart 1986, R. W., 1986-87, 798 
met noot J. Herbots; Luik, 17 december 1986, Rev. Liege, 1987, 1515; 
Antwerpen, 19 oktober 1988, T.B.B.R., 1989,468, noot Y. Merchiers; Kh. 
Brussel, 5 apri11985, Ing. Cons., 1985, 175; Kh. Doornik, 28 januari 1986, 
J.T., 1987, 148, Rev. Reg. Dr., 1986, 267; Kh. Brussel, 10 mei 1988, Ing. 
Cons., 1988,232. Voordien reeds: Brussel, 27 oktober 1981, R. W., 1982-83, 
2474. Anders: Kh. Dendermonde, 19 april 1977, B.R.H., 1982, 355; Kh. 
Brussel, 8 december 1981, R. W., 1982-83, 1139 met noot P. Lemmens; vgl. 
nog Rb. Brussel, 7 juni 1988, R. W., 1988-89, 1378). In heel wat van deze 
gevallen ging het om de vraag of van beroepsopkopers van tweedehandsau-
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to's mag worden geeist dat zij de oorspronkelijke aankoopfactuur van de 
aspirant-verkoper zouden opvragen om te weten te komen of deze al dan 
niet inbreuk pleegt op een vervreemdingsverbod dat bij verkoop op afbeta
ling vaak bedongen wordt tot volledige afbetaling van het voertuig, m.a.w. 
om te weten te komen of de aspirant-verkoper al dan niet contractbreuk 
pleegt bij vervreemding van het gebruikte voertuig. Nagenoeg steeds werd 
op deze vraag door de hoven en rechtbanken bevestigend geantwoord (zie 
ook Herbots, J. en Pauwels, C., o.c., T.P.R., 1989, p. 1106-1107). 

260. DERDE-MEDEPLICHTIGHEID. - TOEPASSINGSVOORWAARDEN. (SLOT). 

Volgens een gedeelte van de rechtsleer dient de schuldenaar, zoals bij de 
Pauliaanse vordering, willens en wetens zijn contractuele verplichtingen te 
hebben geschonden. Dit zou een gevolg zijn van de eis dat de derde moet 
hebben deelgenomen aan andermans contractbreuk, dat hij daaraan mede
plichtig moet zijn geweest. Bij ontbreken van deze vereiste is het niet 
uitgesloten dat de derde geprofiteerd heeft van de niet-opzettelijke contract
breuk van de schuldenaar of zelfs dat hij deze, rechtstreeks of onrecht
streeks, heeft veroorzaakt, maar medeplichtigheid aan die contractbreuk 
kan hem dan niet aangewreven worden. 

M. Waelbroeck haalt in dit verband twee voorbeelden aan. In het eerste 
geval gaat het om een handelaar die op de markt een hoeveelheid produkten 
aankoopt, wetende dat daardoor het aanbod op de markt zo klein wordt 
dat zijn medecontractani vroeger a-angegane verbintenissen ]egens anderen 
niet meer kan honoreren. Het tweede geval heeft betrekking op syndikale 
leiders die een staking onder het personeel van een bedrijf ontketenen 
wetende dat zij de ondernemer daardoor verhinderen reeds geplaatste 
bestellingen tijdig uit te voeren. In beide gevallen is het mogelijk dat de 
schuldenaar nalatig of onvoorzichtig is geweest en dus contractbreuk pleegt, 
maar van medeplichtigheid in hoof de van de derde is geen sprake. De derden 
hebben ongetwijfeld de contractbreuk onrechtstreeks veroorzaakt, maar zij 
hebben zich niet medeplichtig gemaakt aan de fout van de schuldenaar (zie 
Waelbroeck, M., ,Les conditions de la responsabilite du tiers complice de 
la violation d'une obligation contractuelle en droit beige et en droit compa
re", R.C.J.B., 1980, p. 117-118; zie ook Kruithof, R., o.c., R.C.J.B., 
1980, p. 117 e.v.; vgl. Kh. Brussel, 8 december 1981, R. W., 1982-83, 1139 
en i.h.b. 1145). 

261. DERDE-MEDEPLICHTIGHEID.- VORDERINGSGERECHTIGDEN.- Vorderin
gen wegens derde medeplichtigheid worden doorgaans door de benadeelde 
contractspartij (schuldeiser) ingesteld. E. Guldix wijst er echter terecht op 
dat de eiser niet steeds de hoedanigheid van partij bij de overeenkomst hoeft 
te hebben. Het volstaat dat hij uit de overeenkomst contractuele rechten 
put, b.v. dankzij een beding ten behoeve van een derde (noot onder Voorz. 
Kh. Brugge, 10 november 1988, Handelsprakt., 1988, p. 163; zie ook Gent, 
6 oktober 1989, Handelsprakt., 1989, (220) 223, noot E. Guldix). 
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C. Bijzondere regels betreffende wederkerige overeenkomsten 

a. Exceptio non adimpleti contractus 

262. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS. - ALGEMEEN. - Zoals men 
weet, is in ons land eigenrichting in beginsel niet toegelaten. Het verbod zijn 
eigen rechter te zijn, is, volgens ons Hof van Cassatie, een algemeen 
rechtsbeginsel (Cass., 24 mei 1976, A.C., 1976, 1053). Dit beginsel geldt 
echter niet zonder uitzonderingen. De exceptio non adimpleti contractus is 
zo'n uitzondering (zie ook Lamine, L., Het retentierecht, Antwerpen, 1982, 
462 p.). 
Het Iijdt immers geen twijfel dat de exceptio een vorm is van eigenrichting, 
d.i. het eigenmachtig optreden ter handhaving van een- in casu civielrech
telijke - aanspraak: zonder tussenkomst van de rechter mag de ene partij 
overgaan tot het opschorten van de uitvoering van de eigen verbintenissen 
tot op bet ogenblik dat de andere partij haar verbintenissen uitvoert of 
aanbiedt uit te voeren (Dirix, E., ,Eigenrichting in het privaatrecht", in 
Liber amicorum Jan Ronse, Brussel, 1986, p. 597 e.v. en i.h.b. p. 602). 
Herhaaldelijk heeft het Hof van Cassatie beslist - impliciet weliswaar -
dat de exceptio non adimpleti contractus eveneens een algemeen rechtsbe
ginsel is (Cass., 15 juni 1981, A.C., 1980-81, 1190; Cass., 6 maart 1986, 
A.C., 1985-86, 935; Cass., 26 mei 1989, A.C., 1988-89, 1131)(65). 

263. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS. - TOEPASSINGSVOORWAARDEN. 

- SYNALLAGMAtiSCHE VERHOUDING. - De juridische grondslag van de 
exceptio dient te worden gezocht in de onderlinge afhankelijkheid van de 
wederzijdse verbintenissen (Cass., 12 september 1973, A.C., 1974, 36). 
Hieruit spruit de toepassingsvoorwaarde voort dat er een voldoende samen
hang moet bestaan tussen de op te schorten verbintenis en de prestatie 
waarvan de excipiens de niet-nakoming aanvoert (zie Storme, M.E., ,De 
exceptio non adimpleti contractus als uitlegvraag. Uitwerking van enkele 
aspecten in de verhouding tussen partijen, meer bepaald evenredigheid en 
volgorde van de prestaties en bewijslast", R. W., 1989-90, 315). Deze 
voorwaarde is niet aileen vervuld wanneer de twee verbintenissen als elkaars 
tegenprestatie zijn aangegaan, m.a.w. bij wederkerige overeenkomsten, 
maar ook bij onvolmaakt wederkerige contracten, zoals bewaargeving. In 
het arrest van 12 september 1986 bevestigt bet Hof van Cassatie de reeds 
gangbare opvatting dat dit verweer ook kan worden opgeworpen in het 
raam van de wederkerige rechtsverhoudingen die ontstaan ingevolge de 
ontbinding van een overeenkomst (A. C., 1986-87, 48; anders Vred. Kort
rijk, 30 september 1986, R. W., 1987-88, 1411). Hetzelfde geldt voor de 
toestand die zich voordoet na de vernietiging van overeenkomsten (zie De 
Page, II, nrs. 820, 834 en 866, A, 1°; Vandeputte, R., De overeenkomst, 
p. 279). 

(65) Cass., 14 maart 1991, A.C., 1990-91, 735. 
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Tussen een opdrachtgever en een aannemer worden gelijktijdig twee afzon
derlijke aannemingscontracten gesloten m.b.t. bet oprichten van gebouwen 
respectievelijk in Turnhout en Namen. Volgens de Rechtbank van Koop
handel te Tongeren bestond er voldoende samenhang tussen beide contrac
ten om de opdrachtgever bet recht te geven om op grond van de exceptio 
non adimpleti contractus, tot opschorting van zijn eigen verbintenissen uit 
de ene overeenkomst over te gaan in geval van niet-uitvoering door de 
aannemer van een verbintenis uit de andere overeenkomst (Kh. Tongeren, 
18 oktober 1979, Limb. Rechtsl., 1980, 21; voor een andere toepassing, zie 
Vred. Brussel, 4 juli 1977, T. Vred., 1980, 35). 

In de regel blijft voldoende samenhang ook bestaan bij overdracht van de 
schuldvordering. Bij cessie komt de cessionaris immers in dezelfde positie 
te staan als de cedent. Derhalve zal de gecedeerde schuldenaar de exceptie 
aan de cessionaris mogen tegenwerpen, zoals hij dat voorheen vermocht te 
doen t.o.v. de cedent (zie hierover Van Ommeslaghe, P., ,La transmission 
des obligations en droit beige, in ,La transmission des obligations", 
Brussel, 1980, p. 99-103; Cass., 13 september 1973, A.C., 1974, 36). De 
exceptie van niet-uitvoering, aldus bet Hof van Cassatie, gegrond op de 
onderlinge afhankelijkheid van de wederzijdse verbintenissen van partijen, 
is inherent aan de aard van bet wederkerige contract, zodat zij bestaat v66r 
de wanprestatie en v66r de overdracht van de rechten van de schuldeiser 
en door de gecedeerde schuldenaar aan de overnemer kan worden tegenge
WOI"pen, ongeaGht bet tijdstip van de wanprestatie-(Cass., 27 september 
1984, A. C., 1984-85, 156; zie ook Bergen, 7 december 1982, Rev. Reg. Dr., 
1983, 206; Bergen, 5 april 1983, T.B.H., 1984, 513, noot C. Parmentier; 
Luik, 9 november 1983, T. Aann., 1985, 165, noot M. Evroey; Bergen, 26 
mei 1986, Rev. Reg. dr., 1986, 261; Bergen, 23 november 1987, Rev. Liege, 
1988, 421, noot C. Parmentier). 

Wanneer de verkoper van een onroerend goed tegen de koper een vordering 
instelt strekkende tot terugbetaling van bet gedeelte van de onroerende 
voorheffing dat de koper verschuldigd is, mag de verweerder tegenover de 
eiser geen exceptie van niet-uitvoering van de verbintenissen van de verko
per inroepen omwille van verborgen gebreken waarvoor hij bij tegeneis, 
schadeloosstelling vraagt: bet voorwerp van deze tegeneis is - aldus de 
rechtbank- immers vreemd aan de hoofdeis (Rb. Brussel, 27 september 
1988, Pas., 1989, III, 37). 

264. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS.- TOEPASSINGSVOORWAARDEN. 

- De exceptio mag niet ingeroepen worden door de partij die haar verbinte
nis eerst diende nate komen (zgn. ,voorleveringsplicht"). Ofbeide partijen 
gelijktijdig hun verbintenissen dienen na te komen of een onder hen eerst 
dient over te steken is een vraag van inhoud en uitleg van de rechtsverhou
ding (cf Storme, M.E., o.c., R. W., 1989, p. 317). 

In dit verb and werd beslist dat een geneesheer de verplichting tot afgifte van 
een attest van verstrekte hulp niet vermag op te schorten totdat de patient 
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de verschuldigde som heeft betaald, daar dat attest de patient juist in staat 
moet stellen het geld van zijn ziekenfonds terug te krijgen en dus de arts 
te betalen (Rb. Oudenaarde, 8 december 1987, Consumentenrecht 
(D.C.C.R.), 1988, 130 noot H. Nijs). 

265. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS.- TOEPASSINGSVOORWAARDEN. 

- Een van de vereisten voor het inroepen van de niet-uitvoeringsexceptie 
is dat de opschorting slechts mag geschieden in zoverre ze door de niet-nako
ming van de wederpartij gerechtvaardigd is (zie hierover Storme, M.E., 
o.c., R. W., 1989-90, 319-320 en de verwijzingen aldaar). M.a.w. de uitoefe
ning van de exceptie van niet-uitvoering dient te goeder trouw te geschieden. 
Om deze reden kan de exceptie van niet-uitvoering slechts worden opgewor
pen wanneer er sprake is van een ernstige tekortkoming aan de hoofdver
plichtingen van de overeenkomst. De rechter verantwoordt de afwijzing van 
de door een partij in een wederkerige overeenkomst opgeworpen exceptie 
van niet-uitvoering dan ook naar recht, wanneer hij vaststelt dat de andere 
partij niet ernstig is tekort gekomen aan haar hoofdverplichtingen (Cass., 
15 juni 1981, A. C., 1980-81, 1190(66); zie ook Bergen, 23 september 1986, 
Rev. Reg. Dr., 1986, 409; Bergen, 1 oktober 1987, J.T., 1988, 49). Deze 
regel geldt ook, volgens hetzelfde cassatie-arrest, wanneer de opgeworpen 
tekortkoming bestaat in de niet-uitvoering door een werknemer van de 
overeengekomen arbeid wegens een staking (ibid.; cf. Storme, M.E., o.c., 
R. W., p. 319, nr. 15; vorig overzicht, T.P.R., 1975, p. 527; supra, 
nr. 213). 
Een garagehouder oefent de exceptio niet te goeder trouw uit wanneer hij 
beweert gerechtigd te zijn om een retentierecht op de aan hem voor herstel
lingen toevertrouwde auto uit te oefenen wegens niet-betaling van de 
faktuur, dan wanneer hij herstellings- en schilderwerken heeft uitgevoerd 
voor een prijs die de door hem gemaakte schatting ver overtreft en die buiten 
verhouding staat tot de waarde van het voertuig (Voorz. Kh. Brussel, 1 juni 
1989, J. T., 1990, 29)(67). 
De vraag rijst of voorgaande regel steeds geldt, dan wel of haar toepassings
gebied moet beperkt worden tot het geval dat de ene of de andere prestatie 
ondeelbaar is. Voor deelbare verbintenissen zou men haar immers kunnen 
vervangen door de evenredigheidsregel: een gedeeltelijke tekortkoming -
d.i. in casu een tekortkoming die de rest van de prestatie niet nutteloos 
maakt - zou een daarmee evenredige opschorting in de regel rechtvaardi
gen (in die zin Storme, M.E., o.c., R. W., p. 319-320). 

(66) De rechter is verplicht na te gaan of aan deze toepassingsvoorwaarde is voldaan. Wijst 
hij het beroep op de exceptio non adimpleti contractus af, !outer op grond van de overweging 
dat de huurder dienaangaande een rechtsvordering had moeten instellen, doch zonder na te 
gaan of de ernst van de tekortkoming van de verhuurder de niet-uitvoering door de huurder 
van zijn betalingsverbintenis kon rechtvaardigen, dan is die beslissing niet naar rechte verant
woord (Cass., 14 maart 1991, A. C., 1990-91, 735). 
(67) Voor een gelijkaardig toepassingsgeval zie Vred. St.-Niklaas, 14 januari 1991, R. W., 
1991-92, 1436. 
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Een aanwijzing dat het Hof van Cassatie niet afwijzend staat tegenover deze 
evenredigheidsregel, kan men misschien vinden in het arrest van 6 maart 
1986 (A. C., 1985-86, 935). Het betrof hier een huurzaak. Daar de verhuur
der van een onroerend goed bepaalde eigenaarsherstellingen niet uitvoerde 
en daardoor het huurgenot werd aangetast, schortte de huurder het huur
dersonderhoud en de uitvoering van de huurdersherstellingen volledig op. 
Terwijl door de wanprestatie van de verhuurder de huurder slechts kleine 
ongemakken leed - zijn huurgenot werd slechts in , ,lichte'' of , ,zeer 
geringe mate" verminderd- veroorzaakte de opschorting door de huurder 
van zijn verbintenissen grate schade aan de verhuurder. De Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brugge besliste in deze zaak dat de wanprestatie van de 
verhuurder weliswaar de ontbinding van het huurcontract rechtvaardigde, 
maar geen voldoende verantwoording opleverde voor de verregaande op
schorting van de huurdersverplichtingen. Het cassatieberoep tegen deze 
uitspraak werd verworpen. Volgens het Hof van Cassatie hebben de appel
rechters het algemeen rechtsbeginsel waarop de exceptio steunt niet ge
schonden door te beslissen ,dat het niet-nakomen door de verweerders van 
hun verhuurdersverplichtingen, hoewel het zwaarwichtig genoeg is om de 
ontbinding van de huurovereenkomst te hunnen nadele te verantwoorden, 
niettemin niet toelaat de door eiseres opgeworpen exceptie voor het geheel 
van haar verplichtingen aan te nemen" (ibid., p. 937; zie en vgl. ook Kh. 
Brussel, 24 maart 1980 en Brussel, 7 oktober 1982, T. A ann., 1983, 33, noot 
l\1.~A,. Flamm~ eg ]J.R.H., 1981,)16; R.b. _I:-,uik, 23 ok!ober_L9_87, Rel). 
Liege, 1987, 1479). 

Vermddenswaard in dit verband is ook het arrest van het Hof van Cassatie 
van 18 november 1988 (A.C., 1988-89,338 enR. W., 1989-90, 324). Het ging 
hier weer om een huurovereenkomst. In het contract was bedongen dat de 
uitvoering van het huurcontract afhankelijk was van de (opschortende) 
voorwaarde dat de verhuurder de in de plaatsbeschrijving opgesomde 
gebreken van het goed zou herstellen. De verhuurder kwam deze verplich
ting echter niet na. De huurder reageerde daarop door de huurprijsbetalin
gen volledig stop te zetten. De Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge 
oordeelde dat de huurder de hierboven besproken evenredigheidsregel had 
miskend door de huurprijsbetalingen integraal stop te zetten, daar het 
uitblijven van de beloofde herstellingen slechts tot een gedeeltelijke derving 
(30 o/o) van het huurgenot had geleid. M.a.w. de huurder had slechts een 
gedeelte van de huurgelden achter mogen houden, maar niet het 'totaal 
verschuldigde bedrag. De voorziening in verbreking tegen dit vonnis werd 
door het Hof van Cassatie terecht ingewilligd. De partijen hadden immers 
de uitvoering van de verbintenis van de huurder afhankelijk gesteld van de 
opschortende voorwaarde dat de verhuurder bepaalde herstellingen zou 
uitvoeren. Zolang die herstellingen niet waren verricht, m.a. w. zolang de 
voorwaarde niet in vervulling was gegaan, kon de verhuurder dus noch op 
een gehele noch op een gedeeltelijke uitvoering van de huurdersverplichtin
gen aanspraak maken. Noch de evenredigheidsregel, noch de regel dat een 
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partij zich niet op de exceptio mag beroepen wanneer zij tot eerdere 
nakoming van haar eigen verbintenissen gehouden is, zijn hier toepasselijk, 
daar er bij een verbintenis onder opschortende voorwaarde tijdens de 
periode pendente conditione geen sprake kan zijn van een exceptio non 
adimpleti contractus. Inderdaad, de debiteur is nog helemaal niet tot 
nakoming gehouden (zie supra, nrs. 23 e.v. en nr. 26; vgl. echter Storme, 
M.E., o.c., R. W., p. 317 en 320). 

266. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS.- TOEPASSINGSVOORWAARDEN. 

- Voorts wordt de eis gesteld dat de door de excipiens opgeworpen 
niet-nakoming van de verbintenis van de wederpartij, aan deze laatste toe 
te rekenen moet zijn, m.a.w. aan diens schuld te wijten dient te zijn (zie 
b.v. De Page, Traite, II, nr. 860, p. 824; Cass., 7 februari 1979, A.C., 
1978-78, 661). Zo besliste de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik dat de 
huurder de niet-uitvoeringsexceptie niet vermag in te roepen tegen de 
verhuurder wegens feitelijke stoornissen veroorzaakt door derden, daar uit 
de artikelen 1719 en 1725 B.W. blijkt dat de verhuurder voor die stoornissen 
niet aansprakelijk kan worden gesteld (Rb. Luik, 26 mei 1987, T.B.B.R., 
1988, 552, noot B. Hubeau). In zijn reeds meermalen geciteerde interessante 
studie over de exceptio non adimpleti contractus pleit M.E. Storme voor 
een nuancering van deze regel (o.c., R. W., 1989-90, 319). 

267. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS.- TOEPASSINGSVOORWAARDEN. 

- In ieder geval mag de exceptie niet ingeroepen worden wanneer de 
niet-nakoming van de verbintenis in hoofde van degene tegen wie de 
exceptie wordt ingeroepen, te wijten is aan een jout van de excipiens zelf 
(voor een toepassing, zie Bergen, 12 april 1984, R.G.A.R., 1987, 
nr. 11.222). 

268. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS. - DERDENWERKING. - De 
exceptio non adimpleti contractus heeft drie functies: ten eerste, als middel 
tot het afweren van de vordering van de tegenpartij; ten tweede, als 
drukkingsmiddel ten einde de wederpartij tot uitvoering van haar verbinte
nis te bewegen;' en ten derde, als zekerheidsfunctie, daar het de excipiens 
beschermt voor het geval de wanprestatie van de wederpartij definitief 
mocht worden (zie Dirix, E. en De Corte, R., Zekerheidsrechten, Antwer
pen, 1989, p. 102). 
Deze laatste functie komt vooral tot uiting wanneer de partij tegen wie men 
de exceptie inroept, failliet gaat. Ret is thans vaststaande rechtspraak van 
het Hof van Cassatie dat de faillietverklaring van een der partijen de 
toepassing van de exceptie van niet-uitvoering inzake wederkerige overeen
komsten niet in de weg staat, zelfs indien de wanprestatie daardoor defini
tiefwordt (zie m.n. Cass., 13 september 1973, A.C., 1974, 37). Uit het arrest 
van het Hof van Cassatie van 12 september 1986 blijkt dat deze regel ook 
geldt wanneer er tussen partijen weliswaar geen wederkerige overeenkomst 
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meer bestaat, maar wei een synallagmatische verhouding - in casu de 
rechtsverhouding die ontstaat ingevolge de ontbinding van hun overeen
komst - waarop volgens het gemeen recht de exceptio non adimpleti 
contractus toepassing kan vinden: ,overwegende dat weliswaar de schuld
vordering die voor een schuldeiser ontstaat doordat na de faillietverklaring 
van zijn schuldenaar de tussen partijen bestaande overeenkomst wordt 
ontbonden op grond van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek, op 
zichzelf geen vordering tegen de gezamenlijke schuldeisers geeft, zodat zijn 
uit de ontbinding voortgevloeide schuldvordering slechts als schuldvorde
ring in het passief kan worden opgenomen; dat zulks echter de schuldeiser 
zijn verweer, berustend op de exceptio non adimpleti contractus, niet 
ontneemt wanneer de curators tegen hem een vordering instellen; dat dit 
verweer niet mag worden behandeld alsof het een vordering was waardoor 
aanspraak wordt gemaakt op een voorrecht of afbreuk wordt gedaan aan 
de gelijkheid tussen de schuldeisers; dat dit verweer ook kan worden 
opgeworpen in het kader van de wederkerige rechtsverhoudingen die ont
staan ingevolge de ontbinding van de overeenkomst; dat het retentierecht 
ook kan worden tegengeworpen aan de curator in het faillissement van de 
wederpartij, dat wil zeggen aan de gezamenlijke schuldeisers" (Cass., 12 
september 1986, A. C., 1986-87, 46; zie ook de bronnen aldaar aangehaald 
op p. 44, voetnoot 3). 
Belangrijk in bovengenoemd Cassatiearrest is ook dat het Hof uitdrukkelijk 
beslist dat het hier niet om een voorrecht gaat (cjr. Dirix, E. en De Corte, 
R., o.c., p. 207~208). De tegenwerpelijkheid van dit verweeiml.ddcl aan 
derden staat niettemin vast (ibid.). 
Toepassing makend van de hierboven vernoemde regel dat de exceptie 
tegenwerpelijk is aan de curatoren van de faillietverklaarde wederpartij, 
besliste het Hof van Beroep te Antwerpen in het arrest van 17 mei 1984 dat 
een verzekeringsmaatschappij gerechtigd is, na de faillietverklaring van 
haar makelaar, de op de door deze Iaatste ontvangen premies vervallen 
commissies in te houden, tot aanzuivering van haar schuldvordering in 
bedoeld faillissement (De Verz., 1985, 471 e.v., noot Thys, H.; zie ook 
Thys, H., , ,Het retentierecht van de niet-betaalde verzekeraar'', De Verz., 
1985, p. 389 e.v.; zie ook Bergen, 18 januari 1982, Rev. Reg. Dr., 1982, 
128; vgl. Kh. Tongeren, 30 april 1984, De Verz., 1985, 459). 

Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt een schuldeiser van de koper 
bewarend beslag te leggen op de gekochte zaak, die reeds eigendom is van 
de koper, maar waarvan de verkoper krachtens de overeenkomst en artikel 
1612 B.W. de levering weigert zolang de prijs ervan niet is betaald. De 
verkoper kan echter niet tot afgifte van de zaak worden gedwongen zolang 
de prijs niet is betaald (Cass., 24 apri11987, A.C., 1986-87, 1127 en R. W., 
1987-88, 806, noot F. Wachsstock; De Page, VI, nr. 824, p. 784). 

269. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS.- TOEPASSINGEN.- NUTSBEDRIJ

VEN. - In het begin van de jaren tachtig bracht de economische crisis in 
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ons land heel wat mensen in geldmoeilijkheden. Door inkomensdalingen en 
drastische verhogingen van o.m. de brandstofprijzen kregen vooral de 
minder gegoede burgers - maar niet alleen zij - het moeilijk om hun gas
en electriciteitsrekeningen te betalen. De meeste nutsbedrijven aarzelden 
niet- soms zelfs bij vriestemperaturen- om de gas- en electriciteitsleidin
gen van in gebreke blijvende debiteurs af te sluiten. Zij beriepen zich 
daarvoor op de exceptio non adimpleti contractus: zolang gij uw rekeningen 
niet betaalt, leveren wij geen gas of electriciteit meer. Zoals te verwachten 
was, leidden deze conflicten tot een hele reeks rechterlijke uitspraken (zie 
naast de hierna geciteerde bronnen over deze problematiek ook Fierens, J., 
,Rester au courant", Journal des Proces, 17 februari 1984, p. 13; Gillar
din, J., ,Coupures d'electricite et besoin vital", Journal des Proces, 1 
november 1985, p. 28; op de vraag of de rechtsverhouding tussen nutsbe
drijven en klanten als contractueel te bestempelen is of niet, wordt hier niet 
ingegaan (zie hierover Peeters, B., ,De verhouding tussen openbare dien
sten en hun gebruikers", R. W., 1990-91, p. 137 e.v.; supra, nr. 41). 

De exceptio mag ook in deze situatie niet meer ingeroepen worden, wanneer 
de debiteur het nodige heeft gedaan om de tekortkoming in de nakoming 
van zijn verbintenissen ongedaan te maken. Derhalve mag de electriciteits
voorziening niet meer worden afgesloten van een persoon die alle nog 
verschuldigde sommen heeft betaald in de handen van een daartoe bevoegde 
aangestelde van de electriciteitsmaatschappij (zie Rb. Marche-en-Famenne, 
16 mei 1984, Rev. Reg. Dr., 1984, 331; zie ook Rb. Charleroi, 25 augustus 
1986, Rev. Reg. Dr., 1986, 415; Vred. Bouillon, 17 december 1985, fur. 
Liege, 1986, 98). A fortiori geldt dit wanneer de schuldenaar helemaal geen 
inbreuk op zijn verbintenissen heeft gepleegd (Vred. Elsene, 23 mei 1985, 
Journal des Proces, 1986, p. 987). 

De exceptio mag niet ingeroepen worden in omstandigheden die strijdig zijn 
met de goede trouw. De excipiens mag m.a.w. geen misbruik maken van 
zijn opschortingsrecht. Zo werd beslist dat de electriciteitsmaatschappij die 
de leveringen aan een bejaarde man tijdens de vakantieperiode zonder 
voorafgaandelijke waarschuwing had stopgezet, en dit omwille van de 
niet-tijdige betaling van een rekening van 1.899 fr., zich aan rechtsmisbruik 
schuldigmaakte (Vred. Sint-Joost-Ten-Noode, 18 februari 1986, T. Vred., 
1987, 274). Evenzo oordeelde de Rechtbank van Koophandel te Gent in het 
vonnis van 1 juni 1984 dat het electriciteitsbedrijf dat de levering van 
electriciteit aan een gefailleerde onderneming onderbreekt, zonder zich 
vooraf af te vragen of de machines in die onderneming al dan niet zijn 
stilgelegd en zonder rekening te houden met de waarschijnlijkheid van 
schade door de stroomonderbreking, roekeloos en ondoordacht handelt en 
dus misbruik maakt van haar contractueel recht de stroomleveringen te 
schorsen (R. W., 1984-85, 1721, noot Storme, M.E. en R. W., 1986-87, 
2799). 

Maakt echter geen misbruik van zijn recht de exceptio in te roepen, de 
electriciteitsmaatschappij die verschillende belangrijke schuldvorderingen 
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op een klant bezit, zonder succes herhaalde verzoeken tot betaling aan de 
debiteur heeft gericht en deze schuldenaar verschillende keren in gebreke 
heeft gesteld (zie Bergen, 15 januari 1985, J.T., 1985, 526; zie en vgl. ook 
Rb. Nijvel, 17 december 1982, J.T., 1985, 529; Rb. Brussel, 6 september 
1983, J. T., 1985, 528; Rb. Charleroi, 17 september 1984, J. T., 1985, 
526-527; Vred. Nijvel, 12 januari 1983, J. T., 1985, 530). Evenzo werd 
beslist dat de electriciteitsmaatschappij die de electriciteitsleveringen aan 
een klant stopzet wegens niet-betaling van een aantal rekeningen, geen 
misbruik maakt van haar opschortingsrecht, wanneer de door de klant 
inmiddels verrichte betaling haar nog niet ter ore was gekomen (Bergen, 29 
mei 1985, R.G.A.R., 1986, nr. 11.078 en Rev. Reg. Dr., 1985, 336; zie ook 
Brussel, 25 februari 1988, Rev. Reg. Dr., 1988, 208, noot X. Delgrange). 
Voorts oordeelde de Burgerlijke Rechtbank te Charleroi dat de opschorting 
van de electriciteitsleveringen gerechtvaardigd was, wanneer de schuldenaar 
gedurende vele maanden zelfs geen aanstalten maakte om de met de 
electriciteitsmaatschappij overeengekomen regeling tot aanzuivering van de 
achterstallige sommen ,in schijven" ten uitvoer te brengen (Rb. Charleroi, 
30 januari 1984, Rev. Reg. Dr., 1984, 333, noot B. Haubert en J. T., 1985, 
527-528; zie ook Bergen, 18 oktober 1988, J. T., 1989, 5; Rb. Brussel, 1 april 
1983, J. T., 1985, 528-529; Rb. Bergen, 11 april1984, J. T., 1985, 527). Het 
feit dat de schuldenaar de rekeningen voor nieuwe leveringen regelmatig, 
d.w.z. tijdig betaalt, is niet van aard, volgens verschillende rechtbanken, 
om de uitoefening van het opschortingsrecht wegens de niet-betaling van 
oude tekeningen strijdig te vetklaren met de goede trouw (Rb. Charleroi, 
30 januari 1984, reeds aangehaald; Bergen, 15 januari 1985, J.T., 1985, 
526). 

Over de ,wijsheid" van sommige van deze rechterlijke uitspraken kan 
geredetwist worden. Bepaalde rechters hadden er wellicht beter aan gedaan 
wat meer rekening te houden met het feit dat gas en electriciteit thans in 
ons land in essentiele levensbehoeften voorzien. Ook zouden deze rechters 
misschien meer aandacht hebben kunnen besteden aan de vraag of jonge 
kinderen of ouderlingen al dan niet door de maatregel getroffen werden. 
Ook de periode van het jaar- zomer of winter b.v. - tijdens dewelke gas 
of electriciteit wordt afgesneden, dient een belangrijk beoordelingselement 
te zijn. De gas- en electriciteitsmaatschappijen kunnen trouwens hun rech
ten ook op een andere wijze uitoefenen, m.n. door de gedwongen uitvoering 
in natura te vorderen. Rechtsmisbruik is hier dus niet geheel denkbeeldig. 
Bij dit alles mag men niet uit het oog verliezen dat de exceptio non adimpleti 
contractus een vorm van eigenrichting is. De uitoefening van de exceptio 
is niet onderworpen aan een gerechtelijke toelating. Rechterlijke controle 
kan enkel a posteriori plaatsvinden. En dan is onherstelbaar leed vaak reeds 
geschied. De vraag moet dan oak worden gesteld of voor nutsbedrijven als 
de bovengenoemde de uitoefening van de niet-uitvoeringsexceptie niet af
hankelijk moet worden gesteld van het bekomen van een voorafgaandelijke 
machtiging door de rechter. Een andere oplossing is de invoering van een 

572 



wettelijke verplichting om hoe dan oak een minimum hoeveelheid gas en/ of 
electriciteit te blijven leveren voor huishoudelijk gebruik (zie Decreet van 
de Waalse Gewestraad van 4 juli 1985 ,,relatif ala fourniture d'un minimum 
d'electricite pour les usages domestiques", B.S., 7 september 1985). 

W at er oak van zij, de schuldeiser die ten onrechte gebruik heeft gemaakt 
van het opschortingsrecht, heeft een contractuele fout begaan die in geval 
van schade tot een vergoedingsplicht leidt (Vred. Elsene, 23 mei 1985, reeds 
aangehaald; Vred. Sint-Joost-Ten-Noode, 18 februari 1986, reeds 
aangehaald; Vred. Bouillon, 17 december 1985, Jur. Liege, 1986, 98; cf. 
Cass., 13 januari 1949, Pas., 1949, I, 30; Cass., 18 maart 1971, Pas., 1971, 
I, 669). 

Ziehier een toepassing van deze laatste regel. Het echtpaar Denison woonde 
in de Vanderveldestraat 101 te Heeren en verhuurde twee woningen gelegen 
in diezelfde staat. De water- en electriciteitsmaatschappij X stuurde het 
echtpaar een rekening van 1350 BF die betrekking had op verbruik tijdens 
de periode nadat huurder Y uit het pand in de Vanderveldestraat 88 
vertrokken was en de nieuwe huurder Z zich aldaar vestigde. Daar het 
echtpaar meende dat de rekening betaald moet worden door de uitgetreden 
huurder, weigerden zij die te vereffenen. Midden in de winter - op 30 
januari 1986- werd de electriciteitsvoorziening afgesloten in hun persoon
lijke waning in de Vanderveldestraat 101, zodat zij over geen enkele 
verwarming meer beschikten. Daar Dhr. Denison leed aan een chronische 
bronchitis werd hij daardoor het slachtoffer van lichamelijke en geestelijke 
schade. De rechter beslist niet aileen dat de exceptio hier door de water- en 
electriciteitsmaatschappij uitgeoefend werd in strijd met de goede trouw, 
maar dat oak in:tegrale schadeloosstelling aan het echtpaar verschuldigd was 
(Rb. Charleroi, 30 januari 1990, J. T., 1990, 388). 

270. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS. -ANDERE TOEPASSINGEN. -

Het feit dat de hoofdaannemer de werf gebrekkig coordineert en materialen 
laattijdig aflevert, en daarenboven weigert het daardoor voor de onderaan
nemer ontstane rendementsverlies te vergoeden, Ievert contractbreuk op en 
geeft de onderaannemer het recht de nakoming van zijn prestaties op te 
schorten (Kh. Brussel, 21 maart 1986, T. Aann., 1986, 181). 

De exceptio geldt zowel voor ogenblikkelijke contracten als voor duurover
eenkomsten (De Page, Traite, II, nr. 866, B). Het Hofvan Beroep te Bergen 
besliste dan oak terecht dat de niet-uitvoeringsexceptie kan worden ingeroe
pen t.a.v. contracten in verband met de levering van gas en electriciteit 
(Bergen, 27 februari 1987, J. T., 1988, 29; zie oak vorig nr.). 

Fouten door de verzekeraar gemaakt in de afhandeling van schadegevallen 
die door de verzekering gedekt zijn, kunnen de verzekeringnemer het recht 
geven om op grand van de exceptio non adimpleti contractus de betaling 
van verzekeringspremies op te schorten (Vred. Verviers, 7 maart 1983, Jur. 
Liege, 1985, 235 met noot). 
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Beslist werd dat de koper van een volledig computersysteem de betaling van 
de ,hardware" mag opschorten, wanneer de verkoper in gebreke blijft de 
overeengekomen ,toepassingssoftware" te leveren en de koper daardoor 
ook de ,,hardware" niet kan gebruiken (Gent, 4 juni 1986, Computerrecht, 
1986, p. 265, noot K. Van Hoecke; zie ook Buyle, J.-P., Lanoye, L. en 
Willems, A., ,L'informatique", J.T., 1988, p. 101, nr. 22 en de aldaar 
aangebaalde recbtspraak). 
W anneer de verhuurder een fout begaat door de niet-uitvoering van zijn 
onderhoudsverplichting (art. 1719 en 1720 B.W.), is het de buurder toegela
ten zijn contractuele verplichtingen tot betaling van de huurgelden op te 
schorten (Rb. Kortrijk, 9 oktober 1984, T.R.D.-Dossier, 1988, nr. 1, p. 7; 
Vred. Antwerpen, 23 november 1983, T.R.D.-Dossier, 1988, nr. 1, p. 4). 
Het rechtskarakter van de bedingen waarbij de verzekeraar het recht 
verkrijgt de dekking van het verzekerde risico op te scborten, wanneer de 
verzekeringnemer de verschuldigde premies niet betaalt en de verzekeraar 
tegelijkertijd bet recht op betaling behoudt van de premies die na deze 
schorsing van de waarborg vervallen, blijft de rechtspraak en de rechtsleer 
verdelen(68). Terecht wijst M. Fontaine er in een voortreffelijke analyse van 
bet probleem op dat bier van een exceptio non adimpleti contractus eigenlijk 
geen sprake is. De exceptie heeft slechts een voorlopig effect. Zij reikt niet 
verder dan tot een opschorten van de nakoming van de verbintenis van de 
verzekeraar zolang de verzekeringnemer de verschuldigde premies niet 
betaald heeft. Zodra de-verzekeringnemer deze_vrijwillig_of_ gedwongen 
betaalt, dient de verzekeraar dus ook zijn verbintenissen weer nate komen 
en derbalve t.a.v. de ongevallen die zicb tijdens de schorsingsperiode 
zouden hebben voorgedaan en door de verzekering gedekt zijn, de nodige 
uitkeringen te doen. Bovengenoemde clausules wijken bier wezenlijk van 
af, daar zij de verzekerde definitief vervallen verklaren van het recht op 
uitkeringen voor de , ,scborsingsperiode''. Wanneer de verzekeringnemer de 
betalingen hervat, dekt de verzekeraar het risico opnieuw voor de toekomst, 
maar niet voor het verleden (Fontaine, M., ,La suspension de Ia garantie 
de !'assurance pour d6faut de paiement des primes", R. C.J.B., 1982, 
p. 308; vgl. Gent, 6 november 1979, R. W., 1980-81, 873; Rb. Luik, 18 
januari 1983, De Verz., 1984, 655; Rb. Luik, 24 april1984, R.G.A.R., 1987, 
nr. 11.267; Rb. Luik, 8 oktober 1984, J.L., 1984, 601; Rb. Luik, 1 oktober 
1986, J.L., 1986, 695; Rb. Luik, 19 januari 1988, De Verz., 1989, 44). Hoe 
dan ook, deze bedingen dienen te goeder trouw ten uitvoer te worden 
gebracht. Rechtsmisbruik dient dan ook gesanctioneerd te worden kracb
tens artikel1134, lid 3, B.W. (zieFontaine, M., o.c., R.C.J.B., 1982, p. 326 
e.v.; Rb. Luik, 24 april 1984, R.G.A.R., 1987, nr. 11.267; Rb. Luik, 18 
januari 1983, De Verz., 1984, 655; Rb. Luik, 1 oktober 1986, J.L., 1986, 
695; Rb. Luik, 19 januari 1988, De Verz., 1989, 44; zie ook supra, nr. 200). 

(68) De Wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992 erkent uitdrukkelijk dit 
recht van de verzekeraar, doch beperkt het tot de premies voor twee opeenvolgende jaren 
(art. 17). 
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Voor een toepassing van de exceptio in de banksector, zie Voorz. Kh. 
Brussel, 4 oktober 1988, J. T., 1989, 10. 

Zie nog i.v.m. de vraag of de ondernemer die op verzoek van de politie een 
auto heeft weggesleept een retentierecht kan uitoefenen op de wagen, 
wanneer de eigenaar ervan weigert de sleepkosten te betalen, Kh. Luik, 2 
maart 1982, J.L., 1982, 227; Vred. Brussel, 17 november 1986, T. Vred., 
1988, 151). 

271. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS.- RECHTSVERWERKING.- Zo
als hierboven werd uiteengezet (zie supra, nrs. 196 e.v.), spreekt men van 
rechtsverwerking, wanneer iemand door eigen toedoen een recht- hier het 
recht zich op de exceptio non adimpleti contractus te beroepen - geheel 
of gedeeltelijk verliest, omdat het verder uitoefenen ervan strijdig is met de 
voorheen door de betrokkene aangenomen houding (venire contra factum 
proprium). 

Beslist werd dat de exceptie tegen de overnemer van een schuldvordering 
verwerkt wordt, wanneer uit het langdurig ontbreken van het maken van 
enig voorbehoud of protest t.o.v. de bank die de schuldvordering overnam, 
deze Iaatste terecht de indruk kreeg ,que Ies factures Iitigieuses furent 
acceptees par l'appelant comme faisant preuve de ce qui y etait affirme et 
que les travaux y repris ne pouvaient donner lieu a aucune critique'' 
(Bergen, 23 november 1987, Rev. Liege, 1988, 421, noot C. Parmentier, zie 
ook(69) Storme, M.E., o.c., R. W., p. 323; Wymeersch, E., ,Overdracht 
van vordering door endossement van factum en tegenwerpelijkheid van 
excepties (artikel 1295 B.W.)", R. W., 1980-81, 1110; Philippe, D., 
,L'inopposabilite des exceptions a l'endossataire de Ia facture par suite du 
silence pro Ionge du debiteur", J. T., 1981, 649). 

b. De ontbinding 

272. oNTBINDING. - ALGEMEEN. - In een verkoopcompromis was bedon
gen dat het goed ,vrij" moest zijn op de uiterste datum voorzien voor het 
verlijden van de authentieke koopakte voor de notaris. Daar het pand niet 
vrij was op die datum, weigerde de koper de authentieke akte te onderteke
nen. De verkoper verweet hem daarop dat hij zichzelf recht had verschaft 
door het contract te ontbinden zonder voorafgaandelijke tussenkomst van 
de rechter. In eerste aanleg kreeg de verkoper gelijk, maar in beroep niet. 
Het Hof van Beroep te Brussel besliste immers dat hier sprake was van een 
opschortende voorwaarde en dat de niet-vervulling ervan betekende dat er 
geen koopverbintenissen waren ontstaan (Brussel, 21 februari 1989, J. T., 
1990, 239). Hierboven hebben we echter gezien dat bij een opschortende 
voorwaarde pendente conditione niet het ontstaan maar slechts de uitvoe
ring van de verbintenis afhankelijk gesteld wordt van een toekomstige 

(69) Kh. Brugge, 7 december 1989, R. W., 1990-91, 96. 
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onzekere gebeurtenis. Er werd daar echter oak op gewezen dat deze stelling 
betwist wordt (supra, nrs. 24 e.v.; over de vraag of de voorafgaandelijke 
tussenkomst van de rechter steeds vereist is bij een ontbinding, zie infra, 
nr. 284). 

273. ONTBINDING. - KEUZERECHT VAN DE SCHULDEISER. - Volgens artikel 
1184, tweede lid, B.W. heeft, in het geval dat een van beide partijen in een 
wederkerig contract haar verbintenis niet nakomt, de partij jegens wie de 
verbintenis niet is uitgevoerd de keus om ofwel de andere partij te noodza
ken de overeenkomst uit te voeren wanneer die uitvoering nag mogelijk is, 
ofwel de ontbinding van de overeenkomst te vorderen (zie oak Luik, 22 
februari 1988, Rev. Liege, 1989, 1276). 

Daar de rechter de bevoegdheid heeft om te beoordelen of de wanprestatie 
van de schuldenaar ernstig genoeg is om de ant binding van de overeenkomst 
te rechtvaardigen, rijst de vraag of het keuzerecht waarvan sprake in 
art. 1184 lid 2 B.W. in laatste instantie niet toekomt aan de rechter i.p.v. 
aan de schuldeiser. Uit het arrest van het Hof van Cassatie van 5 september 
1980 blijkt dat deze vraag ontkennend moet worden beantwoord. Waar ging 
het om? Partijen hadden een huurovereenkomst voor drie jaar afgesloten, 
die bij gebreke van opzegging telkens voor een jaar hernieuwd zou worden. 
Voorts was overeengekomen dat een gebeurlijke opzegging minstens drie 
maanden v66r het verstrijken van de lopende huurperiode moest geschieden 
en-dat,-in geval-van verbreking van de huurovereenkomst door de-schuld 
van de huurders, een forfaitaire schadevergoeding van drie maanden huur
geld verschuldigd zou zijn. Op een bepaald ogenblik zeggen de huurders de 
huurovereenkomst foutief op; zij geven dit later toe en bieden aan om de 
bedongen wederverhuringsvergoeding van drie maanden huur te betalen. 
De verhuurders weigeren dit en eisen de uitvoering van de huurovereen
komst voor het lopende jaar. De Vrederechter van het zesde kanton te 
Antwerpen en de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen spreken de 
ontbinding van de huurovereenkomst uit en veroordelen de huurders tot 
betaling van drie maanden huur als schadevergoeding. De verhuurder gaat 
in cassatie, daar hij niet de ontbinding maar de gedwongen uitvoering van 
het contract gevorderd had. Het Hof geeft hem gelijk: ,Dat het vonnis, dat 
de keus weigert in acht te nemen die de wet voorbehoudt aan de partij jegens 
wie de verbintenis van de andere partij foutief niet is uitgevoerd, aldus 
artikel 1184, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek schendt" (A.C., 
1980-81, 12; R. W., 1980-81, 1323 met de conclusie van Adv.-gen. Ballet; 
in dezelfde zin Cass., 22 mei 1981, A. C., 1980-81, 1105; Cass., 13 december 
1985, A. C., 1985-86, 561; zie oak Luik, 22 februari 1988, Res Jur. Imm., 
1989, 28). Deze beslissing is ten valle gerechtvaardigd. In het systeem van 
ons recht heeft de schuldeiser in een wederkerige overeenkomst bij wanpres
tatie van de schuldenaar het keuzerecht tussen een vordering tot gedwongen 
uitvoering van de verbintenis en een eis tot ontbinding van de wederkerige 
overeenkomst. Kiest de schuldeiser dit laatste, dan komt het echter aan de 
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rechter toe om te oordelen of de wanprestatie ernstig genoeg is om de 
ontbinding van het contract te rechtvaardigen (zie De Page, H., Traite, II, 
nrs. 884, 885 en 897; R.P.D.B., v0 Obligations, nrs. 199 e.v.; zie echter ook 
infra, nr. 274). 

De schuldeiser die kiest voor de gedwongen uitvoering van de verbintenis 
doet daarmee niet noodzakelijk afstand van zijn recht op ontbinding van 
de overeenkomst overeenkomstig artikel 1184 B.W. Er is in beginsel dus 
geen bezwaar tegen dat de schuldeiser naderhand in een nieuwe vordering 
de gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst zou eisen (zie Cass., 24 
juni 1920, Pas., 1921, I, 24; Cass., 1 oktober 1934, Pas., 1934, I, 399; Luik, 
27 mei 1986, Rev. Liege, 1987, 1017, noot C. Parmentier; Luik, 22 februari 
1988, Rev. Liege, 1988, 1276; zie ook Van Ommeslaghe, P., o.c., R.C.J.B., 
1986, p. 252-253). Er zijn echter heel wat uitzonderingen op deze regel (zie 
De Page, H., Traite, II, nr. 855bis; vgl. vorig overzicht, T.P.R., 1983, 
p. 642, nr. 137). 

Wanneer de huurder de huurovereenkomst beeindigt op een te vroege 
datum, heeft de verhuurder de keuze tussen het eisen van de uitvoering in 
natura of bij equivalent dan wel het vorderen van de ontbinding met 
schadevergoeding. Door het enkele feit dat de verhuurder het goed verhuurt 
aan anderen doet hij echter afstand noch van zijn recht de uitvoering bij 
equivalent te vorderen noch van zijn recht de ontbinding van de huur met 
schadevergoeding te eisen. Afstand van recht dient immers strikt te worden 
gei:nterpreteerd en kan slechts worden afgeleid uit feiten of handelingen die 
voor geen andere uitlegging vatbaar zijn. Dit is een algemeen rechtsbeginsel 
(Cass., 2 februari 1989, A.C., 1988-89, nr. 323, p. 655). Welis er t.a.v. het 
recht op gedwongen uitvoering in natura sprake van rechtsafstand of 
rechtsverwerking (zie supra, nr. 196). 

De schuldeiser kan uiteraard niet tegelijkertijd en de ontbinding en de 
gedwongen uitvoering vorderen. Derhalve kan in geval van niet-uitvoering 
van een leasingcontract de lessor niet tegelijkertijd de ontbinding van de 
overeenkomst eisen met als boetebeding de betaling van alle nog te vervallen 
huurtermijnen en de uitvoering bij wijze van equivalent vorderen via de 
betaling van de bedongen moratoire interesten (zie Brussel, 30 oktober 
1985, R. W., 1986-87, 947, noot T. Vansweevelt). 

De rechter die vaststelt dat de huurder van een goed, dat gedeeltelijk is 
vernietigd door een brand te wijten aan de slechte staat van de electrische 
installatie, afstand heeft gedaan van zijn recht de ontbinding van de 
huurovereenkomst te vorderen, kan daar niet wettig uit afleiden dat de 
huurder ook afstand heeft gedaan van het recht op schadeloosstelling 
(gedwongen uitvoering bij wijze van equivalent) (Cass., 27 maart 1981, 
A. C., 1980-81, 846). 

W anneer een aannemingscontract overeenkomstig artikel1794 B. W. eenzij
dig werd opgezegd en het contract aldus is tenietgegaan, kan de partij die 
het contract opzegde daarna niet meer de gerechtelijke ontbinding van 
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diezelfde overeenkomst vorderen (Rb. Doornik, 7 januari 1987, Rev. Liege, 
1987, 395; zie ook Delahaye, P., Resiliation et resolution unilaterales en 
droit commercial beige, Brussel, 1984, p. 86; Dieux, X., ,Observations sur 
I' article 1794 du Code civil et sur son champ d'application", R.C.J.B., 
1981, p. 531, noot 12 en p. 533, noot 28). 

274. KEUZERECHT VAN DE SCHULDEISER (VERVOLG). - RECHTSMISBRUIK. -

Het keuzerecht van de schuldeiser waarvan sprake in het vorige nummer 
mag echter niet misbruikt worden door de titularis van dat recht. Dat 
besliste het Hof van Cassatie in het arrest van 16 januari 1986 (A. C., 
1985-86, 683 en R. W., 1987-88, 1470, noot A. Van Oevelen(70)). De feiten 
kunnen als volgt worden samengevat. De huurder van een appartement 
wenste het gehuurde goed voortijdig te verlaten. Met het oog op een 
minnelijke regeling voert hij onderhandelingen met de verhuurder, maar een 
akkoord blijft uit. De huurder zegt daarop de overeenkomst met ingang van 
een bepaalde datum eenzijdig op. De Vrederechter te Stavelot veroordeelde 
de huurder wegens contractbreuk. Ook de rechters in beroep gingen ervan 
uit dat de huurder zich aan wanprestatie had schuldig gemaakt. Derhalve, 
aldus de Burgerlijke Rechtbank te Verviers, heeft de verhuurder, krachtens 
artikel1184, lid 2, B.W. het recht om ofwel de gedwongen uitvoering ofwel 
de ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Maar, zo voegde de 
rechtbank hier aan toe, van deze keuzemogelijkheid mag geen misbruik 
W_Qrden_gema_akt._Naar lte1_Qo_I"d~cly_gn de r~c:htbank_ wa~ Qgt hier het g~yill_.__ 
Door de nakoming van de oorspronkelijke overeenkomst te blijven eisen 
en door te weigeren het redelijke voorstel tot minnelijke beeindiging van de 
huur te aanvaarden, had de verhuurder rechtsmisbruik gepleegd. M.a.w. 
door de zuivere en eenvoudige toepassing van de huur te vorderen hadden 
de verhuurders tussen twee mogelijke wijzen van rechtsuitoefening die 
gekozen welke het nadeligste was voor de huurder, terwijl het voordeel dat 
deze oplossing de verhuurders bood duidelijk onevenredig was met het 
nadeel dat de huurder erdoor onderging (Rb. Verviers, 16 januari 1985, Jur. 
Liege, 1985, 349). De voorziening in cassatie werd terecht afgewezen: ,noch 
uit de artikelen 1134 en 1184 van het Burgerlijk Wetboek noch uit het begrip 
misbruik van recht volgt dat een partij in een wederkerig contract, die het 
slachtoffer is van het feit dat de andere partij haar verbintenissen niet 
uitvoert, geen misbruik zou kunnen maken van de mogelijkheid te kiezen 
tussen de gedwongen uitvoering en de ontbinding van de overeenkomst ... 
daaruit volgt evenmin dat de partij die in gebreke blijft haar verbintenissen 
uit te voeren, door die fout het recht verliest het misbruik van de andere 
partij bij het benutten van die mogelijkheid aan te voeren" (A. C., 1985-86, 
685; in dezelfde zin: Rb. Bergen, 3 maart 1988, J. T., 1989, 479(71); Vred. 
St.-Gillis, 23 november 1981, T. Vred., 1982, 200; Vred. Grivegnee, 12 

(70)R.C.J.B., 1991, 5, noot M. Fontaine. 
(71) Rb. Brugge, 6 september 1989, R. W., 1991-92, 95. 
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december 1984, J.L., 1985, 344; Vred. Andenne, 21 juni 1984, Rev. Reg. 
Dr., 1984, 275; Vred. Kontich, 1 december 1988, R. W., 1989-90, 59; voor 
een andere- misschien enigszins betwistbare- toepassing, zie Rb. Luik, 
17 september 1984, Jur. Liege, 1985, 142; anders: Vankerckhove, J., 
, , Chronique de jurisprudence. Baux a loyer, baux commerciaux (197 5-88)'', 
J.T., 1988, 935-936; zie verder nog Picod, Y., ,La clause resolutoire et la 
regle morale", J.C.P., 1990, Doctr., nr. 3447). 

275. STILZWIJGEND ONTBINDEND BEDING.- JURIDISCHE GRONDSLAG.- De 
juridische grondslag van de ontbinding wegens wanprestatie wordt door de 
hedendaagse rechtsleer en rechtspraak veelal gezocht in de onderlinge 
afhankelijkheid van de verbintenissen voortspruitend uit een wederkerige 
overeenkomst (zie De Page, H., Traite, II, nr. 875; Van Ommeslaghe, P., 
,Observations sur la th6orie de la cause dans la jurisprudence et dans la 
doctrine moderne", R.C.J.B., 1970, p. 328 e.v.). De causa-leer is hiervoor 
blijkbaar niet nodig en volgens sommigen zelfs niet ter zake, daar de 
oorzaak een vereiste is voor de geldige totstandkoming van een rechtshande
ling, maar niets te maken heeft met de uitvoering of het tenietgaan ervan 
(zie vooral Van Ommeslaghe, P., o.c., R.C.J.B., 1970, 335; Rauws, W., 
Civielrechtelijke beeindigingswijzen van de arbeidsovereenkomst: nietig
heid, ontbinding en overmacht, Antwerpen, 1987, p. 496-497): 

Blijkbaar is het Hof van Cassatie niet overtuigd van de gegrondheid van 
deze stelling, daar in een arrest van 13 maart 1981 de gerechtelijke ontbin
ding aan de causa-leer gekoppeld wordt. Het Hof stelt in dit arrest dat in 
een wederkerige overeenkomst als de koop al de door de koper aangegane 
verbintenissen samen de oorzaak vormen van de door de verkoper toegesta
ne overdracht van zijn eigendom, zodat het aan de feitenrechter vrij staat 
te oordelen of de tekortkoming van de koper aan sommige van zijn 
verbintenissen voldoende ernstig is om de ontbinding van de overeenkomst 
te rechtvaardigen (Cass., 13 maart 1981, R. W., 1982-83, 1049; zie ook 
Cass., 16 november 1989, T.B.B.R., 1990, 294; infra, nr. 307). 

276. STILZWIJGEND ONTBINDEND BEDING. - TOEPASSINGSGEBIED. - ARBEIDSO

VEREENKOMSTEN. - De rechtsleer en rechtspraak in ons land beantwoorden 
de vraag of artikel1184 B.W. toepasselijk is op arbeidsovereenkomsten in 
beginsel bevestigend (zie Rauws, W., o.c., p. 512, en de aldaar in voetnoot 
1 aangehaalde rechtsleer en p. 516 en de aldaar in voetnoot 26 geciteerde 
rechtspraak). Deze regel werd toegepast in enkele recente rechterlijke uit
spraken: Arbh. Luik, 17 september 1980, Rev. Reg. Dr., 1981, 258; Arbh. 
Bergen, 13 feoruari 1981, Rev. Reg. Dr., 1981, 201; Arbh. Brussel, 31 
januari 1989, J]. T., 1989, 298; Arbrb. Brussel, 5 september 1983, J. T. T., 
1985, 18 met noot). De oplossing is in overeenstemming met art. 32 
Arbeidsovereenkomstenwet, krachtens hetwelk de algemene wijzen waarop 
verbintenissen tenietgaan gelden voor de arbeidsovereenkomsten. Het ge
vaar is niet denkbeeldig dat de gerechtelijke ontbinding voor de werkgever 

579 

---------~ 



een spitsvondige ontsnappingsroute biedt voor de regels van het ontslag
recht, meer in het bijzonder ter ontduiking van de regels nopens het ontslag 
om dringende reden. Zo besliste de Arbeidsrechtbank te Brussel in een 
vonnis van 3 februari 1988 dat de voldoende ernstige wanprestatie vereist 
voor de ontbinding van de arbeidsovereenkomst ,est une notion moins 
restrictive que Ia faute grave permettant a l'une des parties de resilier le 
contrat sans preavis ni indemnite" (Rev. Reg. Dr., 1988, 323). Daarom 
hebben sommigen terecht voorgesteld voor de gerechtelijke ontbinding van 
een arbeidsovereenkomst het bestaan van een dringende reden in plaats van 
een voldoende ernstige wanprestatie te eisen (Rauws, W., o.c., p. 516 e.v. 
en de referenties). De rechtspraak is daar tot nu toe echter niet op ingegaan 
(zie o.m. Arbh. Brussel, 6 september 1974, T.S.R., 1974, 569 met noot 
Donckier de Donceel; Arbrb. Brussel, 5 september 1983, J.T.T., 1985, 18 
met noot). 

Dit gevaar is nog groter bij de gerechtelijke ontbinding van de arbeidsover
eenkomst van werknemersafgevaardigden in de ondernemingsraad of in het 
veiligheidscomite. De wetgever heeft terecht gemeend dat deze afgevaardig
den een grotere bescherming tegen ontslag moeten genieten dan de andere 
werknemers, daar de vervulling van hun taak tot conflicten met de werkge
ver kan leiden. Die bescherming bestaat sinds het K.B. nr. 4 o.m. hierin dat 
de arbeidsrechtbank vooraf de dringende reden moet aanvaarden en de 
werkgever dus pas daarna tot afdanking wegens dringende reden mag 
overgaan~ BoveiiOien regelt airK~K terzake aein aclrt te nerrH!Iflermijrr en 
formaliteiten. De verleiding voor de werkgever om t.a.v. deze beschermde 
werknemers een beroep te doen op de gerechtelijke ontbinding is groot, niet 
aileen omdat daarvoor slechts een voldoende ernstige wanprestatie is vereist 
- wat blijkbaar een ruimer begrip is dan de dringende reden -, maar ook 
omdat aldus de termijnen en formaliteiten van het K.B. nr. 4 omzeild 
kunnen worden. Niet zonder reden is dienaangaande dan ook een contra
verse in rechtsleer en rechtspraak ontstaan (zie Rauws, W., o.c., p. 518 e.v. 
en de verwijzingen aldaar). Het Hof van Cassatie heeft deze discussie 
beslecht in de arresten van 26 oktober 1981 en 23 november 1981 (Cass., 
26 oktober 1981, A.C., 1981-82, 291; Cass., 23 november 1981, A.C., 
1981-82, 402). Het Hof aanvaardt hierin de gerechtelijke ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst van een beschermd werknemer, maar voegt daar 
onmiddellijk aan toe dat de rechter die ontbinding slechts kan uitspreken 
na vastgesteld te hebben dater een dringende reden bestaat, in de zin van 
artikel 35 Arbeidsovereenkomstenwet, en mits het inachtnemen van de 
versnelde procedure, voorgeschreven bij artikel21, § 2, Wet van 20 septem
ber 1948, houdende organisatie van het bedrijfsleven, gewijzigd bij artikel 
5 K.B. nr. 4 van 11 oktober 1978. Op deze wijze eerbiedigt het Hof niet 
aileen art. 32 Atbeidsovereenkomstenwet, krachtens hetwelk de algemene 
wijzen van tenietgaan der verbintenissen voor de arbeidsovereenkomsten 
blijven gelden, maar voorkomt het tevens dat de specifieke bescherming 
tegen ontslag van werknemersafgevaardigden langs de gerechtelijke ontbin-
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ding om zou worden omzeild (voor een toepassing zie Arbh. Antwerpen, 
26 november 1987, R. W., 1987-88, 1439 met noot W.R.). 

277. STILZWIJGEND ONTBINDEND BEDING. - TOEPASSINGSGEBIED (VERVOLG). 

- In het voorgaande overzicht werd de aandacht gevestigd op het arrest 
van het Hof van Cassatie van 6 april 1977 waarin artikel 1184 B.W. 
toepasselijk werd verklaard op de dading (A. C., 1977, 844; vorig overzicht, 
T.P.R., 1983, p. 637). De Arbeidsrechtbank te Brussel sluit zich bij deze 
rechtspraak aan in vonnissen van 30 april 1981 (J. T. T., 1982, 97) en 5 
september 1988 (J. T. T., 1988, 455), evenals de Recht bank van Koophandel 
te Brussel in een uitspraak van 22 mei 1979 (J.T., 1981, 10). 

Krachtens artikel523 van de Wet van 18 april1851 betreffende het faillisse
ment, de bankbreuk en de opschorting van betaling, kan de ontbinding van 
het akkoord na jaillissement gevorderd worden voor de rechtbank, in 
aanwezigheid van de eventuele borgen, of dezen tenminste behoorlijk 
opgeroepen zijnde, in geval van niet naleving door de gefailleerde van de 
voorwaarden van het akkoord (Bergen, 23 oktober 1980, B.R.H., 1982, 
134). 
De herroeping van een schenking wegens het niet vervullen van de gestelde 
voorwaarde(n) overeenkomstig artikel953 B.W., wordt door de heersende 
rechtspraak en rechtsleer beschouwd als een toepassing van artikel 1184 
B.W. (zie Sace, J., noot onder Cass. fr., 19 december 1984, Rev. Not. B., 
1985, p. 472 en de verwijzingen aldaar in voetnoot 2). Dientengevolge kan 
de rechter op grond van artikel1184, lid 3, B.W. aan de begiftigde terzake 
een respijttermijn toekennen (ibid.). Blijkbaar moet de rechter na het 
verstrijken van die termijn de ontbinding van het contract uitspreken zo de 
begiftigde inmiddels zijn verbintenissen niet is nagekomen (ibid.). 
W anneer de koper het bestaan aantoont van een intrinsiek structured 
gebrek in de verkochte zaak, gebrek dat deze zaak ongeschikt maakt voor 
het gebruik waartoe ze normaal bestemd was, is de verkoper- volgens het 
Hof van Beroep te Gent - hiervoor aansprakelijk, niet op grond van een 
tekortkoming aan de leveringsverplichting, maar op grond van de specifiek 
daarvoor uitgewerkte regels van de artikelen 1641 e.v. B.W. Derhalve kan 
de koper in dat geval niet de ontbinding van de overeenkomst op grond van 
artikel1184 B.W. vorderen (Gent, 24 juni 1986, R. W., 1987-88, 1363 met 
noot D. Deli). Zoals D. Deli terecht opmerkt brengt het functionele gebreks
begrip met zich mee dat de vordering wegens niet-nakoming van de leve
ringsverplichting (m.n. bij verborgen niet-conformiteit) en de eis gegrond 
op verborgen gebreken van de ·verkochte zaak vaak naast elkaar bestaan 
(R. W., 1987-88, 1367; zie eveneens over deze problematiek Herbots, J., 
noot onder Antwerpen, 22 december 1982, R. W., 1982-83, 1733 e.v.; 
Herbots, J. en Pauwels, C., o.c., T.P.R., 1989, p. 1080 e.v.; cf, Vred. 
Brugge, 26 juni 1981, R. W., 1982-83). In die gevallen kan de niet-nakoming 
van de leveringsverplichting uiteraard leiden tot de gerechtelijke ontbinding 
van de koop oyereenkomstig artikel 1184 B.W. 
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Een onroerend goed wordt tegen betaling van een lijfrente verkocht. Na het 
overlijden van de verkoopster vordert haar rechtsopvolger de ontbinding 
van het contract wegens niet-betaling van achterstallen of liever van de nag 
verschuldigde index-aanpassingen. Volgens F. Laurent is dat niet meer 
mogelijk, daar ,la rente est eteinte; il n'y a plus de contrat, plus de 
credirentier, plus de debiteur" (Laurent, F., Principes de droit civil, 
XXVII, nr. 330). In zijn noot onder het vonnis van de Recht bank van Eerste 
Aanleg teBrussel van 11 februari 1982, verwerpt F. Glansdorff deze visie, 
daar de lijfrente hier slechts beschouwd moet worden als de prijs die 
ingevolge het koopcontract betaald dient te worden. Het is dus mogelijk dat 
wanneer de koopsom niet geheel betaald werd, oak nog na het overlijden 
van de rentegerechtigde de gerechtelijke ontbinding van de koop bekomen 
kan worden. Vereist is dan natuurlijk wei dat de rechter oordeelt dat de 
tekortkoming ernstig genoeg is om deze sanctie te rechtvaardigen (Glans
dorff, F., noot onder Rb. Brussel, 11 februari 1982, Rev. Not. B., 1983, 
96 e.v.). Men kan zich echter afvragen of deze oplossing niet indruist tegen 
artikel 1978 B.W. (zie De Page, H., Traite, V, p. 342 e.v.; vgl. nag Rb. 
Neufchateau, 26 oktober 1988, Rev. Reg. Dr., 1989, 20). 

278. STILZWIJGEND ONTBINDEND BEDING.- TOEPASSINGSVOORWAARDEN.

WEDERKERIGE OVEREENKOMSTEN.- In beginsel is ontbinding slechts moge
lijk voor wederkerige overeenkomsten. Het stilzwijgend ontbindend beding 
is immers het gevolg-van het--nauw verband dat -tussen- de-wederzijdse 
verbintenissen bestaat. Dit brengt mee dat de gerechtelijke ontbinding van 
een overeenkomst in de regel slechts kan uitgesproken worden, wanneer een 
van de uit die overeenkomst voortspruitende verbintenissen niet is nageko
men. Derhalve kan de fout begaan door een partij in de uitvoering van een 
bepaald contract normaliter niet als grand ingeroepen worden om de 
ant binding te bekomen van een ander contract dat tussen dezelfde partijen 
is totstandgekomen (Scheidsr. Besl., 15 januari 1985, J.T., 1985, 252; cf 
Cass., 17 december 1959, A.C., 1960, 347; zie oak nag Luik, 27 januari 
1977, T. Aann., 1981, 243 i.h.b. 245; vgl. in verband met de exceptio non 
adimpleti contractus, supra, nr. 263). 

279. STILZWIJGEND ONTBINDEND BEDING.- TOEPASSINGSVOORWAARDEN. -

WANPRESTATIE VAN EEN DER PARTIJEN. - De gerechtelijke ontbinding 
waarvan sprake in artikel1184 B. W. is een specifieke beeindigingswijze van 
wederkerige overeenkomsten wegens wanprestatie van een der partijen. De 
rechter vermag dan oak niet een overeenkomst ontbonden te verklaren 
louter en alleen om billijkheidsredenen. Dient dan oak verbroken te worden 
het vonnis dat de vordering van een assuradeur tot betaling van achterstalli
ge premies afwijst en de verzekeringsovereenkomst ontbonden verklaart op 
grand dat zulks billijk is, gelet op het feit dat de echtgenoot van de 
verzekeringnemer haar tijdens de eerste huwelijksnacht definitief verlaten 
heeft, dat zij zonder inkomen is en slechts kan leven met steun van het 

582 



O.C.M.W. en dat zij ingevolge de niet-tijdige betaling van de premies niet 
gerechtigd zal zijn op eventuele uitkeringen vanwege de verzekeraar (Cass., 
19 november 1982, A.C., 1982-83, 388). 

Een tekortkoming van een der partijen aan haar contractuele huurplichten 
is vereist voor de ontbinding van het huurcontract. Een ongeoorloofde 
handeling van de huurder, buiten de overeenkomst, waardoor, objektief 
bekeken, de voortzetting van de contractuele betrekkingen tussen de con-· 
tractspartijen onmogelijk wordt, heeft echter niets te maken met de gemeen
rechtelijke ontbinding van de huurovereenkomst (Cass., 19 maart 1982, 
A.C., 1981-82, 899). 

Op 1 februari 1973 verkoopt A aan Been kelderruimte in een winkelcentrum 
te B. tegen de prijs van 20.000 F. Dit gebeurt in een onderhandse akte. 
lngevolge een onbegrijpelijk stilzitten van de verkoper en diens rechtsopvol
ger is de koop in 1977 nog steeds niet verleden in een notariele akte. De 
verkoper vordert daarop de ontbinding van de koop ten Iaste van de koper. 
De Vrederechter te Brasschaat wijst deze eis af, daar in hoof de van de koper 
geen enkele tekortkoming bewezen is en deze zelfs niet in gebreke werd 
gesteld om de koopprijs te betalen (Vred. Brasschaat, 12 februari 1986, T. 
Not., 1988, 173; voor een toepassing inzake een contract met een architekt, 
zie Brussel, 6 juni 1986, Res. Jur. Imm., 1986, 249; zie ook nog Kh. Brussel, 
17 december 1981, J.T., 1982, 761). 

280. STILZWIJGEND ONTBINDEND BEDING. - TOEPASSINGSVOORWAARDEN. -

ERNSTIGE WANPRESTATIE. - De vastgestelde wanprestatie dient ernstig 
genoeg te zijn om zo'n radicale sanctie als de ontbinding van de wederkerige 
overeenkomst te rechtvaardigen. Een onbelangrijke tekortkoming of een 
tekortkoming aan een nevenverbintenis is derhalve niet voldoende (Cass., 
9 j'uni 1961, Pas., 1961, I, 382; Cass., 12 november 1976, A. C., 1977, 293; 

· cf Rb. Luik, 12maart 1985, J.L., 1985, 353; Vanwijck-Alexandre, M., ,La 
protection du creancier a terme", Ann. Fac. Dr. Liege, 1982, nrs. 122, 171 
e.v., 186 e.v.). Het beste criterium terzake is, volgens de Arbeidsrechtbank 
te Brussel, of partijen zouden gecontracteerd hebben, indien ze dergelijke 
tekortkoming aan de verplichtingen hadden voorzien (Arbrb. Brussel, 5 
september 1983, J. T. T., 1985, 18; zie ook De Page, H., Traite, II, nr. 889, 
p. 847). 

Beslist werd dat een arbeidsovereenkomst ten nadele van de werknemer 
ontbonden dient te worden, in geval van systematische nalatigheid, belang
rijke tekortkomingen aan de verplichtingen die de opgedragen functie met 
zich meebrengt, en een Iaakbaar gedrag tegenover de werkgever (Arbrb. 
Brussel, 5 september 1983, J. T. T., 1985, 18). Het feit dat door de werkgever 
essentiele wijzigingen werden aangebracht aan de functie van een werkne
mer, achtte het Arbeidshof te Luik een fout die ernstig genoeg is om de 
arbeidsovereenkomst ten laste van die werkgever te ontbinden (Arbh. Luik, 
17 september 1980, Rev. Reg. Dr., 1981, 258; Arbh. Brussel, 31 januari 
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1989, J. T. T., 1989, 298; voor een andere toepassing, zie Arbrb. Bergen, 13 
februari 1981, Rev. Reg. Dr., 1981, 201). 

W anneer een onroerend goed door mid del van een onderhandse akte 
verkocht werd en daarin overeengekomen is dat de authentieke akte ten 
laatste op een bepaalde datum zal verleden worden en de prijs op dat tijdstip 
dient te worden betaald, is een vertraging van dertien dagen te wijten aan 
de schuld van de koper niet ernstig genoeg om tot de gerechtelijke ontbin
ding van de koop over te gaan, temeer zo de verkoper niet geprotesteerd 
heeft tegen het aangekondigde uitstel (zie Rb. Antwerpen, 15 januari 1981, 
Rev. Gen. Enr. Not., 1984, 378). 

Wanneer een koopovereenkomst wordt gesloten m.b.t. een waning in 
oprichting en de verkoper er zich toe verbonden heeft in afwachting dat het 
gebouw voltooid wordt een appartement ter beschikking te stellen van de 
kopers, dan is de niet-nakoming van deze laatste verbintenis ernstig genoeg 
- zo besliste de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen - om de 
ontbinding van de ganse overeenkomst te rechtvaardigen (Rb. Mechelen, 
19 januari 1982, R. W., 1983-84, 937). 

Indien architekten plannen opstellen die de bestaande voorschriften inzake 
ruimtelijke ordening totaal negeren en indien zij eveneens nalaten afwijkin
gen te vragen die hadden moeten worden bekomen, begaan die architekten, 
volgens het Hof van Beroep te Brussel, een ernstige beroepsfout die het 
ontbinden van de overeenkomst in hun nadeel ten voile rechtvaardigt 
(Brussel, 21 oktober 1983, Res Jur. Imm., 1983, 261; zie i.v.m. de aanne
ming van bouwwerken Luik, 27 januari 1977 en 15 november 1979, T. 
Aann., 1981, 243, noot G. Bricmont). 

Een onderneming geeft een studiebureau de opdracht om voorstellen te 
doen inzake energiebesparing. Daartoe wordt een voorschot betaald. De 
opdrachthouder doet echter geen ernstig onderzoek en formuleert ook geen 
preciese voorstellen terzake, maar beperkt zich tot vaag geformuleerde 
mogelijke oplossingen. Het Hof van Beroep te Brussel oordeelde in het 
arrest van 10 november 1988- dit in tegenstelling met de eerste rechter
dat deze wanprestatie de ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigde 
(Brussel, 10 november 1988, J. T., 1989, 92). 

De verhuurder die nalaat de nodige herstellingen aan de centrale verwar
mingsinstallatie uit te voeren en door wiens schuld tijdens de winterperiode 
de electriciteitsaanvoer wordt afgesloten, maakt zich schuldig aan een 
ernstige wanprestatie die de gerechtelijke ontbinding van de huurovereen
komst rechtvaardigt (Vred. Antwerpen, 3 februari 1982, R. W., 1983-84, 
723; zie ook Rb. Doornik, 22 maart 1983, Rev. Not. B., 1987, 590; Vred. 
Borgerhout, 1 maart 1984, R. W., 1983-84, 2557; Vred. Sint Niklaas, 8 
januari 1986, R. W., 1986-87, 1099, noot A. Van Oevelen). 

Maakt zich daarentegen niet schuldig aan een ernstige contractbreuk die de 
ontbinding rechtvaardigt, de huurder die de huurprijs in een aantal gevallen 
met ongeveer een maand vertraging heeft betaald, zo ,zij alleenstaande is 
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met drie kinderen en geen beroepsinkomsten geniet, maar enkel beschikt, 
buiten het kindergeld, over een alimentatiegeld en een steungeld van 11.000 
F. per maand, betaald door het O.C.M.W." (Vred. Borgerhout, 17 mei 
1979, T. Not., 1981, 314; zie ook Rb. Brugge, 18 maart 1987, R. W., 
1987-88, 1414 (eenmalige achterstand in de betaling van de huurprijs; Rb. 
Kortrijk, 18 januari 1983, T. Vred., 1983, 294). 
W anneer in een huurcontract is bedongen dat de huurder verplicht is de 
exploitatie van de handelszaak in het gehuurde goed persoonlijk en in eigen 
beheer te verrichten, is de overdracht door de huurder van zijn handelszaak, 
met inbegrip van zijn huurdersrechten, aan een derde, een voldoende 
zwaarwichtige reden om de ontbinding van de huurovereenkomst te beko
men (Vred. Brasschaat, 19 maart 1980, R. W., 1980-81, 779; zie ook Vred. 
Beringen, 5 oktober 1979, Limb. Rechtsl., 1981, 53 en Rb. Hasselt, 9 
februari 1981, Limb. Rechtsl., 1981, 50; zie ook nog i.v.m.landpacht Cass., 
5 maart 1982, A.C., 1981-82, 840). 
Zie nog i.v.m. informaticacontracten: Brussel, 13 september 1984, T.B.H., 
1985, 402; Kh. Brussel, 8 mei 1981 en Brussel, 9 februari 1983, onuitgege
ven, aangehaald door Vandenberghe, G., , ,De computer in het verbintenis
senrecht", T.P.R., 1984, 492-493; Antwerpen, 7 juni 1988, T.B.H., 1989, 
614; Kh. Brussel, 29 januari 1988, T.B.H., 1989, 25; Kh. Brussel, 29 januari 
1988, T.B.H., 1989, 281; Rb. Brussel, 2 mei 1988, Rev. Reg. Dr., 1989, 
507). 

281. STILZWIJGEND ONTBINDEND BEDING.- TOEPASSINGSVOORWAARDEN.

ERNSTIGE WANPRESTATIE.- APPRECIATIEBEVOEGDHEID VAN DE FEITENRECH

TER. - In het voorgaande rechtspraakoverzicht werd de aandacht gevestigd 
op de regel volgens dewelke de feitenrechter soeverein oordeelt of de 
wanprestatie ernstig genoeg is om de ontbinding van de overeenkomst te 
rechtvaardigen (T.P.R., 1983, p. 638; zie ook Cass., 13 maart 1981, R. W., 
1982-83, 1049, noot; Cass., 5 maart 1981, R. W., 1981-82, 2882 (pacht)(72)). 
Tach vermag het Hof van Cassatie in bepaalde omstandigheden toezicht uit 
te oefenen op de appreciatiebevoegdheid van de feitenrechter terzake. In een 
arrest van 29 april 1981 had de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen 
beslist dat de niet-nakoming gedurende geruime tijd door de huurder van 
een volkswoning van de verplichting de hem toegekende waning persoonlijk 
en effectief te bewonen niet ernstig genoeg was om het huurcontract te 
ontbinden. Het Hof van Cassatie verbrak dit vonnis in het arrest van 10 
februari 1983 (A.C., 1982-83, 751). Het Hof wijst er op dat uit de opzet 
van de Huisvestingscode en uit de algemene regels van artikel 31 ervan blijkt 
dat de huur van een volkswoning voor de huurder de verplichting inhoudt 
effectief te wonen in het goed dat hem krachtens die wetgeving is toegekend. 

(72) ·Cass., 31 januari 1991, A.C., 1990-91, 584. 
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Gelet op de aard van die verplichting - aldus het Hof van Cassatie - geeft 
de feitenrechter met de door hem genoemde omstandigheden dan ook geen 
verantwoording naar recht voor zijn beslissing dat de tekortkoming van de 
huurder aan die verplichting niet ernstig genoeg blijkt te zijn om het contract 
te ontbinden. 

282. STILZWIJGEND ONTBINDEND BEDING.- TOEPASSINGSVOORWAARDEN.

SCHADE. - Is het bestaan van schade een vereiste voor de gerechtelijke 
ontbinding van een wederkerige overeenkomst? M.a.w. kan de rechter 
slechts een ernstige tekortkoming aan de contractuele verplichtingen vast
stellen die de ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt, indien het 
bestaan van schade is bewezen? 

Een arrest van het Hof van Cassatie van 5 maart 1982 wekt de indruk dat 
deze vraag bevestigend dient te worden beantwoord (A. C., 1982-83, 840). 
Het betrof hier de gerechtelijke ontbinding van een pachtovereenkomst. De 
feitenrechter voor wie de vordering aanhangig was gemaakt, had - over
eenkomstig artikel 29 Pachtwet - in functie van het al dan niet bestaan van 
schade aan de zijde van de verpachter beoordeeld of de niet-nakoming van 
het contract door de pachter voldoende ernstig was om de ontbinding ervan 
te rechtvaardigen. Het Hof van Cassatie oordeelde dat de regeling van 
artikel29 Pachtwet ,geen afbreuk doet aan het bepaalde in artikel1184 van 
het BurgerlijkWetboek". Schade is dus blijkbaar een vereiste niet aileen 
voor de gerechtelijke ontbinding van een pachtcontract overeenkomstig 
artikel 29 Pachtwet, maar ook voor de gerechtelijke ontbinding overeen
komstig artikel1184B.W. (zie ookRb. leper, 5 april1978, Rec. Gen. Enreg. 
Not., 1982, 416; Rb. Leuven, 21 november 1986, T.B.B.R., 1987, 81; 
anders: D'Udekem D'Acoz, H. en Snick, I., ,De ontbinding van de 
pachtovereenkomst", R. W., 1983-84, 2587 e.v.). Is de eis van schade 
wellicht niet onredelijk (zie De Page, H., Traite, IV, nr. 808), dan kan 
hetzelfde niet gezegd worden van de regel dat een ernstige tekortkoming aan 
de contractuele verplichtingen het bestaan van omvangrijke schade noodza
kelijkerwijze impliceert. Het is immers mogelijk dat een ernstige tekortko
ming (nog) niet geleid heeft tot ernstige schade. 

283. STILZWIJGEND ONTBINDEND BEDING.- TOEPASSINGSVEREISTEN.- VOOR

AFGAANDELIJKE INGEBREKESTELLING. - Zoals men weet (zie vorig overzicht, 
T.P.R., 1983, p. 638), gelden de regels betreffende de ingebrekestelling ook 
t.a.v. de ontbinding van de overeenkomst (zie ook Cass., 24 april 1981, 
Pas., 1981, I, 1050; Rb. Brussel, 20 juli 1989, Rev. Liege, 1990, 368). 

Beslist werd dat de vordering in rechte tot ontbinding van een wederkerig 
contract- in casu de overdracht van een handelszaak -,met schadever
goeding, gelijk staat met ingebrekestelling (Cass., 24 april 1980, A.C., 
1979-80, 1061; zie ook Arbrb. Brussel, 3 februari 1988, Rev. Reg. Dr., 1988, 
323). 
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Ingebrekestelling is echter slechts vereist, zo de verbintenis nog nagekomen 
kan worden (cf. Cass., 24 april1980, A. C., 1979-80, 1061; Van Ommeslag
he, P., o.c., R.C.J.B., 1986, 243). 

284. STILZWIJGEND ONTBINDEND BEDING. - VOORAFGAANDELIJKE TUSSEN

KOMST VAN DE RECHTER STEEDS VEREIST?- In het vorige rechtspraakover
zicht werd de vraag besproken of de voorafgaandelijke tussenkomst van de 
rechter onontbeerlijk is voor de toepassing van artikell184 B.W., dan wei 
of ontbinding door een eenzijdige verklaring van de partij jegens wie 
contractbreuk gepleegd werd, erkend dient te worden. De stelling werd 
verdedigd - in overeenstemming met een deel van de rechtspraak en 
rechtsleer - dat dit laatste in uitzonderingsgevallen mogelijk moet zijn 
(T.P.R., 1983, p. 639 e.v. en de aldaar aangehaalde rechtsbronnen; zie ook 
Delahaye, P., o.c., p. 245 e.v.; Rb. Kortrijk, 18 januari 1983, T. Vred., 
1983, 294). 

Alhoewel de praktische noodzaak van deze oplossing moeilijk in twijfel kan 
worden getrokken, dient toch te worden toegegeven dat deze regeling een
vorm van eigenrichting is die moeilijk in overeenstemming kan gebracht 
worden met de tekst van artikel 1184 B.W. Voorts dient onderstreept te 
worden dat bij eenzijdige ontbinding de wederpartij in feite van de rechter 
geen uitstel meer kan bekomen om haar verbintenis na te komen. Sommige 
rechters spreken zich om die redenen dan ook uit tegen de eenzijdige 
ontbinding (zie Kh. Dendermonde, 9 september 1980, T. Aann., 1981, 281, 
noot M. Devroey; zie ook Rauws, W., o.c., p. 498 e.v. en de vele verwijzin
gen). Opgemerkt dient evenwel dat ook bij voorafgaandelijke tussenkomst 
van de rechter het toekennen van uitstel van betaling in de praktijk weinig 
of geen zin meer zal hebben, wanneer die rechter met grote vertraging 
uitspraak doet, hetgeen in de praktijk vaak voorkomt (zie Flamme, M.A. 
en Ph., ,Les contrats d'entreprise. 10 ans de jurisprudence", J. T., 1976, 
p. 385, nrs. 168 e.v.; Devroey, M., ibid., p. 289). 

Twee Hoven van Beroep hebben zich in duidelijke bewoordingen uitgespro
ken voor de nieuwe oplossing. Het Hof van Beroep te Bergen deed dit in 
het arrest van 21 juni 1983 m.b.t. de beeindiging van een contract tussen 
een ziekenhuis en een geneesheer die aan de drank verslaafd was geraakt: 
,Attendu que, certes, une personne liee par un contrat qui ne veut pas 
s'exposer au risque d'etre desapprouvee par un tribunal, et de devoir en 
consequence payer d'importants dommages et interets a son contractant, 
saisira les tribunaux d'une action en resolution avant de rom pre le contrat ... 
Attendu toutefois que rien ne peut empecher une partie, consciemment 
decidee a s'exposer au risque de devoir payer des dommages et interets si 
elle est desapprouvee ulterieurement par le tribunal, de mettre un terme 
immediat a une convention, en raison de la gravite des griefs qu'elle a a 
faire, qui peuvent l'amener a considerer qu'il est absolument impossible de 
poursuivre d'une fa<;on quelconque les relations contractuelles; que precise
ment l'intimee presente un ensemble de griefs qui, s'ils sont un jour etablis, 
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seraient d'une telle gravite qu'il est evident qu'elle ne pouvait pas admettre 
de continuer a confier des malades a un chirurgien qui s'adonnait a la 
boisson" (Pas., 1983, II, 125(73)). Tot hetzelfde besluit kwam het Hofvan 
Beroep te Luik in het arrest van 6 december 1985 i.v.m. de ontbinding van 
een liftonderhoudscontract. De onderhoudsfirma had haar werk zo slecht 
gedaan dat zich meer dan veertig defecten op ongeveer vijf maanden tijd 
hadden voorgedaan, defecten die klaarblijkelijk niet aan gebreken van de 
liften te wijten waren. Het Hof hield o.m. rekening met het feit dat het hier 
om een dertien verdiepingen hoog appartementsgebouw ging waarin veel 
bejaarden gehuisvest waren om de eenzijdige ontbinding a posteriori goed 
te keuren (Rev. Reg. Dr., 1987, 11, noot M. Bourmanne).(74) Verschillende 
lagere rechtbanken menen eveneens dat bij een zeer ernstige tekortkoming 
in geval van hoogdringendheid de eenzijdige ontbinding mogelijk is: zie b.v. 
Kh. Brussel, 22 mei 1979, J.T., 1981, 10; Kh. Brussel, 17 december 1981, 
J. T., 1982, 762; Rb. Luik, 8 september 1982, Jur. Liege, 1983, 59). 
Het komt regelmatig voor dat kinderen wegens wangedrag uit een vrije 
gesubsidieerde school worden weggestuurd. Wanneer het hier om een 
voorlopige maatregel gaat, kan men deze beslissing kwalificeren als een 
toepassing van de exceptio non adimpleti contractus. Hebben we echter te 
doen met een definitieve uitsluiting, dan lijkt de kwalificatie eenzijdige 
ontbinding meer op zijn plaats. Ook de hypothese van een uitdrukkelijk 
ontbindend beding kan in sommige gevallen weerhouden worden (zie en 
vergelijk Kort Ged. Namen, 20 maart 1987, Journal-des-Proces, 17 april 
1987, p. 26 en Kort Ged. Luik, 23 april1987, Journal des Proces, 12 juni 
1987, p. 31). Dit alles in de veronderstelling dat het hier om een contractuele 
relatie gaat (in die zin voor vrije gesubsidieerde onderwijsinrichtingen Rb. 
Brussel, 30 juni 1956, R.G.A.R., 1956, nr. 5818; Brussel, 12 maart 1959, 
Pas., 1959, II, 240; zie nog i.v.m. een officiele school Kort Ged. Namen, 
3 januari 1986, Journal des Proces, 24 januari 1986, 30). 

285. STILZWIJGEND ONTBINDEND BEDING. - GEVOLGEN. - TERUGWERKENDE 

KRACHT.- De ontbinding wegens wanprestatie heeft in beginsel terugwer
kende kracht tot op het ogenblik van de contractssluiting. , Uit de ontbin
ding van een wederkerig contract volgt - aldus het Hof van Cassatie -
dat de partijen in de,zelfde toestand geplaatst dienen te worden als die waarin 
zij zich zouden hebben bevonden indien zij niet hadden gecontracteerd" 
(Cass., 13 december 1985,A.C., 1985-86, 561). Hetontbondencontractkan 

(73) R.C.J.B., 1991, 8, noot M. Fontaine. 
(74) Ook het Gentse Hof van Beroep deed uitspraak in die zin en oordeelde dat een contracts
partij gerechtigd is op haar risico het contract te beeindigen en daardoor op de beslissing van 
de rechter vooruit te !open, ,nu de ... gevorderde ontbinding van het contract inderdaad 
gegrond voorkomt en het nodige vertrouwen voor een verdere uitvoering volledig en terecht 
verdwenen was (Gent, 29 aprill988, R. W., 1990-91, 705,noot Dirix, E.) Dit arrest werd door 
het Hof van Cassatie bevestigd (Cass., 9 februari 1990, R. W., 1990-91, 700). 
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dus in de regel geen grondslag uitmaken van rechten en verplichtingen van 
de partijen (ibid.). 

286. STILZWIJGEND ONTBINDEND BEDING.- GEVOLGEN.- TERUGWERKENDE 

KRACHT (VERVOLG). - Hoewel de ontbinding in beginsel met terugwerkende 
kracht geschiedt, m.a.w. ex tunc plaatsvindt, geldt deze regeling niet voor 
overeenkomsten met opeenvolgende prestaties, m.a. w. duurovereenkom
sten. In het arrest van het Hof van Cassatie van 24 januari 1980 wordt dit 
als volgt toegelicht: ,Overwegende dat de gerechtelijke ontbinding, met 
toepassing van artikel1184 van het Burgerlijk Wetboek, van een wederkerig 
contract dat zoals een huurcontract opeenvolgende uitvoeringsdaden mee
brengt, slechts voor de toekomst werkt wanneer de ter uitvoering van de 
overeenkomst volbrachte prestaties niet meer kunnen worden teruggege
ven" (A. C., 1979-80, 592; zie ook Rb. Kortrijk, 18 januari 1983, T. Vred., 
1983, 294; Arbrb. Brussel, 5 september 1983, J. T. T., 1985, 18). 
Dit cassatiearrest wekt de indruk dat voor duurovereenkomsten de gerechte
Iijke ontbinding toch terugwerkende kracht moet hebben, zo dit nog moge
Iijk is. Men denke aan het geval dat de huurder het gehuurde goed op een 
bepaald ogenblik verlaten heeft en de verhuurder er opnieuw bezit van heeft 
genomen. Dient de ontbinding dan niet met terugwerkende kracht tot dat 
tijdstip door de rechter uitgesproken te worden? In zijn conclusie v66r het 
arrest van het Hof van Cassatie van 29 mei 1980 neemt Advocaat Generaal 
Declercq duidelijk dit standpunt in, waarmee hij zich trouwens aansluit bij 
de heersende opvatting (Pas., 1980, I, 1199; zie naast de aldaar geciteerde 
bronnen Van Ommeslaghe, P., o.c., R.C.J.B., 1986, 247-248; Simont, L., 
De Gavre, J. en Foriers, P., o.c., R.C.J.B., 1985, nr. 80; Arbh. Brussel, 
31 januari 1989, J. T. T., 1989, 298; Scheidsr. Uitspr., 15 januari 1985, J. T., 
1985, 252). In genoemd arrest schijnt het Hof deze mening echter niet te 
delen, daar het als regel stelt dat de gerechtelijke ontbinding van een 
overeenkomst die voortdurende prestaties in het lev en roept met betrekking 
tot de gevolgen ervan, geldt vanaf de voor het gerecht ingestelde rechtsvor
dering. Derhalve dient, volgens het Hof, het vonnis vernietigd te worden 
dater zich toe beperkt te overwegen dat de tekortkomingen van de huurders 
die het goed op 30 juni 1977 hebben verlaten, de ontbinding van de 
huurovereenkomst rechtvaardigen, zulks vanaf de datum waarop zij zich 
daaraan schuldig hebben gemaakt (Cass., 29 mei 1980, A. C., 1979-80, 1211, 
Pas., 1980, I, 1206 met concl. Adv. Gen. Declerck; Cass., 8 oktober 1987, 
R. W., 1987-88, 1505(75); zie ook Arbrb. Brussel, 5 september 1983, J. T. T., 
1985, 18; vgl. Arbrb. Brussel, 1 oktober 1979, T.S.R., 1979, 477, noot W. 
Reynders; Vred. St.-Joost-ten-Node, 3 juni 1986, T. Vred., 1987, 137). Een 
grondige analyse van deze problematiek dringt zich op (zie voor een 

(75) Cass., 8 oktober 1987, R.C.J.B, 1990, 379-401, noot M. Fontaine. 
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interessante aanzet daartoe Lefebve, C., ,Les effets de la resolution judici
aire des contrats successifs", Rev. Not. B., 1988, 226 e. v .)(76). 

287. STILZWIJGEND ONTBINDEND BEDING.- GEVOLGEN.- TERUGWERKENDE 

KRACHT.- NEVENCONTRACTEN.- De ontbinding van de verkoopovereen
komst van hardware, d.w.z. een informatica-apparatuur, heeft de ontbin
ding van de onderhoudscontracten tot gevolg vanaf het ogenblik dat deze 
apparatuur niet meer gebruikt wordt (Kh. Brussel, 29 januari 1988, T.B.H., 
1989, 281). 

288. STILZWIJGEND ONTBINDEND BEDING.- GEVOLGEN.- TERUGWERKENDE 

KRACHT (SLOT). - Ondanks het feit dat artikel 546 Faillissementswet uit
drukkelijk bepaalt dat het recht tot ontbinding in geval van faillissement 
niet wordt aangenomen, zijn rechtspraak en rechtsleer van oordeel dat de 
rechter na het faillissement de overeenkomst tach kan ontbinden zo de 
desbetreffende vordering werd ingeleid v66r dat faillissement. Daar de 
ant binding in de regel met terugwerkende kracht werkt, betekent dit dat de 
ant binding dan kan worden tegengeworpen aan de failliete boedel (zie vorig 
overzicht, T.P.R., 1983, p. 641; Van Ommeslaghe, P., o.c., R.C.J.B., 
1986, p. 248-249; noot C. Parmentier in T.B.H., 1985, 653; zie oak Brussel, 

(76) In twee recente arresten heeft het Hof van Cassatie resoluut standpunt ingenomen 
aiuiia1ulde de tel"i.igwerk:e:iide kracht van ae-gerechfe!fjke-onibindTrigoij duurovereenkomsteiL 
Het eerste arrest betrof een huurovereenkomst waar de verhuurder de huurders, die nochtans 
gerechtigd waren het gehuurde goed tot 15 november 1988 te betrekken, reeds op 7 mei 1987 
had doen uitzetten. Het vonnis ten gronde sprak de ontbinding ten laste van de verhuurder 
uit met ingang op 7 mei 1987, datum van uitzetting. Biser in cassatie beriep zich op de 
onmogelijkheid om de ontbinding van een duurovereenkomst te doen terugwerken, doch het 
Hof van Cassatie oordeelde: 
,Overwegende dat de gerechtelijke ontbinding, met toepassing van artikel 1184 van het 
Burgerlijk Wetboek, van een wederkerig duurcontract, inzonderheid een huurovereenkomst, 
alleen voor de toekomst werkt wanneer de ter uitvoering van de overeenkomst volbrachte 
prestaties niet meer kunnen teruggegeven worden. Overwegende dat de rechtbank, door te 
oordelen dat eiser een fout heeft begaan door 'het ongestoord genot van zijn huurder te 
verstoren' en door vast te stellen dat verweerster 'de plaatsen heeft verlaten ten gevolge van 
de procedure tot uitzetting van 7 mei 1987', impliciet heeft overwogen dat na dat tijdstip niets 
meer was uitgevoerd dat kon worden teruggegeven en bijgevolg de ontbinding op die datum 
heeft kunnen uitspreken" (Cass., 31 januari 1991, A.C., 1990-91, 584). 
In haar arrest van 25 februari 1991 (A.C., 1990-91, 693, J.T., 1991, 455) aangaande de 
beeindiging van een arbeidsovereenkomst zette het Hof de beginselen van de gerechtelijke 
ontbinding nog eens expliciet op een rijtje: 
,Overwegende dat de ontbinding van een wederkerige overeenkomst, ... , in beginsel ex tunc 
uitwerking heeft, ... ; Dat zij evenwel niet mag leiden tot vernietiging van de wederkerige 
prestaties die ter uitvoering van die overeenkomst zijn uitgevoerd, wanneer zij niet kunnen 
worden teruggegeven; Dat daaruit volgt dat de gerechtelijke ontbinding van een duurcontract 
ook terugwerkende kracht kan hebben vanaf het ogenblik dat de uitvoering van de overeen
komst niet meer wordt nagestreefd en er bijgevolg geen reden tot teruggave is ... " 
Thans staat dan ook vast dat ook bij contracten met opeenvolgende prestaties de ontbinding 
kan terugwerken, mits de prestaties op een bepaald moment zijn stilgelegd. Vanaf dat moment 
stelt het probleem dat sommige prestaties niet voor teruggave vatbaar zijn, bvb. huurgenot 
en arbeid, zich immers niet meer. (Zie ook Bergen, 11 december 1991, Rev. Reg. Dr., 1992, 
211, noot Roland, B.; Voor een uitgebreide studie raadplege men Storme, M.E., ,Het ingaan 
en de terugwerkende kracht van de ontbinding van wederkerige overeenkomsten", T.B.B.R., 
1991, 101). 
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28 februari 1986, Rev. Liege, 1987, 142; Kh. Hasselt, 2 september 1982, 
Limb. Rechtsl., 1982, 204, noot M. Hanssen; Kh. Hasselt, 18 december 
1986, Limb. Rechtsl., 1987, 99). 

Deze regel geldt ook in het geval van een uitdrukkelijk ontbindend beding. 
De eenzijdige ontbinding door de verkoper moet de koper ter kennis zijn 
gebracht v66r het faillissement werd uitgesproken. De ontbinding is derhal
ve zonder gevolgen indien de brief waarmee de verkoper de koper van de 
ontbinding op de hoogte stelt, deze laatste ten vroegste kan bereikt hebben 
op de dag zelf van zijn faillietverklaring (zie Brussel, 11 februari 1985, 
T.B.H., 1985, 651, noot C. Parmentier; zie ook Coppens, P. en T' Kint, 
J., ,Exam en de jurisprudence. Les faillites et les concordats", R. C.J.B., 
1984, p. 533). 

289. STILZWIJGEND ONTBINDEND BEDING. - GEVOLGEN. - SCHADEVERGOE

DING. - Artikd 1184, lid 2, in fine B.W. bepaalt uitdrukkelijk dat bij 
gerechtelijke ontbinding van een wederkerige overeenkomst schadevergoe
ding ten laste van de schuldige partij kan worden gelegd (zie ook Cass., 13 
december 1985, A.C., 1985-86, 561). Ingeval de rechter echter een wederke
rige overeenkomst wegens de wanprestatie van beide partijen ontbonden 
verklaart (zie Cass., 31 januari 1946, Pas., 1946, I, 49; De Page, H., Traite, 
II, nr. 893), moet hij de schadevergoeding waarop iedere partij wegens het 
niet nakomen door de andere partij van haar verbintenissen recht heeft, 
bepalen in evenredigheid met de ernst van de respectieve tekortkomingen. 
Schendt derhalve genoemde wetsbepaling het arrest dat oordeelt dat beide 
partijen in hun verbintenissen tekort zijn geschoten en hun overeenkomst 
ten laste van beiden ontbonden moet worden en ,dat door hun houding 
geen van de partijen recht heeft op vergoeding door winstverlies, algemene 
kosten, lasten of voorheffingen" (Cass., 9 mei 1986, A.C., 1985-86, 1223; 
zie ook Scheidsr. Uitspr., 15 januari 1985, T. Aann., 1986, 231 en J.T., 
1985, 252 en het aldaar in noot aangehaalde arrest van het Hof van Beroep 
te Antwerpen van 5 februari 1985; zie ook supra, nr. 282). 

Vermeldenswaard in dit verband is ook het arrest van het Hof van Cassatie 
van 8 oktober 1987 waarin beslist werd dat hoewel de gerechtelijke ontbin
ding van een overeenkomst met opeenvolgende prestaties in de regel, wat 
haar gevolgen betreft, slechts teruggaat tot de vordering in rechte, het 
slachtoffer van de foutieve beeindiging die tot de gerechtelijke ontbinding 
heeft geleid, het recht op volledige vergoeding van zijn schade behoudt 
(R. W., 1987-88, 1505). 

290. HET ONDERSCHEID TUSSEN DE UITDRUKKELIJK ONTBINDENDE VOOR W AAR

DE EN HET UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING. - De verbintenis onder . 
ontbindende voorwaarde is de verbintenis waarvan de uitdoving afhankelijk 
is van een toekomstige doch onzekere gebeurtenis. Het ontbindend beding, 
waarvan hier sprake is, is daarentegen een specifieke beeindigingswijze van 
wederkerige overeenkomsten die een sanctie inhoudt wegens de wanuitvoe-
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ring van het contract door een der partijen. De ontbindende voorwaarde 
heeft dus - in tegenstelling tot het ontbindend beding - niets te maken 
met contractbreuk, maar betreft enkel een modaliteit van de verbintenis (cf. 
Rauws, W., o.c., p. 484e.v.; VanEeckhoutte, W. e.a., o.c., T.P.R., 1989, 
p. 654; Arbrb. Antwerpen, 15 november 1982, T.S.R., 1982, 614). Dit 
onderscheid wordt in de rechtspraktijk soms veronachtzaamd, alhoewel de 
rechtsgevolgen van beide rechtsfiguren in belangrijke mate kunnen verschil
len. Een van die verschillen is dat bij het in vervulling gaan van de 
ontbindende voorwaarde de verbintenis automatisch en van rechtswege 
verdwijnt, terwijl dit bij de gerechtelijke ontbinding geenszins het geval is 
(zie b.v. Arbh. Antwerpen, 23 april1980, R. W., 1981-82, 2513; Rauws, W., 
o.c., p. 561; VanNuffel, H., ,Beschouwingen bij het bediendenstatuut van 
de leerkrachten in het vrij onderwijs", R. W., 1983-84, 1601; zie ook Arb h. 
Antwerpen, 15 november 1982, R. W., 1982-83, 2762, noot W.R.). 

Maar zelfs auteurs die het verschil tussen heiden benadrukken, nemen bij 
het toepassen van het onderscheid soms een betwistbaar standpunt in. Zo 
schrijft W. Rauws t.a.v.het zwangerschaps- of moederschapsbeding in 
arbeidsovereenkomsten: , ,Het beding dat zwangerschap of moederschap de 
overeenkomst beeindigt is een ontbindend beding wegens wanprestatie, 
vermits de ontbinding alsdan een sanctie uitmaakt voor de miskenning van 
de contractuele verbintenis niet zwanger respectievelijk geen moeder te 
worden" (o.c., p. 532). Deze uitspraak is voor kritiek vatbaar, daar het van 
de beaoeling der partijen zal afharigen of zij zwangerschap-ofmoederscnap 
als ontbindende voorwaarde- m.a.w. een toekomstige onzekere gebeurte
nis die los staat van de idee van wanprestatie - dan wel als contractbreuk 
die de ontbinding van de wederkerige overeenkomst als sanctie rechtvaar
digt, in het contract hebben opgenomen (de geldigheid van deze bedingen 
wordt hier buiten beschouwing gelaten). In de praktijk lijkt het mij waar
schijnlijk dat het hier nagenoeg steeds zal gaan om een ontbindende 
voorwaarde en niet om een ontbindend beding. Hetzelfde geldt voor de 
bedingen waarin het huwelijk als zodanig als grond voor de ontbinding van 
een arbeidsovereenkomst in het contract wordt opgenomen. Men denke b. v. 
aan air hostessen. Anders is het wellicht in de o.vereenkomsten die Rooms 
Katholieke instellingen met hun personeel afsluiten en waarin persoonlijke 
of gezinstoestanden die onverenigbaar zijn met de wetten van de Katholieke 
moraal of met de wetten van de Katholieke kerk als grond voor de ontbin
ding van de arbeidsovereenkomst worden gestipuleerd. Hier gaat het veelal 
om een gedrag dat als contractbreuk door de betrokken partijen wordt 
aanzien (Rauws, W., o.c., p. 531-532; zie ook Van Eeckhoutte, W., e.a., 
o.c., T.P.R., 1989, p. 654e.v.; Arbh. Antwerpen 15 november 1982, R. W., 
1982-83, 2762, noot W.R.). Toch kan ook hier genuanceerd worden. Zo 
meent Advocaat-Generaal H. Van Nuffel m.b.t. het verdedigen van stellin
gen die strijdig zijn met de leer van de katholieke kerk dat een onderscheid 
dient gemaakt te worden naargelang de stellingen in of buiten schoolver
band werden verdedigd. In het eerste geval gaat het om wanprestatie, in het 
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tweede niet (o.c., k. 1602; zie nog i.v.m. bedingen die de arbeidsovereen
komst ontbonden verklaren in het geval de werknemer niet slaagt in een 
bepaald examen of een bepaalde test: Arbrb. Doornik, 9 januari 1981, 
J. T. T., 1982, 83; Rauws, W., o.c., p. 532). Hoe dan ook, een nauwkeurige 
feitelijke analyse dringt zich in elke casus op. 

291. HET ONDERSCHEID TUSSEN DE ONTBINDENDE VOORWAARDE EN HET UIT

DRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING (VERVOLG). - Dient in de regel als een 
uitdrukkelijk ontbindend beding gekwalificeerd te worden het beding in een 
arbeidsreglement volgens welk de overtreding van de voorschriften betref
fende de verwittiging van afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid, het 
indienen van het getuigschrift en het zich spontaan aanbieden bij een 
geneeskundige controle de ontbinding van de arbeidsovereenkomst mee
brengt (Rauws, W., ,De kwalificatie en de draagwijdte van het uitdrukke
lijk ontbindend beding wegens wanprestatie in een individuele arbeidsver
houding", R. W., 1981-82, 2455-2472; Van Eeckhoutte, o.c., T.P.R., 1989, 
657-658; contra: Arbeidshof Antwerpen, 23 april 1980, R. W., 1981-82, 
2513 en Limb. Rechtsl., 1980, 152, noot G. Panier). 

Het beding in een arbeidsovereenkomst krachtens hetwelk de overeenkomst 
ontbonden zal worden indien de overheid van het land waar het werk 
gepresteerd moet worden de verblijfsvergunning van de werknemer intrekt 
of weigert te hernieuwen, dient in de regel gekwalificeerd te worden als een 
verbintenis onder ontbindende voorwaarde (vgl. Arbh. Brussel, 7 oktober 
1981, J.T.T., 1983, 179). Hetzelfde geldt voor het beding in een arbeidso
vereenkomst dat bepaalt dat het contract een einde neemt op het ogenblik 
van de realisatie van de zgn. ,Plant acceptance", d.i. de aanvaarding van 
een welbepaald projekt door een derde persoon, in casu de Thaise klant van 
de werkgever (Arbrb. Brussel, 17 december 1986, Rev. Liege, 1987, 613). 

Is misschien vatbaar voor kritiek de beslissing dat het beding in een 
arbeidsovereenkomst volgens hetwelk dit contract een einde neemt op de 
dag dat de werknemer onder de wapens wordt geroepen, bestempeld moet 
worden als een ontbindende voorwaarde, daar het ook om een ontbindende 
tijdsbepaling kan gaan, m.n. zo de indiensttreding zeker is alhoewel het 
juiste tijdstip waarop dat zal plaatsvinden nog onzeker is (zie Arbh. Bergen, 
15 november 1984, J.T.T., 1985, 189; zie ook supra, nrs. 6 en 17). 

Schept een ontbindende voorwaarde, artikel 33, 1°, C van het stabiliteits
en disciplinair statuut van het personeel van het katholiek onderwijs, dat 
bepaalt dat de overeenkomst een einde neemt zonder opzegging of vergoe
ding, de dag waarop de inrichtende macht van het Ministerie van Opvoeding 
verneemt dat de afwijking inzake bekwaamheidstitels voor de subsidiering 
van de betrekking geweigerd wordt. Deze voorwaarde slaat ook op het geval 
waarin de bedoelde afwijking inzake de bekwaamheidstitels om bepaalde 
redenen zelfs niet kan worden aangevraagd (zie Arbh. Bergen, 27 mei 1981, 
J. T. T., 1982, 83; zie ook Cass., 16 mei 1983, Soc. Kron., 1983, 370). 
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De vraag of het beding in een handelshuurovereenkomst krachtens hetwelk 
dit contract in geval van faillissement van de huurder van rechtswege 
ontbonden wordt aan het einde van het trimester waarin dit faillissement 
heeft plaatsgevonden, moet worden gekwalificeerd als een uitdrukkelijk 
ontbindend beding of als een ontbindende voorwaarde, heeft tot menings
verschillen in rechtspraak en rechtsleer geleid (zie Ernotte, M. Cl., , ,Nature 
de Ia clause resolutoire expresse en cas de faillite: condition resolutoire ou 
pacte commissoire expres?", Ann. Dr. Liege, 1988, 170 e. v. en de verwijzin
gen aldaar). In het arrest van 24 september 1986 besliste het Hof van Beroep 
te Luik dat het in casu om een ontbindende voorwaarde ging, zodat bij 
vervulling van de voorwaarde het handelshuurcontract automatisch teniet
gaat. De stelling van de verhuurder dat men hier te doen had met een 
uitdrukkelijk ontbindend beding - hetgeen inhoudt dat het faillissement 
als een vorm van contractbreuk bestempeld moet worden-, werd afgewe
zen (Luik, 24 september 1986, Ann. Dr. Liege, 1988, 168; zie oak Kh. Luik, 
15 maart 1983, T.B.H., 1984, 446; vgl. supra, nr. 200 in fine). 

292. UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING.- GELDIGHEID.- Krachtens het 
beginsel van de wilsautonomie is een uitdrukkelijk ontbindend beding in de 
regel geldig (zie b.v. Luik, 24 april1989, Rev. Liege, 1990, 470 en Rev. Not. 
B., 1990, 169). 

Uit het feit dat artikel1762bis Burgerlijk Wetboek en artikel29 van de Wet 
van 4 november 1969-deze bedingeili.v.rii. huishtiur en land]Jaclif verbie=
den, kan dan oak niet worden afgeleid dat zij in een handelshuurovereen
komst steeds ongeldig zouden zijn (Luik, 24 september 1986, Ann. Dr. 
Liege, 1988, 168, noot M.-Cl. Ernotte; zie ook Kh. Luik, 15 maart 1983, 
T.B.H., 1984, 446). 

Krachtens artikel1978 B. W. geeft de enkele wanbetaling van de rentetermij
nen de persoon te wiens behoeve de lijfrente gevestigd is, niet het recht om 
de teruggave van het door hem afgestane goed te vorderen. Deze bepaling 
raakt de openbare orde echter niet en het staat partijen dus vrij om een 
afwijkend uitdrukkelijk ontbindend beding in hun contract op te nemen 
(Rb. Marche-en-Famenne, 22 oktober 1987, T.B.B.R., 1988, 490). 

In de Alleenverkoopwet van 27 juli 1961 komt geen enkele bepaling voor 
die de partijen verbiedt in hun overeenkomst een uitdrukkelijk ontbindend 
beding op te nemen voor het geval van niet-uitvoering van hun contractuele 
verplichtingen (zie Cass., 19 april1979, A. C., 1978-79, 984; R. C.J.B., 1981, 
31, noot Biitzler, R. en Colpaert, B.; B.R.H., 1980,444 e.v. noot Maussion, 
F.; Brussel, 24 september 1986, R. W., 1987-88, 1436; Kh. Brussel, 22 
november 1985, T.B.H., 1987, 120; Kh. Neufchateau, 10 december 1985, 
T.B.H., 1987, 123). 

Men neemt veelal aan dat in een uitdrukkelijk ontbindend beding de 
bevoegdheid van de rechter om uitstel van betaling te verlenen, kan worden 
beperkt of uitgesloten (zie o.m. De Page, H., o.c., II, nr. 898, B, 2°). De 
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vraag kan echter worden gesteld of genoemde bevoegdheid van de rechter 
de openbare orde niet raakt. Artikel1244, lid 2 B. W. wijst immers duidelijk 
in die richting (zie Rb. Luik, 28 september 1989, Rev. Liege, 1990, 371). 

Beslist werd dat een ontbindend beding in een arbeidsreglement krachtens 
hetwelk de niet-naleving van de in datzelfde reglement opgelegde verplich
tingen bij afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid, de onmiddellijke 
ontbinding van de arbeidsovereenkomst teweegbrengt, is geldig tenzij het 
beding wetsontduiking beoogt. Er is geen wetsontduiking wanneer de 
clausule betrekking heeft op de naleving van een essentiele, vooraf gekende, 
algemene en objectieve plicht, die handelingen voorschrijft die a priori 
mogelijk zijn (Arbh. Antwerpen, 23 april 1980, R. W., 1981-82, 2513; zie 
Rauws, W., Civielrechtelijke beiHndigingswijzen, p. 530 e.v. en de verwij
zingen aldaar). 

293. UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING. - INTERPRETATIE. - Bij de ver
koop van een onroerend goed tegen betaling van een lijfrente wordt vaak 
bedongen dat de niet-betaling van een enkele rentetermijn de verkoper het 
recht verleent om de koop eenzijdig te ontbinden, zonder dat hij gehouden 
is tot enige terugbetaling. Het is evident dat zo'n draconische clausule tot 
processen moet lei den en dat rechtbanken door een restrictieve interpretatie 
van dergelijke bedingen zullen trachten de koper enige hulp te bieden. 

Zo besliste het Hof van Beroep te Antwerpen dat bij ontstentenis van een 
beding dat de ontbinding in dat geval van rechtswege zal plaats hebben, de 
rechter de ernst van de tekortkoming vermag te beoordelen en in voorko
mend geval uitstel kan verlenen aan de partij die de verbintenis moet 
nakomen. In casu oordeelde het hof dat de wanbetaling niet ernstig genoeg 
was om de ontbinding van de overeenkomst te rechtvaardigen (Antwerpen, 
7 februari 1983, R. W., 1985-86, 822). 

Indien echter bedongen is dat bij niet-betaling van een enkele rentetermijn 
de koop van rechtswege ontbonden zal zijn, bezit de rechter geen apprecia
tiebevoegdheid meer wat de ernst van de tekortkoming betreft (Rb. Marche
en-Famenne, 7 oktober 1985, Rec. Gen. Enreg. Not., 1986, nr. 23318, noot 
A.C.). De rechter kwam de koper dan maar ter hulp door het beding dat 
de verkoper tot geen enkele terugbetaling gehouden was te bestempelen als 
een ongeoorloofd boetebeding (ibid.). 

Ook de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel werd met dit probleem 
geconfronteerd (11 februari 1982, Rec. Gen. Enreg. Not., 1983, 283 en Rev. 
Not. B., 1983, 96, noot F. Glansdorff). In casu beriep de verkoper zich op 
het feit dat de koper de gecorrigeerde index-aanpassingen niet had betaald, 
om de koop te ontbinden. Dit stand, volgens de rechtbank, echter niet gelijk 
met een ,defaut de paiement d'arrerages". Immers, een beding dat van het 
gemeen recht afwijkt, moet restrictief ge!nterpreteerd worden (zie supra, 
nr. 181). 
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En wanneer dat allemaal geen uitkomst biedt, kan de rechter nog hulp 
verlenen door een restrictieve interpretatie van de clausule die de verkoper 
verplicht in zo'n geval de koper in gebreke te stellen (zie Rb. Marche-en
Famenne, 22 oktober 1987, T.B.B.R., 1988, 490). 

De tussenkomst van de rechter is hoe dan ook noodzakelijk, al was het maar 
om de tekortkoming van de debiteur vast te stellen (Rb. Luik, 24 juni 1985, 
Rev. Not. B., 1986, 42). 

c. Risicoleer 

294. GEVOLGEN. - Wanneer de nakoming van een overeenkomst met 
opeenvolgende prestaties door overmacht onmogelijk wordt, gaat dit con
tract teniet ex nunc, d.w.z. zonder, terugwerkende kracht. Juist omdat er 
overmacht is en er dus van contractbreuk geen sprake is, dient geen 
schadevergoeding te worden betaald door de schuldenaar (Brussel, 14 april 
1989, J. T., 11989, 356; zie ook De Page, H., Traite, II, nr. 848). 

De vraag of de definitieve arbeidsongeschiktheid van de werknemer een 
geval van overmacht is waardoor de arbeidsovereenkomst zonder meer 
beeindigd wordt, heeft in de rechtspraak en de rechtsleer heel wat menings
verschillen uitgelokt (zie de bronnen aangehaald door Rauws, W., Civiel
rechtelijke bei!indigingswijzen van de arbeidsovereenkomst: nietigheid, ant
binding en overmacht, Antwerpen, 1987, p. 748, voetnoten 620 en 621). In 
het arrest van 5 januari 1981 heeft het Hof van cassatie de krioop aoorge
hakt en beslist dat de wettelijke regeling betreffende de arbeidsongeschikt
heid, die inhoudt dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst 
wordt en dat de werkgever na 6 maanden arbeidsongeschiktheid een einde 
kan maken aan de arbeidsovereenkomst, aansluit bij de regels inzake 
overmacht. Daaruit leidt het Hof twee regels af: ten eerste, de tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid, hoe lang die ook duurt is een geval van overmacht 
die de arbeidsovereenkomst niet doet eindigen, maar de uitvoering van deze 
overeenkomst enkel opschort; ten tweede, de blijvende arbeidsongeschikt
heid om de bedongen arbeid uit te voeren is daarentegen wel een geval van 
beeindigende overmacht (Cass., 5 januari 1981, A.C., 1980-81, 480; in 
dezelfde zin: Cass., 21 april1986, A.C., 1985-86, 1129; Cass., 12 januari 
1987, A. C., 1986-87, 604; Cass., 1 juni 1987, A. C., 1986-87, 1335; zie ook 
Arbh. Antwerpen, 11 juni 1981, R. W., 1982-83, 95; Arbh. Antwerpen, 
Limb. Rechtsl., 1989, 17; voor een recente toepassing zie Arbrb. Brussel, 
13 maart 1989, R. W., 1988-89, 1339, noot W. Rauws). Daar deze recht
spraak uitvoerig besproken wordt in het rechtspraakoverzicht van W. Van 
Eeckhoutte e.a. inzake arbeidsovereenkomsten (T.P.R., 1989, p. 620 e.v.; 
zie ook Rauws, W., o.c., p. 748 e.v.; Van Oevelen, A. en Dirix, E., o.c., 
R. W., 1985-86, 148 e.v.), hoeft er hier niet dieper op te worden ingegaan. 

295. TOEPASSINGEN. - Artikel 1722 B.W. bepaalt o.m. dat indien het 
verhuurde goed gedurende de huurtijd door toeval ten dele is tenietgegaan, 
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de huurder, naar gelang van de omstandigheden, ofwel vermindering van 
de prijs, ofwel zelfs ontbinding van de huur kan vorderen. Beslist werd dat 
wanneer de rechter vaststelt dat de huurder nog verder huurgelden had 
betaald na de gedeeltelijke vernietiging van het gehuurde goed door brand, 
dat hij, verschillende maanden na die brand, gepoogd had de handelszaak 
over te Iaten, die hij in het gebouw exploiteerde, en dat hij brieven heeft 
geschreven waaruit blijkt dat hij de huurovereenkomst niet als ontbonden 
beschouwde, kan die rechter uit die feitelijke omstandigheden wettig aflei
den dat de huurder afstand heeft gedaan van elke vordering tot ontbinding, 
zowel op grond van art. 1722 B.W. als van de artt. 1184 en 1721 van dat 
Wetboek (Cass., 27 maart 1981, A.C., 1980-81, 246). 

Krach tens art. 1788 B. W. komt het risico van het verlies van de afgewerkte, 
doch nog niet geleverde zaak ten laste van de aannemer, ingeval hij de stof 
verstrekt en de zaak op welke wijze ook teniet gaat, tenzij de opdrachtgever 
in gebreke is gesteld om de zaak te ontvangen; die regel is algemeen en wordt 
toegepast in het geval bepaald bij art. 1794 B.W., wanneer de opdrachtge
ver eenzijdig de aannemingsovereenkomst verbreekt (Cass., 24 september 
1981, A.C., 1981-82, 131). 

W anneer vaststaat dat de procedure van onteigening van het gehuurde goed 
nakend is, en de afbraak van het ganse goed gepland is, staat deze dreigende 
onteigening gelijk met het tenietgaan van het verhuurde goed, zodat de 
ontbinding van de huurovereenkomst wegens overmacht kan bekomen 
worden. De beoordeling van het tijdstip vanaf wanneer de huurder in dat 
geval de ontbinding mag vorderen, wordt bepaald door de feitelijke omstan
digheden, zoals de aard van het verhuurde goed en de kansen op verhuizing 
in de onmiddellijke omgeving (Vred. Sint-Gillis-Brussel, 25 mei 1983, R. W., 
1987-88, 90). 

A. Opzegging 

AFDELING 8 

HET TENIETGAAN DER CONTRACTEN 
R. KRUITHOF 

296. ALGEMEEN. - De gronden van tenietgaan der contracten vormen een 
materie die niet aileen door de wetgever in 1804 nogal stiefmoederlijk werd 
behandeld, maar die ook in de rechtsleer en de rechtspraak vaak verwaar
loosd wordt en daardoor aanleiding geeft tot allerlei misvattingen (zie De 
Page, H., Traite, II, nrs. 752 e.v.). Het voorgaande geldt in het bijzonder 
voor de opzegging van overeenkomsten. Zo verwart de wetgever herhaalde
Iijk herroeping met opzegging (zie b.v. art. 1134, lid 2, B.W. en art. 2004 
B.W.) en ,resiliation" met het tenietgaan van een overeenkomst krachtens 
de risicoleer (zie de Franse tekst van art. 1722 B.W.). In de rechtspraktijk 
is die verwarring zo mogelijk nog groter, omdat daar de termen opzegging, 
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verbreking, ontbinding en herroeping en zelfs nietigheid vaak door elkaar 
worden gebruikt. Zo staat in een vonnis van de Rechtbank van Koophandel 
te Doornik het volgende te lezen: , ... l'on doit employer le mot resiliation 
lorsqu'il y a accord des parties pour l'annulation du contrat ou lorsque cette 
annulation s'applique, aux torts et griefs d'une des parties en cause, ex 
nunc ... La resolution ... emporte l'annulation d'une convention aux torts 
et griefs d'une des parties ex tunc ... Qu'il n'est pas douteux que le 
jugement... a prononce la resiliation de l'aide de vente, c'est-a-dire l'annu
lation de cet acte de vente ... " (Kh. Doornik, 10 mei 1988, Rec. Gen. Enr. 
Not., 1990, nr. 23796, p. 60-61). Het publiceren van zulke rechterlijke 
uitspraken lijkt niet wenselijk, daar er slechts verwarring door gezaaid 
wordt. Degene die het verschil tussen de rechtsfiguren opzegging en nietig
heid vergeten is, kan slechts de raad worden gegeven het handboek van De 
Page er nog eens op nate slaan (II, nrs. 752 e.v.; zie ook Antwerpen, 19 
februari 1980, R. W., 1980-81, 1475; Rb. Kortrijk, 18 januari 1983, T. 
Vred., 1983, 294). 

297. DE EENZIJDIGE OPZEGGING.- ALGEMEEN.- Naar Belgisch recht is de 
eenzijdige opzegging van een contract slechts uitzonderlijk geldig, daar een 
der partijen hier zijn wil opdringt aan de andere, hetgeen in strijd is met 
het grondbeginsel van artikel 1134 B.W. Niettemin zijn rechtspraak en 
rechtsleer van oordeel dat een eenzijdige opzegging niet aileen mogelijk is 
zopartijen dit cohtractueel nebbenafgesproken- de-eenzijdige-opzegging 
is dan o.i. te beschouwen als een partijbeslissing- of wanneer dit door de 
wet gestipuleerd wordt- men denke b.v. aan de artikelen 1794 en 2004 
B.W. -, maar in alle gevallen waarin een overeenkomst ,in de tijd 
gespreide prestaties inhoudt en gesloten is voor onbepaalde tijd" (zie o.m. 
Cass., 9 maart 1973, A. C., 1973, 671 en de aldaar in voetnoot aangehaalde 
bronnen; zie ook Bergen, 4 februari 1986, Rev. Liege, 1987, 139 (borgstel
ling); Bergen, 23 februari 1988, Rev. Liege, 1988, 578). Men steunt deze 
laatste uitzonderingsregel op het beginsel van de persoonlijke vrijheid. 
Inderdaad, indien men deze exceptie niet aanvaardt, zou de weigering van 
een der partijen om aan zodanige overeenkomst een einde te maken volstaan 
om de andere partij Ievenslang of zonder enige tijdsbeperking te verbinden, 
hetgeen een onduldbare aantasting is van diens persoonlijke vrijheid (zie de 
verwijzingen in T.P.R., 1975, 449 en T.P.R., 1983, p. 518; zie ook Bergen, 
23 februari 1988, Rev. Liege, 1988, 578 (waar verwezen wordt naar 
art. 1780 B.W.). 

298. OPZEGGING. - EENZIJDIGE OPZEGGING. - ARTIKEL 1794 B.W. - Krach
tens artikel1794 B. W. kan de opdrachtgever de aanneming tegen vaste prijs 
door zijn enkele wil verbreken (opzeggen), ook al is het werk reeds begon
nen, mits hij de aannemer schadeloos stelt voor al zijn uitgaven, al zijn 
arbeid, en alles wat hij bij die aanneming had kunnen winnen (zie o.m. 
Cass., 4 september 1980, R. W., 1980-81, 2686; Brussel, 23 oktober 1980, 
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J. T., 1981, 552; Brussel, 17 maart 1982, R. W., 1983-84, 2829; zie nog i.v.m. 
een gemengd contract Kh. Brussel, 13 januari 1988, J. T., 1988, 587). 

De eenzijdige opzegging waarvan sprake in art. 1794 B.W. valt uiteraard 
niet samen met de gerechtelijke ontbinding wegens contractbreuk die gere
geld wordtin art. 1184 B.W. (zie Cass., 19 apri11979, T. Aann., 1981, 124, 
noot J. De Bock; Van Ommeslaghe, P., o.c., R.C.J.B., 1988, p. 40 e.v.). 
Ook bij ontbreken van wanprestatie van de wederpartij kan de opdrachtge
ver het contract overeenkomstig artikel 1794 B.W. opzeggen (vgl. ook 
inzake opzegging van een huurcontract noot B. Hubeau onder Vred. 
Kapellen, 15 februari 1989, R. W., 1988-89, 1343). Hieruit vloeit voort dat 
de vergoeding waarvan sprake in art. 1794 B.W. ook verschuldigd is 
wanneer de eenzijdige opzegging op rechtsgeldige wijze is geschied (zie 
Brussel, 23 oktober 1980, J. T., 1981, 552). 

In beginsel hoeft geen (gegronde) reden voor de eenzijdige opzegging 
gegeven te worden (Bergen, 16 oktober 1984, T.B.H., 1985, 636, noot C. 
Parmentier en de verwijzingen aldaar. 

De eenzijdige opzegging van een exclusiviteitscontract zonder inachtneming 
van de contractueel bedongen opzegtermijn, vormt natuurlijk wei een 
contractuele wanprestatie (cf. Voorz. Kh. Antwerpen, 25 januari 1985, 
J.T., 1985, 688, noot L. Van Bunnen). 

De opdrachtgever die op rechtsgeldige wijze een contract overeenkomstig 
artikel1794 B. W. heeft opgezegd, kan achteraf de gerechtelijke ontbinding 
van de overeenkomst op grond van artikel 1184 B. W. niet meer vorderen 
(Rb. Doornik, 7 januari 1987, T.B.B.R., 1987, 184; zie ook Delahaye, T., 
Resiliation et resolution unilaterales en droit commercial beige, Brussel, 
1984, p. 86; Dieux, X., ,Observations sur l'art. 1794, C.C. et sur son 
champ d'application", R.C.J.B., 1981, p. 531, noot 12 en p. 533, noot 28). 

W egens haar algemene bewoordingen is artikel 1794 B. W. van toepassing 
op onverschillig welk materieel of intellectueel werk, op voorwaarde dat het 
gaat om de aanneming van werk dat door zijn uitdrukkelijk tijdsduur of 
door zijn voorwerp bepaald is (Cass., 4 september 1980, A. C., 1980-1981, 
7 en Pas., 1981, I, 7 met cone!. Adv. Gen. Krings). 

Slechts een rechtsgeldig totstandgekomen aannemingscontract kan overeen
komstig artikel 1794 B. W. eenzijdig opgezegd worden (zie het in de noot 
onder Brussel, 14 januari 1981, T. Aann., 90 aangehaalde vonnis van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel). 

De vraag of art. 1794 B.W. toepasselijk is op de architectenovereenkomst 
wordt in rechtsleer en rechtspraak op uiteenlopende wijze beantwoord (zie 
en vgl. o.m. Dieux, X., o.c., R.C.J.B., p. 528 e.v. en i.h.b. p. 539 e.v. en 
de verwijzingen aldaar; zie ook Gent, 6 maart 1990, T.G.R., 1990, 2; Rb. 
Dendermonde, 21 oktober 1982, R. W., 1984-85, 2487). Hetzelfde geldt 
i.v.m. de agentuurovereenkomst (zie Willemart, M., ,La resiliation du 
contrat d'agence autonome", J.T., 1981, p. 617 e.v.; vgl. Gent, 7 maart 
1985, R. W., 1986-87, 396). 
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299. DE EENZIJDIGE OPZEGGING.- EXCLUSIVITEITSCONTRACTEN.- Naar luid 
van art. 2 van de Alleenverkoopwet kan een voor onbepaalde tijd verleende 
concessieovereenkomst die binnen het toepassingsgebied van de wet valt, 
niet worden opgezegd, behoudens bij grove tekortkoming van de wederpar
tij, dan met een redelijke opzeggingstermijn of een billijke vergoeding die 
door partijen wordt bepaald bij de opzegging van het contract. Dat de 
opzeggingstermijn regel is en de billijke vergoeding slechts een compensatie 
is voor het niet-naleven van een termijn staat, gelet op de rechtspraak van 
het Hofvan Cassatie (Cass., 6 april1978, Pas., 1978, I, 871, R. W., 1978-79, 
2725, J. T., 1978, 618, en Cass., 6 november 1987, T.B.H., 1988, 182, noot 
Nelissen Grade, J.M.), wel vast (zie ook Delahaye, T., o.c., nr. 143). De 
vergoeding wordt dus toegekend wanneer geen of een onvoldoende opzeg
gingstermijn werd gegund (Strubbe, R., noot onder Antwerpen, 19 augustus 
1987, R. W., 1988-89, p. 752(77)). 

De verplichting bepaald in art. 2 van de Alleenverkoopwet kent een uitzon
dering: in geval van grove tekortkoming van een der partijen aan haar 
verplichtingen kan de andere ad nutum opzeggen. Aldus werd beslist dat 
de eenzijdige opzegging zonder opzeggingstermijn van de alleenverkoopo
vereenkomst, na herhaalde inbreuken op de concessieovereenkomst be
staande in het verkopen buiten het eigen concessiegebied via niet vooraf 
gemachtigde tussenpersonen en dit na waarschuwing door de concessiehou
der, niet als misbruik van recht of als tardief voor komt (Antwerpen, 19 
augustus 1987, R. W., 1988-89, 749). 

'~ 
300. DE EENZIJDIGE OPZEGGING. - RECHTSMISBRUIK. - In ons land heeft de 
vraag of de eenzijdige opzegging van een voor onbepaalde duur afgesloten 
overeenkomst gepaard moet gaan met een redelijke opzeggingstermijn of, 
bij ontbreken daarvan, met een daarmee gelijkstaande schadevergoeding, 
tot ernstige meningsverschillen in rechtsleer en rechtspraak geleid (zie 
daarover o.m. De Bersaques, A., ,L'abus de droit en matiere contractuel
le", R.C.J.B., 1969, p. 524 e.v.). De rechtbanken blijken meer en meer de 
voorkeur te geven aan de stelling dat een opzeggingstermijn in beginsel niet 
verplicht is. De eenzijdige opzegging geeft echter aanleiding tot schadever
goeding, wanneer deze opzegging brutaal, ongelegen, onvoorzienbaar en, 
derhalve, strijdig is met het in artikel1134, lid 3, B.W. tot uiting gebrachte 
beginsel van de uitvoering te goeder trouw van het contract, m.a.w. in geval 
van rechtsmisbruik (zie en vgl. o.m. Brussel, 13 oktober 1980, B.R.H., 
1981, 148; Bergen, 23 februari 1988, Rev. Liege, 1988, 578; Vred. Gent, 4 
februari 1982, R. W., 1982-83, 946; zie ook Fagnart, J.-L., ,L'execution 
de bonne foi des conventions: un principe en expansion", R.C.J.B., 1983, 
p. 293 e.v. en de verwijzingen). 
Het spreekt vanzelf dat een opzegtermijn in acht genomen dient te worden 

(77) Zie ook Kh. Antwerpen, 15 januari 1991, R. W., 1991-92, 374; Kh. Antwerpen, 18 januari 
1991, R. W., 1990-91, 1306. 

600 



-------------
-L T ------------

wanneer dit contractueel bedongen werd of wettelijk vereist is (zie o.m. 
Bergen, 16 oktober 1984, T.B.H., 1985, 636, noot C. Parmentier; Fagnart, 
J.-L., o.c., p. 292). Het in acht nemen van deze opzeggingstermijn sluit 
rechtsmisbruik echter niet uit (Brussel, 25 mei 1989, J. T., 1989, 536). 
Beslist werd dat de verhuurder die een huurovereenkomst opzegt uitsluitend 
met de bedoeling de huurder ertoe te dwingen te o.nderhandelen over een 
nieuwe, voor de huurder minder gunstige, huurovereenkomst, in strijd 
handelt met de verplichting de overeenkomst te goeder trouw uit te voeren 
(Vred. Merksem, 8 juni 1988, R. W., 1988-89, 1175(78); anders Vred. 
Deurne, 26 september 1986, R. W., 1987-88, 1343; zie ook nog i.v.m. de 
opzegging van de huur van een sociale woning na een korte bewoningsduur: 
Vred. Gent, 4 februari 1982, R. W., 1982-83,946, noot B. Hubeau; eni.v.m. 
de opzegging van een erfpacht Luik, 22 september 1983, Pas., 1984, II, 7). 
Wanneer een hypothecaire lening terugbetaalbaar is in twintig annulteiten, 
berekend op basis van een bepaalde rentevoet, dan kan de kredietverstrek
ker in het kontrakt stipuleren dat hij zich het recht voorbehoudt de terugbe
taling van de schuldvordering te eisen bij het verstrijken van het vijfde jaar, 
mits opzegtermijn van drie maanden, clausule waarbij de ontlener de 
voortzetting van het kontrakt kan bekomen tegen de op dat ogenblik bij 
deze kredietinstelling geldende tarieven voor dergelijke leningen. Het inroe
pen van het recht op unilaterale opzegging door een van de partijen, in casu 
de kredietverlener, kan op zich niet worden verworpen als misbruik van 
recht (Luik, 11 juni 1986, Rev. Not. B., 1987, 277; Rb. Antwerpen, 25 april 
1986, T.B.H., 1987, 114; anders: Rb. Hoei, 28 november 1983, T.B.H., 
1984, 704, Rec. Gen. Enr. Not., 1986, nr. 23317 en Pas., 1984, III, 33; zie 
in het algemeen over deze problematiek Cottin, P., ,La clause de revision 
quinquennale dans les prets hypothecaires", Rev. Not. B., 1987, p. 386-
394). 
De kredietverzekeraar heeft onbetwistbaar het recht om de risico's te 
beoordelen die hij dekt. Hij kan een einde stellen aan de polis om louter 
rendabiliteitsoverwegingen. Hij moet echter blijk geven van voorzichtigheid 
bij het uitoefenen van dit recht, gelet op de schade die de opzegging 
berokkent aan ondernemingen waarvan de risico's gedekt zijn. Deze plicht 
tot voorzichtigheid dringt zich des te meer op daar de opzegging aan de 
verzekerden medegedeeld wordt en aldus noodzakelijk derden in opspraak 
brengt. Deze laatsten kunnen de auteur van de mededeling aanspreken 
wanneer de beslissing niet na een ernstig onderzoek van de feiten genomen 
werd. De kredietverzekeraar die aan zijn plicht tot voorzichtigheid tekort 
komt pleegt een inbreuk op de eerlijke gebruiken in handelszaken, waarvan 

(78) In hoger beroep tegen dit vonnis oordeelde de rechtbank van Antwerpen evenwel dat de 
verhuurder die de huurovereenkomst conform de wettelijke bepalingen terzake opzegt geen 
rechtsmisbruik maakt. Het is evenmin strijdig met de goede trouw de opzegging van de 
huurovereenkomst te koppelen aan de mogelijkheid om een nieuwe huurovereenkomst te 
sluiten (Rb. Antwerpen, 30 mei 1989, R. W., 1990-91, 162). 
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de staking kan bevolen worden (Voorz. Kh. Brussel, 16 maart 1981, 
B.R.H., 1981, 357). 

B. Nietigheid 

301. HET ONDERSCHEID TUSSEN NIETIGE EN ONBESTAANDE RECHTSHANDELIN

GEN. - In een vorig rechtspraakoverzicht werd aandacht besteed aan het 
arrest van het Hof van Cassatie van 21 oktober 1971 waarin de leer van cle 
onbestaande rechtshandelingen bij gebrek aan toestemming werd afgewe
zen. ,Overwegende - aldus het Hof - dat een overeenkomst wegens 
gebrek aan toestemming niet onbestaande doch slechts nietig is; dat deze 
nietigheid, die enkel private belangen beschermt, betrekkelijk is en dat 
derhalve de nietige overeenkomst voor bevestiging vatbaar is" (Cass., 21 
oktober 1971, A.C., 1972, 188; T.P.R., 1975, p. 464-465). Voor kritiek is 
dan ook vatbaar de uitspraak waarin een overeenkomst wegens dwaling 
,onbestaande" wordt verklaard (Gent, 26 mei 1983, Rec. Gen. Enr. Not., 
1986, 105 met noot). Dit klemt des te meer, daar het in casu niet om een 
verhinderende dwaling ging, maar slechts om een essentiele. 

302. NIETIGHEID VAN HOOFD- EN NEVENCONTRACTEN. - Hier geldt het 
adagiumAccessorium sequitur principa/e: de nietigheid van de hoofdover
eenkomst brengt ook de nietigheid van het nevencontract teweeg. Derhalve, 
wanneer-een contract dat-de-verkoop van wapens-tot-voorwerpheeft strijdig 
is met de openbare orde, is ook het daarvan afhankelijke makelaarscontract 
absoluut nietig (Kh. Brussel, 2 mei 1988, J. T., 1989, 131). 
Het ada$ium geldt ook bij een beding ten behoeve van een derde. Is de 
hoofdovereenkomst strijdig met de openbare orde of de goede zeden en 
derhalve absoluut nietig, dan volgt het derdenbeding het lot van de hoofd
overeenkomst. Het omgekeerde is echter niet waar. Schuilt achter een 
levensverzekering b.v. een ongeoorloofde schenking aan een bijzit, dan 
brengt de nietigheid van deze schenking niet de nietigheid van de levensver
zekering met zich mee (Bergen, 10 januari 1984, Rec. Gen. Enr. Not., 1989, 
nr. 23725). 
Niet aileen verboden spelen en weddenschappen zijn absoluut nietig, maar 
ook alle contracten afgesloten met het oog op het organiseren en exploiteren 
van verboden spelen en weddenschappen. Hetzelfde geldt voor alle neven
contracten (zie o.m. Kh. Luik, 27 februari 1981, J.L., 1980-81, 272). Zo 
is de concessieovereenkomst afgesloten tussen een gemeente en een exploi
tant van kansspelen n.a. v. een op te richten complex voor de exploitatie van 
kansspelen absoluut nietig (Brussel, 26 februari 1980, R. W., 1982-83, 507; 
zie ook Vred. Namen, 24 april1990, J. T., 1990, 349). Hetzelfde geldt voor 
een borgstellingi.v.m. schulden uit verbodenkansspelen (R.P.D.B., tw. leu 
et pari en matiere civile, nr. 117) en het gebruik van betalingsinstrumenten, 
zoals een cheque of een orderbriefje (Vred. Namen, 29 januari 1981, 
aangehaald door Simont, L. en De Gavre, J., o.c., R.C.J.B., 1986, 390). 
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De vaststelling dat een contract nietig is, brengt echter niet van rechtswege 
de nietigheid mee van de erin opgenomen arbitrageovereenkomst (art. 1697, 
2° Ger.W.; Arbh. Gent, 28 maart 1986, R. W., 1987-88, 817). 

303. GEHELE OFGEDEELTELIJKE NIETIGHEID.- De vraag of bij ongeldigheid 
van een bepaalde clausule of ;van een gedeelte van het contract, de ganse 
overeenkomst nietig moet worden verklaard of enkel de betrokken clausule 
of het bedoelde gedeelte, wordt door de heersende rechtsleer en rechtspraak 
opgelost aan de hand van het concept ondeelbaarheid. De gehele rechtshan
deling zal slechts nietig zijn wanneer die rechtshandeling een onverbreek
baar geheel vormt (zie Van Gerven, W., Algemeen Dee!, p. 426; Van 
Ommeslaghe, P., o.c., R.C.J.B., 1985, p. 617; Rauws, W., Civielrechtelij
ke beiHndigingswijzen van de arbeidsovereenkomst: nietigheid, ontbinding 
en overmacht, Antwerpen, 1987, p. 82 e.v.; De Page, H., Traite, II, 
nr. 786; Cass., 27 februari 1959, Pas., 1959, I, 653; Cass., 13 oktober 1960, 
Pas., 1960, I, 160). 

In een zaak waar het ging om prijsbewimpeling bij de verkoop van een 
onroerend goed, besliste het Hof van Cassatie het volgende: ,Overwegende 
dat, wanneer bij een koopovereenkomst, partijen afspreken dat zij in de 
akte de juiste prijs zullen verzwijgen om registratierecht te ontduiken, deze 
afspraak in strijd komt met de openbare orde en deswege nietig is, maar 
de koop niet om die reden nietig kan worden verklaard" (Cass., 18 maart 
1988, R. W., 1988-89, 711). In zijn noot onder dit arrest ziet E. Dirix hierin 
een toepassing van de leer der partiele nietigheid: de nietigheidssanctie treft 
slechts dat gedeelte van de rechtshandeling dat met het rechtsvoorschrift in 
strijd komt, terwijl zij voor het overige wordt gehandhaafd, op voorwaarde 
dat het nietige deel niet in een onverbreekbaar verband staat tot het geheel 
(ibid., p. 713; contra: Moreau-Margreve, I. en Delnoy, P., ,Vente d'im
meuble et dissimulation partielle du prix", Ann. Dr. Liege, 1989, p. 388 
e.v.). Interessant is wat Dirix daarop laat volgen: ,Waarbij dan de vraag 
naar het bestaan van zo'n verband niet op subjectieve (wilder partijen) maar 
op objectieve wijze (structuur van de overeenkomst) wordt beantwoord. 
Een dergelijke normatieve benadering is verantwoord wanneer het onver
zoenbaar is met het doel van de wet (i.e. belang van de fiscus) en/of de 
rechtszekerheid (i.e. positie van de derde-verkrijgers) dat het al dan niet 
voortbestaan van de overeenkomst zou afhangen van de wil van de partij
en" (ibid., p. 713). I. Moureau-Margreve en P. Delnoy bestrijden deze 
visie: , ... la reference a une approche normative, faisant abstraction de 
!'intention des parties, ne trouve, dans notre systeme juridique de droit 
commun, aucun fondement legal" (ibid., p. 394). Waarom de normatieve 
benadering bij een sanctie als de absolute nietigheid - inbreuk op de 
openbare orde of de goede zeden - het veld zou moeten ruimen voor de 
wilsleer, vermag ik echter niet in te zien. Bij de relatieve nietigheid dient 
daarentegen te worden uitgegaan van de wilsleer, daar hier slechts prive-
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belangen op het spel staan (vgl. Van Gerven, W., Algemeen Dee!, nr. 133 
in fine; Rauws, W., o.c., p. 84 e.v.). 

Bij onderhandse akte van een bepaalde datum geeft een persoon, onder de 
opschortende voorwaarde van de aankoop van bouwgrond in het Antwerp
se, aan een aannemer opdracht een villa te bouwen tegen een overeengeko
men prijs. Bij een andere onderhandse akte van diezelfde datum geeft 
diezelfde persoon aan diezelfde aannemer opdracht om tegen een prijs van 
100.000 fr., in samenwerking met architect E., een volledig bouwdossier uit 
te werken en samen te stellen voor voornoemde villa, omvattend verschillen
de voorontwerpen, prijsberekeningen met uitvoerige beschrijving van de 
materialen, het volledig bouwklaar maken van het dossier, het aanvragen 
van de bouwvergunning en de eventuele bouwpremies. De eerstgenoemde 
overeenkomst werd door de Burgerlijke Rechtbank te Antwerpen nietig 
verklaard omdat zij, naar het oordeel van de Recht bank, een potestatieve 
voorwaarde bevatte en omdat zij niet beantwoordde aan de vereisten van 
de Wet Breyne. Ook de tweede overeenkomst werd nietig verklaard: ,Over
wegende dat de opdracht tot bouwen en de opdracht tot het uitwerken van 
een bouwdossier, een enkele overeenkomst vormend, de verbintenis om
trent de laatste opdracht eveneens nietig is" (Rb. Antwerpen, 26 maart 
1981, R. W., 1981-82, 1837, noot F. Delwiche). 

Wanneer aan een koper op de factuur kwijting is verleend van een voorschot 
en de partijen in een tegenbrief hebben verklaard dat dit voorschot in 
werkelijkheid niet is betaald, dit alles met de bedoeling de wet tot regeling 
van de verkoop op afbetaling en van zijn financiering te ontduiken, is de 
gehele overeenkomst die de partijen ertoe gebracht heeft, enerzijds de 
verkoper, kwijting te verlenen voor een voorschot, anderzijds de verkoper, 
scbriftelijk te erkennen dat bet voorschot niet betaald is, nietig wegens een 
ongeoorloofde oorzaak (Cass., 14 oktober 1983, R. W., 1983-84, 1555). 

Ben cafebouder sluit een exploitatiecontract i.v.m. drie toestellen, nl. een 
,juke-box", een ,bingo" en een ,flipperkast". De Recbtbank van Koop
handel te Luik oordeelde dat bet contract t.a.v. de ,flipperkast" onwettig 
was. Gezien het ondeelbaar karakter van de overeenkomst, werden ook de 
afspraken i.v.m. de exploitatie van de ,juke-box" en de ,bingo" -die 
op zicbzelf rechtsgeldig waren - absoluut nietig verklaard (Kb. Luik, 27 
februari 1981, J.L., 1981, 272; zie i.v.m. een contract met een buwelijksbu
reau Voorz. Kb. Brussel, 28 februari 1989, Handelsprakt., 1989, 317, noot 
R. Andersen). 

Beslist werd dat een enkele met nietigbeid gesanctioneerde tekortkoming 
aan de bepalingen van de Woningbouwwet van 9 juli 1971 voldoende is om 
de nietigbeid van de gebele overeenkomst mee te brengen (Gent, 14 mei 
1982, R. W., 1984-85, 1851). 

304. BEVESTIGING RELATIEF NIETIGE RECHTSHANDELINGEN.- ,Bevestiging 
- zo scbrijft W. Van Gerven- is een eenzijdige recbtshandeling, waardoor 
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de bevestigde handeling gezuiverd wordt van de eraan klevende nietigheids
smet; zij belet de persoon die bevestigt, zijn aanspraak op nietigheid te doen 
gelden" (Algemeen Dee!, p. 441). Bevestigen impliceert afstand doen van 
een recht. Dit is een rechtshandeling die uitdrukkelijk of stilzwijgend tot 
stand kan komen, maar waarvan het bestaan niet gemakkelijk aanvaard 
wordt: afstand van recht moet immers strikt worden gei:nterpreteerd en kan 
derhalve slechts worden afgeleid uit feiten die niet voor een andere uitleg 
vatbaar zijn (constante cassatierechtspraak; zie b.v. Cass., 20 december 
1978, A.C., 1978-79, 471; Cass., 23 september 1988, A.C., 1988-89, nr. 48, 
p. 96; voor toepassingen zie o.m. Rb. Luik, 5 juni 1979, Res Jur. Imm., 
1980, 103 en J.L., 1980, 289; Vred. Doornik, 12 maart 1980, T. Agr. R., 
1980, 143). Wanneer de bedoeling om een nietige rechtshandeling te bevesti
gen ontbreekt, maar het vertrouwen gewekt is dat die bedoeling voorhanden 
is, kan er, volgens een deel van de rechtsleer en rechtspraak, sprake zijn van 
rechtsverwerking (zie Bergen, 7 januari 1987, Rev. Liege, 1987, 730; zie ook 
supra, nrs. 196 e.v.; Van Ommeslaghe, P., ,Rechtsverwerking en afstand 
van recht", T.P.R., 1980, p. 761-763). 

305. BEROUWRECHT I.P.V. NIETIGHEID? -In een interessante kanttekening 
in het Rechtskundig Weekblad verdedigt E. Dirix de stelling dat in ruil voor 
de geldigverklaring van talrijke overeenkomsten die, volgens velen, de 
menselijke waardigheid in het gedrang brengen, zoals striptease-overeen
komsten, een berouwrecht of inkeerrecht dient erkend te worden (Dirix, E., 
,Overeenkomsten en menselijke waardigheid", R. W., 1989-90, 686 e.v.). 
Contractuele aantasting van eigen grondrechten is mogelijk, aldus de au
teur, maar op ieder ogenblik gedurende de uitvoering van de overeenkomst 
moet de titularis van het grondrecht de bevoegdheid (het wilsrecht) hebben 
om zijn vrijheid te herwinnen, zonder tot schadevergoeding gehouden te 
zijn of bloat te staan aan een dwangsom. In die zin zouden de grondrechten 
onvervreemdbaar blijven; de toestemming moet er immers niet aileen zijn 
op het ogenblik van de contractvorming, maar tijdens de ganse duur van 
het contract. Dit inkeerrecht kan volgens E. Dirix, geconstrueerd worden 
als een ontbindende potestatieve voorwaarde aan de zijde van de schulde
naar. Aileen misbruik van het ,berouwrecht" door de titularis dient 
gesanctioneerd te worden met een schadevergoedingsverplichting, aldus nog 
steeds de auteur (ibid.; zie ook Dirix, E., ,Grondrechten en overeenkom
sten'', in De toepasselijkheid van de grondrechten in de private verhoudin
gen (ed. Rimanque, K.), Antwerpen, 1982, p. 35 e.v.). De regeling opent 
ongetwijfeld interessante perspectieven, zij het dat de veronderstelde impli
ciete ontbindende voorwaarde de wilsleer in een aantal gevallen geweld zal 
aandoen. Maar dat stoort aanhangers van de normatieve uitleg van rechts
handelingen - zoals E. Dirix - niet, daar partijen dat behoren te willen 
en de rechter dus wel zal uitmaken tot wat de overeenkomst partijen 
verbindt. Zo'n breuk met de wilsautonomie gaat mij echter te ver. Voorts 
dient er op gewezen te worden dat de door Dirix bepleitte ontbindende 
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voorwaarde de openbare orde raakt en dat contractuele afwijkingen daar
van absoluut nietig zijn, zoniet zou de regeling gemakkelijk omzeild kunnen 
worden en dat lijkt niet de bedoeling te zijn (voor andere kritische bemerkin
gen zie Andersen, R., ,Agences matrimoniales et courtage matrimonial", 
in Handelsprakt., 1989, p. 332-333). Retzelfde resultaat kan trouwens 
bereikt worden door een eenzijdige opzeg ad nutum, voortvloeiend uit de 
aard van de overeenkomst, in het leven te roepen. lets dergelijks wordt nu 
reeds erkend voor contracten tussen geneesheer en patient, en tussen advo
caat en client. Men steunt daar het eenzijdig opzeggingsrecht op de bijzon
dere vertrouwensrelatie tussen partijen die deze overeenkomsten kenmerkt. 

306. GEVOLGEN VAN DE NIETIGHEID.- Ret contract dat relatief of absoluut 
nietig wordt verklaard, wordt geacht nooit te hebben bestaan. De partijen 
dienen dan ook, in de regel, integraal hersteld te worden in de toestand 
waarin ze zich bevonden v66r het afsluiten van de nietige overeenkomst: 
Quod nullum est, nullum producit effectum. Dit betekent dat de reeds 
gestelde uitvoeringsdaden zoveel mogelijk ongedaan moeten worden ge
maakt. Dit komt- aldus wijlen J.A. VanDamme- als het ware neer op 
,het omgekeerd afdraaien van een film" (Kursus verbintenissenrecht, 
V.U.B., Brussel, 1976, p. 274). Partijen zullen derhalve wederkerig tot 
teruggave moeten overgaan, hetzij in natura, hetzij bij equivalent, naarge
lang de herstelling in natura aldan niet nog mogelijk is (cf. Cass., 24 maart 
1922, A_._('.' 1272, 70])_._ __ 

Aldus besliste het Rof van Cassatie in het arrest van 13 september 1985 dat 
wanneer een overeenkomst op grand van artikel 445 W. Kh. nietig en 
zonder gevolg is verklaard met betrekking tot de boedel, de toestand die 
hestand v66r het sluiten van de overeenkomst, moet worden hersteld. 
W anneer het gaat om een overdracht van goederen bestaat het herstel in de 
vorige toestand in de teruggave van die goederen of, indien teruggave niet 
mogelijk is, in betaling van de waarde van die goederen. Een veroordeling 
tot teruggave van de goederen kan echter niet samengaan met een veroorde
ling tot betaling van hun waarde bij wijze van herstel in de vroegere toestand 
(Cass., 13 september 1985, A. C., 1985-86, 40 en R.C.J.B., 1988, 220 met 
noot S.J. Nudelhole). In casu ging het om de nietigverklaring op grand van 
artikel 445 W. Kh. van de overdracht ten kosteloze titel van een aantal 
inmiddels waardeloos geworden aandelen. Moest de begiftigde die aandelen 
enkel teruggeven aan de failliete boedel of moest hij de tegenwaarde die deze 
goederen hadden op de dag van de overdracht terugbetalen? De feitenrech
ter besliste dat niet alleen de aandelen moesten worden teruggeven - het 
herstel in natura was immers nog mogelijk -,maar dat ook de tegenwaarde 
van die aandelen op de dag van de overdracht diende te worden terugbe·· 
taald. Ret Rof van Cassatie verbrak deze beslissing terecht om de hierboven 
genoemde reden. Dat hierdoor het risico van het waardeverlies van de 
aandelen tussen de overdracht en de teruggave geheel op de schouders wordt 
gelegd van de schei:J.ker, beschouwt het Rof als een logisch gevolg van de 
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retroactieve werking van de nietigheidssanctie (zie hierover Nudelhole, S.J., 
, ,Les incidences de la theorie des risques sur les restitutions consecutives a 
l'annulation d'un contrat", R.C.J.B., 1988, p. 225 e.v.). 

Bij de beoordeling van de herstelling bij equivalent zijn de beginselen van 
de vermogensverschuiving zonder oorzaak van toepassing. Men zal reke
ning moeten houden enerzijds met de verarming van de persoon die de door 
hem verrichte prestatie wegens de omstandigheden van de zaak niet kan 
terugbekomen en anderzijds met het profijt dat de wederpartij er uit haalde 
(cf Cass., 24 maart 1972, A.C., 1972, 707; Van Ommeslaghe, P., o.c., 
R.C.J.B., 1975, p. 621 e.v.). Aldus zal in geval van nietigverklaring van een 
aannemingscontract de opdrachtgever een vergoeding moeten betalen voor 
het reeds gepresteerde werk, waarbij zijn verrijking zal in aanmerking 
genomen worden, zonder dat deze vergoeding de verarming van de aanne
mer mag overschrijden (zie Rb. Luik, 7 april1967, Pas., 1967, III, 130 en 
R. C.J.B., 1970, 491, noot A. De Bersaques). Dit alles natuurlijk in de 
veronderstelling dat de opdrachtgever werd verrijkt. Zo stelde het Hof van 
Beroep te Brussel in een zaak vast dat het door de aannemer gepresteerde 
timmerwerk geen enkele waarde had, niet aileen omdat het te beschouwen 
was als , , un echec esthetique et une catastrophe technique'', maar oak 
omdat het werk de stabiliteit van het gebouw in gevaar had gebracht! De 
vernietiging van het aannemingscontract omwille van het feit dat de aanne
mer niet in het bezit was van een bevoegdheidsattest riep hier dan oak geen 
teruggaveverplichting in hoof de van de opdrachtgever in het lev en (Brussel, 
18 september 1980, T.Aann., 1983, 155, noot J. Wery en M. Menestret). 
Meer zelfs, de in casu door de aannemer begane culpa in contrahendo gaf 
de opdrachtgever recht op schadeloosstelling op grand van artikell382 e.v. 
B.W. (zie supra, nrs. 166 e.v. zie oak Brussel, 18 oktober 1978, J.T., 1979, 
74; Gent, 14 mei 1982, R. W., 1984-85, 1851; vorig rechtspraakoverzicht, 
T.P.R., 1983, p. 531 e.v.; Wery, J. enMenestret, M., o.c., p. 162-163; Van 
den Bergh, R., ,Civielrechtelijke gevolgen van een inbreuk op het verkoop 
met verlies", Handelsprakt., 1988, p. 111 e.v.). 

Indien een aannemer niet kan bewijzen dat hijzelf of al zijn onderaannemers 
officieel erkend zijn overeenkomstig de wet van 15 december 1970 t.a.v. de 
uitgevoerde werken, kan de medecontractant de absolute nietigheid van de 
aannemingsovereenkomst vorderen. Wordt de nietigheid uitgesproken, dan 
heeft de rechtbank de keuze tussen volgende oplossingen: a) ofwel aanvaar
den. dat de meester van het werk die verrijkt werd door de uitgevoerde 
werken, er een prijs voor betaalt in evenredigheid met die verrijking; b) 
ofwel elke restitutie aan de aannemer weigeren ten titel van sanctie rekening 
houdend met het feit dat hij aansprakelijk is wegens niet-naleving van de 
wet en de nietigheid die eruit voortvloeit en hij daarvan de gevolgen moet 
dragen. In casu besliste de rechtbank dat de billijkheid meebracht dat een 
vergoeding op grand van vermogensverschuiving zonder oorzaak diende te 
worden uitgekeerd (Rb. Brussel, 26 februari 1990, T. Vred., 1990, 146). In 
een arrest van 6 maart 1986 paste het Hof van Beroep te Brussel echter de 
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hierboven sub b vermelde oplossing toe en dit krachtens het adagium In pari 
causa turpitudium cessat repetitio (Brussel, 6 maart 1986, Rev. Liege, 1987, 
371, noot R. De Briey). O.i. vloeien de twee hierboven genoemde oplossin
gen voort uit het facultatief karakter van het adagium In pari causa ... (zie 
vorig overzicht, T.P.R., 1983, p. 587 e.v.). 

C. Verval 

307. VERVAL.- Ret ,verval" is een wijze van tenietgaan van rechtshande
lingen waaraan rechtsleer en rechtspraak in ons land tot nu toe bijzonder 
weinig aandacht hebben besteed. Y. Buffelan-lanore omschrijft het begrip 
als volgt: , Un acte juridique est caduc, de plein droit et sans n!troactivite 
lorsque, pleinement valable a sa formation et avant qu'il ait pu produire 
ses effets juridiques, il est prive d'un element essentiel a sa validite par Ia 
survenance d'un evenement posterieur a sa formation et independant de Ia 
volonte de son auteur" (Buffelan-Lanore, Y., Essai sur la notion de 
caducite des actes juridiques en droit civil, Paris, 1963, p. 161; zie voorts 
Foriers, P .A., ,Observations sur Ia caducite des contrats par suite de Ia 
disparition de leur objet ou de leur cause; R.C.J.B., 1987, p. 74 e.v.; 
Kruithof, R., boekbespreking T.P.R., 1964, p. 488 e.v.). Wanneer een 
rechtshandeling nietig is wanneer zij op het ogenblik van de totstandkoming 
niet voldoet aan de door de wet gestelde vereisten of pleegvormen, is het 
zo-dateen vervallen rechtshandeling rechtsgeldig is totstandgekomen, maar 
daarna tenietgaat door het verdwijnen van een essentieel bestanddeel ervan. 
Daarenboven gaat de nietige rechtshandeling in de regel ex tunc teniet en 
de vervallen rechtshandeling ex nunc, m.a. w. zonder terugwerkende kracht. 
Ret Rof van Cassatie heeft blijkbaar een toepassing van deze rechtsfiguur 
gemaakt in het arrest van 28 november 1980 (A. C., 1980-81, 352). In casu 
waren de verpachte bedrijfsgebouwen volledig tenietgegaan door verwaar
lozing, waarvoor de verpachter zelf uitsluitend verantwoordelijk was, om
dat hij had nagelaten de hem, als vruchtgebruiker, ten laste vallende 
herstellingen tot onderhoud uit te voeren. Ongetwijfeld had de pachter de 
ontbinding van de pacht wegens wanprestatie van de verpachter kunnen 
vorderen en dit op grand van art. 1741 B.W. (cf. art. 1184 B.W.). De 
verpachter zelf- d.w.z. de contractbreker- kon zich echter niet op deze 
wetsbepaling beroepen; men kan immers geen ontbinding wegens eigen 
contractbreuk vorderen. Toch oordeelt het Rof dat de verpachter in zo'n 
geval de ,ant binding", of liever het verval of de vervallenverklaring, van 
de pachtovereenkomst kan bekomen. ,Overwegende dat het volledig mate
rieel tenietgaan van het verpachte goed tot gevolg heeft dat de pachtovereen
komst haar bestaansreden verliest; dat in zodanig geval de verpachter 
immers in de onmogelijkheid verkeert het genot van het verpachte goed te 
verschaffen, zodat de overeenkomst ontbonden wordt; Overwegende der
halve dat de rechter, op grand van een onaantastbare beoordeling in feite 
en zonder de in de onderdelen aangevoerde wetsbepalingen te schenden, de 
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pachtovereenkomst vanaf 12 mei 1972 ontbonden heeft verklaard wegens 
het volledig tenietgaan van de bedrijfsgebouwen en de hieraan te wijten 
onmogelijkheid tot voortzetting van het landbouwbedrijf" (Cass., 28 no
vember 1980, A.C., 1980-81, 352 enR.C.J.B., 1987,70, noot P.A. Foriers; 
vgl. ook Bruyns, F. en Buysschaert, D., ,La location-financement ou 
leasing mobilier. Chronique de jurisprudence (1966-1988)", J.T., 1988, 
p. 563-564 en de verwijzingen; Luik, 28 juni 1989, Res Jur. Imm., 1989, 
167 en i.h.b. 176 en 183 e.v.; Kh. Luik, 4 februari 1981, J.L., 1981, 227, 
noot P. Fran~ois; Gent, 3 april1980, T. Aann., 1983, 113, noot P. Thierry). 
Ben tweede toepassing van deze rechtsfiguur maakte het Hof van Cassatie 
in het arrest van 16 november 1989 (T.B.B.R., 1990, 294; zie Raucent, L., 
, ,La disparition de la cause dans les donations: a propos de 1' arret de la Cour 
de Cassation du 16 novembre 1989", T.B.B.R., 1990, p. 261 e.v.). Het ging 
hier om een vermomde schenking van een echtpaar aan hun zoon en 
schoondochter. Op het ogenblik dat de schenking uitwerking moest krijgen, 
nl. bij het overlijden van de moeder, waren de zoon en schoondochter echter 
reeds uit de echt gescheiden. De vader vordert het verval van de schenking 
wegens het wegvallen van de oorzaak ervan, nl. het gehuwd blijven van de 
zoon en schoondochter. Het Hof van Beroep te Luik had deze eis afgewe
zen. Het Hof van Cassatie verbrak deze beslissing en overwoog daarbij: 
,Overwegende dat de oorzaak van een schenking onder de levenden of bij 
testament niet uitsluitend ligt in de vrijgevige bedoeling van de schenker, 
maar in de hoofdzakelijke beweegreden die hem ertoe gebracht heeft die 
gift of schenking te doen. Wanneer die doorslaggevende beweegreden 
vervalt door een voorval buiten de wil van de schenker, kan de feitenrechter 
vaststellen dat de schenking vervallen is, wanneer blijkt dat zij onlosmake
lijk verbonden is met de omstandigheden die eraan te gronde lagen en 
zonder dewelke zij geen reden van bestaan zou hebben" (A.C., 1989-90, 
371). 
Deze beslissing impliceert dat de externe oorzaak niet aileen een vereiste is 
voor het geldig ontstaan van een contract, maar dat zij dat ook is voor het 
geldig voortbestaan van die overeenkomst. Deze stelling werd tot nu toe 
door een belangrijk gedeelte van de rechtsleer verworpen (zie Foriers, P .A., 
o.c., p. 109 e.v. en de aldaar aangehaalde bronnen). 

609 



HOOFDSTUK IV 

DE RECHTSFEITEN 

F. DE LY 

308. ALGEMEEN. - Verbintenissen kunnen niet alleen ontstaan uit contract, 
eenzijdige wilsuiting of onrechtmatige daad doch tevens uit een aantal 
rechtsfeiten (nl. zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en vermogens
vermeerdering zonder oorzaak). In de rechtspraktijk fungeren deze rechts
feiten dikwijls als een restcategorie die wordt ingeroepen als verbintenissen 
niet op contract, eenzijdige wilsuiting of onrechtmatige daad kunnen wor
den gesteund. Dit verklaart tevens waarom in de rechtspraktijk vorderingen 
tegelijkertijd op meerdere rechtsfeiten worden gesteund. Dit laatste geldt 
vooral ten aanzien van onverschuldigde betaling en vermogensverschuiving 
zonder oorzaak. 

AFDELING 1 

ZAAKWAARNEMING 

309. ALGEMEEN.- Zaakwaarneming is een rechtsfeit waarbij naar Belgisch 
recht - in tegenstelling tot common law rechtsstelsels - aan bepaalde 
vormen van altrui:sme verbintenissen worden verbonden (artikelen 1372-
1315 B~W.). biCbrengf daii -eclifer wer-met zich dafsfrenge eiseiYaan 
zaakwaarneming worden gesteld. Opdat zaakwaarneming verbintenissen 
zou scheppen moet immers aan de volgende vereisten zijn voldaan: 1) het 
inzicht moet in hoofde van de zaakwaarnemer bestaan om belangeloos 
andermans belangen te behartigen; 2) de zaakwaarnemer moet vrijwillig 
optreden; 3) de behartiging van andermans belangen moet noodzakelijk of 
- volgens een deel van de rechtspraak en rechtsleer - nuttig zijn. Deze 
vereisten worden hierna besproken. 

Zaakwaarneming als rechtsfeit moet worden onderscheiden van overeen
komsten tot hulp die tussen zaakwaarnemer en waargenomene kunnen 
bestaan en waarbij vereist is dat partijen het inzicht hadden rechtsgevolgen 
te creeren (Van Ommeslaghe, P., Examen, R.C.J.B., 1988, 51-52). Ander
zijds vers.chilt zaakwaarneming ook van die gevallen waar de wet een plicht 
tot tussenkomst oplegt (zie vorig overzicht, T.P.R., 1983, 656-658). 

310. INZICHT ANDERMANS BELANGEN TE BEHARTIGEN. - Bij zaakwaarne
ming staat het behartigen van andermans zaken voorop. Zaakwaarneming 
geschiedt dan ook belangeloos zonder dat echter vrijgevigheid moet worden 
aangetoond. 

Zo werd de V oorzitter van de Recht bank van Koophandel te Luik in kort 
geding gevat van een vordering tot teruggave van drie voertuigen die op 
verzoek van de Luikse politie waren weggesleept door een sleeponderne-
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ming. De onderneming weigerde de voertuigen te restitueren zolang het 
sleeploon niet was betaald. Achtergrond van het geschil was de niet-betaling 
van sleepkosten door de stad Luik. De Voorzitter beval de restitutie van de 
voertuigen. Vergoeding van de sleepkosten op basis van zaakwaarneming 
werd afgewezen omdat uit eigenbelang en niet ter behartiging van ander
mans belangen was opgetreden (Vz. Kh. Luik, 2 maart 1982, B.R.H., 1982, 
459; contra Rb. Brugge, 10 juni 1985, T.B.R., 1986, 70). Zo ook werd een 
vordering van Europe Assistance tot betaling van een vergoeding voor het 
repatrieren van een zieke dame voor zover deze op zaakwaarneming beruste 
afgewezen. De reisverzekeraar heeft hier immers per vergissing gehandeld 
in de overtuiging dat er een verzekering bestond en handelde niet belange
loos (Antwerpen, 14 december 1988, Pas., 1989, II, 144). 
De Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent werd door een 
advocaat in kort geding gevat van een vordering tot machtiging om regelin
gen te treffen in verband met de begrafenis van diens overleden client en 
een sekwester aan te stellen voor de vereffening-verdeling van de huwge
meenschap en de nalatenschap. De Voorzitter wees de vordering af wegens 
gebrek aan hoedanigheid van de eiser; deze kon niet als zaakwaarnemer van 
de overledene worden beschouwd aangezien door het overlijden geen belan
gen meer te behartigen zouden zijn (Vz. Rb. Gent, 29 oktober 1987, T. G.R., 
1987, 120). Wellicht ware de beschikking beter gemotiveerd onder verwij
zing naar een mogelijk eigenbelang van de advocaat als toekomstig sekwes
ter en de afwezigheid van noodzaak aangezien de dochter van de overledene 
terzake de nodige stappen kon ondernemen (voor een gelijksoortig geval, 
zie nr. 312). Terecht oordeelde de Rechtbank van Dinant dan ook dat 
diegene die met het oog op het binnenrijven van een nalatenschap begrafe
niskosten betaalt, evenmin belangeloos handelt en niet als zaakwaarnemer 
kan worden beschouwd (Rb. Dinant, 12 oktober 1988, Rev. Not. B., 1989, 
200). 

311. VRIJWILLIG KARAKTER VAN HET OPTREDEN.- Zaakwaarneming veron
derstelt dat de zaakwaarnemer vrijwillig optreedt; dit betekent dat de 
zaakwaarnemer buiten wettelijke of contractuele plicht moet optreden. 

De notaris die aangesteld wordt in het kader van een procedure van 
uitvoerend beslag, handelt krachtens wettelijke plicht en niet vrijwillig. Zijn 
vordering tot betaling van kosten en ereloon lastens de schuldeiser die het 
beslag benaarstigt, kan dan ook niet op zaakwaarneming worden gesteund. 
Zo de notaris handelt als zaakwaarnemer wanneer hij registratierechten 
voorschiet, dan nog gebeurt dit niet voor rekening van de schuldeiser maar 
wei van de beslagene (Rb. Brussel, 27 januari 1986, Rev. Not. B., 1986, 423, 
noot Demblon, J .). 

Evenmin kan het professioneel optreden van een medische ploeg in een 
spoedongevallendienst als zaakwaarneming worden aangemerkt. (Rb. 
Brugge, 21 november 1990, R. W., 1991-92, 1397, noot Vansweevelt, T., 
,Omtrent zaakwaarneming en bewaargeving (in ziekenhuisverband)"). 
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312. NOODZAKELIJK KARAKTER VAN HET OPTREDEN. - Zaakwaarneming 
doet verbintenissen ontstaan voor zover het optreden van de zaakwaarne
mer noodzakelijk is voor de behartiging van de belangen van de waargeno
mene. De aanwezigheid van de waargenomene is echter op zich geen reden 
om geen zaakwaarneming te aanvaarden aangezien de waargenomene zich 
niet bewust kan zijn van een bepaalde toestand of de aanwezigheid van 
bepaalde risico's (Luik, 2 februari 1989, Rev. Reg. Dr., 1989, 307; Pas., 
1989, II, 196; R.G.A.R., 1990, nr. 11.683; zie ook Brussel, 2 februari 1989, 
R.G.A.R., 1991, nr. 11.876). Nochtans blijft de jurisprudentie weigerach
tig om zaakwaarneming te aanvaarden 'indien de betrokkene zelf kan 
optreden. Zo verwierp het Hof van Beroep te Bergen de vordering van een 
begrafenisondernemer tot betaling van begrafeniskosten tegen de moeder 
van de overledene voor zover gesteund op zaakwaarneming. De moeder had 
om de tussenkomst van de begrafenisondernemer verzocht aangezien haar 
zoon bij haar inwoonde ;en in feite gescheiden leefde van zijn echtgenote. 
De moeder was dan ook contractueel gehouden de kosten te betalen. 
Zaakwaarneming van de moeder ten behoeve van haar schoondochter werd 
niet aangenomen. Aangezien de schoondochter bereikt kon worden, was er 
geen noodzaak voor de moeder om andermans zaken te behartigen (Bergen, 
29 maart 1983, Rev. Not. B., 1983, 428 en Rev. Reg. Dr., 1984, 23). De 
Rechtbank van Tongeren besliste evenwel dat de levensgezel van een overle
dene, die de begrafenis betaalde om praktische en humanitaire redenen, de 
kosten kan terugvorderen van de erfgenamen (Rb. Tongeren, 2 oktober 
1989, R. W., 1990-91, 823). 

Zaakwaarneming wordt dikwijls ingeroepen in familiale verhoudingen om 
te vorderen wat men voor familieleden of vrienden heeft gepresteerd. Veelal 
stuit men hier op de noodzakelijkheidsvereiste. Zo is zaakwaarneming 
uitgesloten indien men een dame jarenlang helpt indien blijkt dat deze dame 
over voldoende financiele middelen beschikt om een gezinshelpster te beta
len of om opgenomen te worden in een verzorgingstehuis (Rb. Namen, 7 
juni 1983, Rec. Gen. Enr. Not., 1984, 259, Rev. Reg. Dr., 1983, 327). Zo 
ook kan de schoonvader betalingen voor het gezin van zijn zoon niet van 
zijn schoondochter terugvorderen aangezien hij niet uit noodzaak doch op 
verzoek van zijn zoon handel de (Bergen, 4 januari 1982, Rev. Not. B., 1982, 
297). Volgens de Rechtbank te Luik kan een concubine echter wel op basis 
van zaakwaarneming terugvorderen wat zij voor de concubijn heeft betaald 
of aan hem heeft voorgeschoten. De concubijn kan echter zijn prestaties 
in het cafe van de concubine in rekening brengen zodat enkel de helft van 
het bedrag moet worden terugbetaald (Rb. Luik, 20 maart 1984, Jur. Liege, 
1984, 355). Dit vonnis is echter in zover voor kritiek vatbaar dat het 
noodzakelijk karakter van de zaakwaarneming niet wordt vastgesteld. Er 
is ook zaakwaarneming wanneer de zuster en schoonbroer van een bejaard 
man diens huishuur betalen terwijl hij kampt met een drankprobleem en 
zich in een benarde financiele positie bevindt (Rb. Nijvel, 1 juni 1990, J. T., 
1990, 710). 
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Inzake vertegenwoordiging wordt dikwijls een beroep gedaan op zaakwaar
neming om rechtshandelingen toe te rekenen aan de vertegenwoordigde 
indien komt vast te staan dat geen lastgeving aanwezig is. Indien bijvoor
beeld een onverdeeld eigenaar buiten medeweten van de overige eigenaars 
de onverdeelde eigendom verhuurt, handelt hij echter zonder noodzaak en 
kan er geen sprake zijn van toerekening krachtens zaakwaarneming aan de 
andere eigenaars (Vred. Seneffe, 20 december 1977 bevest. Rb. Charleroi, 
1 maart 1978, T. Agr. R., 1981, 131). In een ander geval weigerde een 
rechtbank om rechtshandelingen gesteld voor een feitelijke vereniging toe 
te rekenen aan de vereniging aangezien niet alle leden van deze vereniging 
werden gei:dentificeerd. Dienvolgens is het lid dat een balzaal heeft gehuurd, 
persoonlijk aansprakelijk ten opzichte van de verhuurder voor de schade 
aangericht tijdens het bal behoudens zijn recht om op basis van zaakwaarne
ming verhaal te zoeken op de andere !eden van de vereniging (Rb. Luik, 
24 maart 1987, Rev. Liege, 1987, 896). De Rechtbank ging hier echter 
voorbij aan de vereisten inzake zaakwaarneming; men kan zich onder meer 
de vraag stellen of hier sprake is van noodzaak om de belangen van de 
andere leden te behartigen. Ten slotte stelde het vernoemde probleem zich 
bij levering van stookolie; een buurman ondertekende hier de leveringsbon 
voor akkoord. De oppas had geweigerd om zulks te doen. Bij afwezigheid 
van noodzaak werd de buurman niet als zaakwaarnemer beschouwd en kon 
de koper niet gebonden worden aan een levering van 30291iter (Rb. Leuven, 
3 oktober 1986, T.B.B.R., 1988, 137). 

313. GEVOLGEN. - De zaakwaarnemer heeft recht op vergoeding van zijn 
uitgaven zelfs indien de zaakwaarneming niet het verhoopte resultaat ople
verde (Luik, 2 februari 1989, Rev. Reg. Dr., 1989, 307; Pas., 1989, II, 196; 
R.G.A.R., 1990, nr. 11.683). Indien de zaakwaarnemer verbintenissen in 
naam van de waargenome heeft aangegaan, moet de waargenomene deze 
nakomen. In het voornoemde geval waar de waargenomene een feitelijke 
vereniging is (zie supra nr. 312), vereist dit echter dat alle leden worden 
vernoemd. Indien dit niet wordt bewezen, heeft de zaakwaarnemer een 
eigen verbintenis met mogelijks een verhaalrecht op de andere leden (Rb. 
Luik, 24 maart 1987, Rev. Liege, 1987, 896). 

AFDELING 2 

ONVERSCHULDIGDE BETALING 

314. ALGEMEEN. - In artikel 1275 B.W. en de artikelen 1376-1381 B.W. 
vindt men de wettelijke regeling ir\.zake verbintenissen die voortspruiten uit 
onverschuldigde betalingen. Veelal wordt onverschuldigde betaling gezien 
als een wettelijke toepassing van de in Afdeling III besproken leer van de 
vermogensverschuiving zonder oorzaak. Voor de toepassing van onver
schuldigde betaling zijn er slechts twee vereisten nl. een betaling en het 
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onverschuldigd karakter van deze betaling (T.P.R., 1975, 722-723; Cass., 
8 januari 1990, A. C., 1990-91, 595, J. T., 1990, 327; Cass., 22 oktober 1992, 
R. W., 1992-93, 988). Men kent objectieve en subjectieve onverschuldigde 
betaling. In het eerste geval is er geen schuld of een schuld voor een lager 
bedrag dan dat van de betaling (voor deze laatste hypothese, zie Van 
Ommeslaghe, P., Bxamen, R.C.J.B., 1988, 60). In het tweede geval wordt 
niet aan de schuldeiser of door de schuldenaar betaald. 

315. ONVERSCHULDIGD KARAKTER VAN DE GEDANE BETALING.- De betaling 
is onverschuldigd indien zij geen oorzaak heeft. De oorzaak van de betaling 
kan echter voortvloeien uit contractuele verbintenissen, verbintenissen uit 
eenzijdige wilsuiting of uit de wet; alsdan moet de vordering uit onverschul
digde betaling worden ontzegd. 

De vermogensovergang kan vooreerst middels een overeenkomst worden 
verklaard. In een geval voorgelegd aan het Hof van Cassatie diende de prijs 
betreffende een verkoop van een handelszaak te worden terugbetaald aange
zien een opschortende voorwaarde waarvan de koop afhing, niet was 
vervuld. Dienvolgens kon de feitenrechter niet oordelen dat op basis van 
de koop terugbetaling moest plaatsgrijpen. Aangezien de overeenkomst niet 
tot stand was gekomen, was de betaling niet verschuldigd en was de juiste 
grondslag van de vordering dan ook de onverschuldigde betaling (Cass., 7 
oktober 1982, A. C., 1982-83, 215, R. W., 1984-85, 1603, Res Jur.Imm., 
1983, 95). Het Hofaanvaardde enverschuldigdebetaling-ook in eentweede 
geval. Ben aansprakelijkheidsverzekeraar had provisioneel vergoedingen 
uitbetaald die in een kwijtschrift werden vastgelegd. Volgens het Hof 
rechtvaardigde dit onvoldoende de vermogensovergang aangezien geen 
sprake was van een dading. Op grond van onverschuldigde betaling kon dan 
ook worden teruggevorderd (Cass., 3 maart 1983, A.C., 1982-83, 829, Pas., 
1983, I, 735, De Verz., 1983, 453, noot J.P. en R.B.; zo ook Brussel, 25 
maart 1987, R.G.A.R., 1988, 11415, Verkeersrecht, 1988, 108). Vraagblijft 
of dan niet op grond van een schadeafwikkelingsovereenkomst tussen 
verzekeraar en benadeelde zou moeten worden gevorderd (cf. Antwerpen, 
26 juni 1984, R. W., 1984-85, 2072). Nochtans heeft het arrest van 3 maart 
1983 niet alle problemen opgelost en blijft de jurisprudentie verdeeld over 
de vraag of de verzekeraar na uitkering en ondertekening van het kwijt
schrift nog kan terugvorderen indien de aansprakelijkheid van de verzeker
de later niet wordt weerhouden. Dit is een feitenkwestie waar de bewoordin
gen van de vergoedingskwijtschriften en de houding der partijen een 
belangrijke rol zullen spelen. In een geval waar de verzekeraar ook de 
onvoorziene gevolgen van het ongeval op zich nam, oordeelde de Recht bank 
van Berste Aanleg te Antwerpen dat de betaling wei degelijk een oorzaak 
had (Rb. Antwerpen, 27 juni 1988, R. W., 1989-90, 130, noot, De Verz., 
1989, 307; zo ook aangezien een dading was totstandgekomen, Vred. 
Aarlen, 24 juni 1988, Rev. Liege, 1989, 97). 

Ben betaling is eveneens onverschuldigd indien de verzekeringsovereen-
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komst geen basis biedt voor de uitoefening van het regresrecht; de verzeker
de kan dan het betaalde terugvorderen van de verzekeraar (Antwerpen, 30 
maart 1988, Limb. Rechtsl., 1988, 154; zie ook Rb. Hasselt, 16 december 
1986, R.G.A.R., 1989, 11536). De betaling van de aankoopsom van een 
woning door de ene aan de andere concubijn is geen schenking of Iening; 
na de beeindiging van de relatie kan dan ook op grond van onverschuldigde 
betaling worden teruggevorderd (Rb. Leuven, 25 november 1988, Pas., 
1989, III, 55, T.B.B.R., 1989, 410). 

De betaling kan ook door vrijgevigheid worden gei:nspireerd. De werkgever 
die het loon van een beschermde werknemer doorbetaalt niettegenstaande 
de procedure tot vaststelling van een dringende reden, handelt echter niet 
uit vrijgevigheid en is dan ook gerechtigd de betaling als onverschuldigd 
terug te vorderen (Cass., 1 juni 1981, R. W., 1981-82, 741; Arbh. Luik, 22 
juni 1981, Jur. Liege, 1982, 22). 

De oorzaak van de betaling kan ten slotte in de wet worden gevonden. 
Indien een arbeidsongevallenverzekeraar een rente stort nadat de werkne
mer was overleden doch die was verworven voor dit overlijden, betaalt zij 
een schuld die voortvloeit uit het ten tijde van het ongeval toepasselijke 
artikel 51bis Arbeidsongevallenwet. Een dergelijke betaling is dan ook niet 
onverschuldigd (Cass., 17 oktober 1988, A.C., 1988-89, 179, Pas., 1989, 
I, 162, R. W., 1988-89, 981). Zo ook kan terugvordering van een vrijwillige 
betaling betreffende een verjaarde schuld niet plaatsvinden aangezien de 
betaling haar oorzaak in de wet vindt (artikel 1235, lid 2 B.W.). De 
bevrijdende verjaring treft immers enkel de opeisbaarheid van de vordering 
doch niet haar bestaan (Cass., 22 september 1986, A. C., 1986-87, 88, Pas., 
1987, I, 82; zo ook Beslagr. Namen, 2 januari 1984, Rev. Reg. Dr., 1984, 
195; zie Wilms,W., ,De betaling van een verjaarde schuld", T.B.B.R., 
1988, 156-183). Wordt daarentegen onder dwang betaald, dan heeft de 
betaling van de verjaarde schuld geen oorzaak en is terugvordering wel 
mogelijk (Cass., 24 september 1981, A.C., 1981-82, 149, Pas., 1982, I, 152, 
R. W., 1982-83, 1051, noot). Ten slotte mag de wet die een vermogensover
gang verklaart niet strijdig zijn met Gemeenschapsrecht. Zo kan diegene die 
een inschrijvingstaks heeft betaald, het bedrag daarvan op basis van onver
schuldigde betaling terugvorderen van de Staat aangezien de desbetreffende 
wettelijke bepaling strijdig was met de Zesde E.E.G.-Richtlijn inzake 
B.T.W. (Vred. Brussel, 13 april1989, J.T., 1989,501, noot, T. Vred., 1989, 
220). 

316. DWALING IN HOOFDE VAN DE SOLVENS. - Voor de toepassing van 
onverschuldigde betaling is niet vereist dat de betaling is aangetast door een 
wilsgebrek. Dwaling of enig ander wilsgebrek in hoofde van de betaler (de 
solvens) moet dus niet worden bewezen (zie vorig overzicht, T.P.R., 1975, 
722-723; zie tevens Brussel, 12 januari 1987, R. W., 1986-87, 2033; Rb. 
Luik, 1 maart 1989, Rev. Liege, 1989, 471; Rb. Kortrijk, 19 februari 1985, 
R. W., 1984-85, 2632; contra: Rb. Hasselt, 13 maart 1986, R. W., 1986-87, 
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1510enRb. Gent, 15 juni 1990, Intern. Vervoerr., 1993, 167). HetHofvan 
Cassatie is deze regel in de onderzochte periode opnieuw komen bevestigen. 
Bovendien oordeelde het Hof dat zelfs een onverschoonbare dwaling van 
de solvens een vordering wegens onverschuldigde betaling niet in de weg 
staat (Cass., 1 december 1989, A.C., 1990-91, 455, R. W., 1989-90, 1356; 
zo oak Rb. Brussel, 25 maart 1986, Rev. Reg. Dr., 1986, 438; Van 
Ommeslaghe, P., Examen, R.C.J.B., 1988, 59). 

Niettemin kan aan de dwaling van de solvens wel een bewijsfunctie worden 
toegeschreven. De solvens draagt immers de bewijslast van het onverschul
digd karakter van de betaling. Indien dit bewijs niet gemakkelijk kan 
worden geleverd omdat er verscheidene uiteenlopende motieven voor de 
betaling kunnen worden aangewezen, kan beroep op dwaling nuttig zijn. 
Dwaling kan dan immers een element zijn bij de beoordeling of de betaling 
al dan niet verschuldigd was (Antwerpen, 30 maart 1988, Limb. Rechtsl., 
1988, 154). Zo kan de verzekeraar inroepen dat het aangifteformulier niet 
vermeldde dat de verzekerde een bloedproef had geweigerd. Indien het 
formulier dit wel had vermeld, zou de verzekeraar niet zonder meer tot 
uitkering zijn overgegaan. De verzekeraar heeft dan ook gedwaald en 
derhalve heeft de betaling een onverschuldigd karakter (Rb. Doornik, 18 
november 1987, Rev. Liege, 1988, 275). 

317. FOUTVANDE SOLVENS.- Aangezien enkel betaling en onverschuldigd 
karakter van deie betaling ais vereisten gelden, -belet een fout van de soivens 
de actie wegens onverschuldigde betaling niet. Een schuldeiser die bij een 
evenredige verdeling ingevolge een fout van de gerechtsdeurwaarder teveel 
ontvangt, moet bijvoorbeeld toch terugbetalen (Brussel, 19 maart 1985, 
Pas., 1985, II, 89). Evenzo oordeelde de Recht bank van Koophandel te 
Brussel dat een fout van de solvens geen actie uit onverschuldigde betaling 
belet (Kh. Brussel, 20 oktober 1981, B.R.H., 1982, 497; zo ook Van 
Ommeslaghe, P., Examen, R.C.J.B., 1988, 59). Nochtans treft men in de 
jurisprudentie een aantal voorbeelden aan waar de fout van de solvens als 
onrechtmatig wordt bestempeld en de hieruit voortspruitende verbintenis 
gecompenseerd wordt met de vordering wegens onverschuldigde betaling. 
Zo is de Staat die gedurende 23 jaar een onderwijzerswedde uitbetaalt aan 
een kleuterleidster, nalatig wat kan worden gecompenseerd met de actie uit 
onverschuldigde betaling (Rb. Brussel, 16 november 1987, R. G.A.R., 1989, 
11548). De bank die een ongedekte cheque uitbetaalt, kan deze onverschul
digde betaling terugvorderen van de nemer tenzij deze door de onzorgvul
digheid van de bank schade had geleden. Gezien het faillissement van de 
trekker, zou de nemer tach in ieder geval het bedrag van zijn schuldvorde
ring hebben verloren zodat moet worden terugbetaald (Brussel, 9 december 
1987, T.B.H., 1989, 54, kritische noot Regou-Masson, M.). In een ander 
geval werd de nalatigheid van de bank juist wel als oorzaak gezien van de 
betaling na faillissement; de vordering ex onverschuldigde betaling werd 
alzo gecompenseerd met de schadeloosstelling verschuldigd aan de accipiens 
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(Bergen, 7 maart 1988, Rev. Liege, 1989, 404, Ann. Dr. Liege, 1989, 203, 
noot Benoit-Moury, A.; onverschuldigde betaling is overigens de grondslag 
tot terugvordering van cheques uitbetaald na faillissement van de trekker: 
zie verder Benoit-Moury, A., ,Incidence d'une declaration de faillite sur 
la validite du paiement d'un cheque", noot onder Bergen, 7 maart 1988, 
Ann. Dr. Liege, 1989, 214-218; Mihail, P., ,Le paiement d'un cheque par 
le banquier apres la faillite du tireur", Bank Fin., 1987, Afl. 5, 41-42; Dal, 
G.A., L'inopposabilite des paiements faits apres le jugement declaratif de 
faillite et la repetition de l'indu", J. T., 1981, 236; Kh. Brussel, 28 oktober 
1980, B.R.H., 1981, 232, J.T., 1981, 29; Bergen, 18 maart 1992, T.B.H., 
1992, 1070; contra Rb. Antwerpen, 27 april1981, R. W., 1982-83, 466). Zo 
ook werd onverschuldigde betaling niet aangenomen - men spreke echter 
beter van compensatie van de vorderingen - in een geval waar deze vooral 
door de onzorgvuldigheid van een financiele instelling bij het toekennen van 
een lening kon tot stand komen (Gent, 2 mei 1989, T. G.R., 1989, 93). 

318. GEVOLGEN. - De vordering wegens onverschuldigde betaling moet in 
beginsel worden ingesteld tegen de accipiens en voor zover deze ook betaling 
ontving. Een bank kan derhalve sommen die na het faillissement van haar 
client aan het bestuur der directe belastingen werden betaald, niet terugvor
deren van de curator (Bergen, 13 februari 1984, T.B.H., 1985, 22). Indien 
bedrijfsvoorheffing werd ingehouden, kan deze evenmin van de werknemer 
respectievelijk ambtenaar worden teruggevorderd aangezien deze de be
drijfsvoorheffing niet zelf heeft ontvangen (Arbh. Antwerpen, 14 juni 1982, 
J. T. T., 1984, 205 respectievelijk Luik, 8 november 1988, Rev. Reg. Dr., 
1989, 79, noot Haubert, B.). Zo ook kunnen teveel betaalde onder
houdsgelden enkel van de onderhoudsgerechtigde worden teruggevorderd 
(Vred. Nijvel, 9 december 1981, T. Vred., 1982, 97). 

Artikel 1377, lid 1, B. W., is een verwoording van het voornoemde beginsel 
in het geval een vermeende schuldenaar betaalt. Alsdan moet de solvens 
eveneens van de accipiens terugvorderen. Zo kan de betrokkene die na 
faillissement van de trekker een cheque betaalt, het bedrag terugvorderen 
van de nemer (Antwerpen, 20 januari 1988, T.B.H., 1989, 972, noot 
Dumon, Y.). Voor het instellen van de vordering ex artikel1377, lid 1 B.W. 
is niet vereist dat de solvens voor eigen rekening zou betalen. De aansprake
lijkheidsverzekeraar die aan de benadeelde uitbetaalt, kan dan onder om
standigheden de actie wegens onverschuldigde betaling instellen indien 
blijkt dat de verzekerde niet aansprakelijk is (Cass., 28 juni 1985, A.C., 
1984-85, 1531, Pas., 1985, I, 1408, R. W., 1985-86, 1352, J. T., 1986, 130, 
De Verz., 1986, 607). 

Nochtans mag in de voornoemde hypothese verhaal worden gezocht tegen 
de schuldenaar indien de schuldeiser zijn titel ingevolge de betaling heeft 
vernietigd (artikell377, lid 2 B.W.). Alsdan ligt het immers in de rede dat 
de accipiens die · zijn titel vernietigde niet aan de so Ivens zou moeten 
terugbetalen om vervolgens verhaal op de werkelijke schuldenaar te zoeken. 
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Derhalve wordt de solvens dan met dit verhaal belast. Artikel 1377, lid 2 
B.W. werd in dit verband ruim uitgelegd door het Hof van Cassatie dat 
verhaal op de werkelijke schuldenaar eveneens toeliet in het geval de 
schuldeiser zijn vordering op de schuldenaar had laten verjaren (Cass., 22 
januari 1988, Pas., 1988, I, 605, R. W., 1988-89, 90, instemmende noot 
Dirix, E., J.T., 1989, 578, instemmende noot Felten, E.). Een ingevolge 
onverschuldigde betaling onjuiste boeking kan daarentegen niet met vernie
tiging van de titel worden gelijkgesteld aangezien de boekhouding kan 
worden gerectificeerd en bewijs nog middels facturen kan geschieden (Kh. 
Brussel, 20 oktober 1981, B.R.H., 1982, 497). 
De accipiens is ertoe gehouden het onverschuldigd betaalde te restitueren. 
Artikel 1378 B.W. maakt in dit opzicht een onderscheid naargelang de 
accipiens te goeder of te kwader trouw is; enkel in het laatste geval zijn ook 
interesten vanaf het ogenblik van de betaling verschuldigd. De jurispruden
tie aanvaardt hier vrij gemakkelijk de goede trouw van de accipiens. Enkel 
in een geval waar de accipiens uitkering van een verzekeraar verkreeg door 
te verzwijgen dat hij een bloedproef had geweigerd, werd kwade trouw 
aanvaard (Rb. Doornik, ,18 november 1987, Rev. Liege, 1988, 275). Boven
dien lijkt de jurisprudentie de goede trouw in hoof de van de overheid soms 
strenger te beoordelen. Zo werd de staat veroordeeld tot terugbetaling van 
een bedrag dat onwettig was ingehouden als bedrijfsvoorheffing. Het Hof 
van Cassatie bevestigde het arrest waarbij de staat op grond van art. 1378 
tot moratmiuminteresten-wordt-veroordeeld-endusgelijkgesteldwerd-met 
een accipiens te kwader trouw (Cass., 30 mei 1991, A.C., 1991-92, 975; 
R. W., 1991-92, 444; Rev. Liege, 1992, 326, noot Rayet, A., ,L'allocation 
d'interets moratoires sur la restitution des sommes payees indiiment au 
Tresor"). 
De vordering wegens onverschuldigde betaling verjaart ten slotte na verloop 
van dertig jaar zelfs indien het wederrechtelijk verkrijgen strafrechtelijk 
wordt gesanctioneerd (Cass., 8 januari 1990, A.C., 1990, 534, J.T., 1990, 
327; zie ook Rb. Mechelen, 20 oktober 1981, R. W., 1983-84, 390). 

319. BIJZONDERE WETGEVING. - Een aantal bijzondere wetten bevatten 
specifieke bepalingen inzake terugbetaling van ten onrechte ontvangen 
betalingen waarin soms van het gemeen recht afwijkende regels voorkomen 
(bijvoorbeeld artikel 97 Z.I.V.-Wet, zie Cass., 28 september 1988, R. W., 
1988-89, 882; artikel 219 Werkloosheidsbesluit, zie Cass., 10 september 
1984, R. W., 1984-85, 2637; Cass., 2 december 1985, A. C., 1985-86, 467; 
artikel33 Beroepsziektenwet, zie Cass., 11 mei 1981, R. W., 1981-82, 2118). 
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AFDELJNG 3 

VERMOGENSVERSCHUIVING ZONDER OORZAAK 

320. ALGEMEEN.- Een derde verbintenisscheppend rechtsfeit is de vermo
gensverschuiving zonder oorzaak (,ongerechtvaardigde verrijking"). Al
hoewel niet uitdrukkelijk geregeld in het B.W., werd dit rechtsfeit als bran 
van verbintenissen erkend ten einde een aantal patrimoniale verschuivingen 
van een rechtssubject (de verarmde) naar een ander rechtssubject (de 
verrijkte) ongedaan te maken (zie verder Dirix, E., Ongerechtvaardigde 
verrijking in drie-partijen-verhoudingen, T.P.R., 1981, 1023-1069). Het 
Hof van Cassatie heeft verrijking zonder oorzaak in de besproken periode 
overigens tot een algemeen rechtsbeginsel gepromoveerd (Cass., 17 novem
ber 1983, A.C., 1983-84, 315, Pas., 1984, I, 295, R. W., 1983-84,2982, Rev. 
Not. B., 1984, 601;Rec. Gen. Enr. Not., 1985, 310). Veelal wordtaangeno
men dat een vijftal vereisten moet zijn vervuld nl. 1) een verarming van de 
eiser; 2) een verrijking in hoofde van de verweerder; 3) een verband tussen 
de verarming en de verrijking; 4) de afwezigheid van rechtsgrond voor 
verarming en verrijking; en 5) de afwezigheid van andere actiemogelijkhe
den (het zogenoemde , ,subsidiair'' karakter van de vordering uit ongerecht
vaardigde verrijking (actio de in rem verso)). Net als de overige rechtsfeiten 
fungeert de vermogensvermeerdering zonder oorzaak in de praktijk dikwijls 
als een restcategorie die gebruikt wordt wanneer geen andere rechtsgronden 
voor de eis beschikbaar zijn. De Rechtbank te Brussel waarschuwde echter 
dat dit niet kan impliceren dat men daardoor via een omweg genoegdoening 
kan verkrijgen; wie nalaat een geschreven aannemingsovereenkomst op te 
stellen, kan, gedreven door bewijsnood, naderhand niet de actio de in rem 
verso instellen om toch vergoeding voor uitgevoerde werken te krijgen (Rb. 
Brussel, 10 februari 1987, Pas., 1987, III, 55, de motivering had overigens 
ook op de eigen wil van de verarmde kunnen steunen aangezien deze een 
vriendendienst bewees). 

321. VEREISTEN- VERBAND TUSSEN VERARMING EN VERRIJKING.- De Recht
bank van Eerste Aanleg te Brussel oordeelde dat de vordering van een 
notaris tot betaling van kosten en erelonen tegen de schuldeiser die het 
uitvoerend beslag had benaarstigd, niet op ongerechtvaardigde verrijking 
kon worden gesteund. Het bewijs ontbrak immers dat er een verband 
bestond tussen de verarming van de notaris en de verrijking van de schuldei
ser (nl. diens recht op de koopprijs) aangezien de verarming van de notaris 
enkel voortvloeide uit de wanprestatie van de koper van het onroerend goed 
(Rb. Brussel, 27 januari 1986, Rev. Not. B., 1986,423, noot Demblon, J.). 

322. VEREISTEN - AFWEZIGHEID VAN BEN GELDIGE JURIDISCHE OORZAAK -

ALGEMEEN. - Indien de vermogensverschuiving berust op een geldige 
juridische oorzaak, is de vermogensovergang gerechtvaardigd en kan de 
actio de in rem verso niet worden ingesteld. Het begrip ,juridische oor-

619 



zaak" wordt uiteenlopend uitgelegd. In Belgie wordt vrij algemeen een 
formeel oorzaaksbegrip gehanteerd; indien de vermogensovergang berust 
op een contract, de eigen wil van de verarmde, de wet, een gerechtelijke 
beslissing of een onrechtmatige daad staat geen beroep op vermogensver
schuiving zonder oorzaak open. Deze benadering wordt in de volgende 
randnummers gevolgd. Daarnaast bestaan echter ook andere benaderingen 
die de tegenprestatie als oorzaaksbegrip gebruiken (zie Thirion, V., ,Le 
concubinage: cause legitime d'enrichissement?", noot onder Cass.fr., 7 juli 
1987, Ann. Dr. Liege, 1988, 279-289). 

323. VEREISTEN - AFWEZIGHEID VAN BEN GELDIGE JURIDISCHE OORZAAK -

CONTRACT.- Vooreerst kan het bestaan van een contract de oorzaak van 
de vermogensverschuiving vormen (zie bijvoorbeeld Brussel, 24 december 
1986, R. W., 1987-88, 1478; Brussel, 3 april 1990, R.G.A.R., 1992, 
nr. 11.934). Daartoe moet uiteraard de draagwijdte van de overeenkomst 
worden bekeken. Indien de huurder verbeteringswerken op het gehuurde 
goed mag aanbrengen doch het contract niets bepaalt omtrent de vergoeding 
voor deze werken bij de beeindiging van de huur, beschikt de huurder over 
de actio de in rem verso tegen de verrijkte. Bij afwezigheid van contractuele 
regeling, speelt aldus volgens de Rechtbank van Eerste Aanleg te leper het 
gemeen recht van de vermogensverschuiving zonder oorzaak zodat de 
verrijkte aan de huurder vergoedingsplichtig is. De nieuwe 
eigenaar-verrijkte beschikt alsdan over een vri)waringsvoideriiig tegen de 
vroegere eigenaar-verhuurder die op basis van de koopovereenkomst vrij
waring verschuldigd is (Rb. leper, 6 mei 1981, R. W., 1982-83, 1395 onder 
verwijzing naar Kruithof, R., ,Le regime juridique des travaux realises par 
le preneur sur le fonds laue", noot onder Cass., 23 apri11965, R.C.J.B., 
1966, 69-73; zie inzake vruchtgebruik Vz. Rb. Verviers, 1 oktober 1981, 
hervormd Luik, 28 juni 1985, Ann. Dr. Liege, 1986, 65, noot Hansenne, 
J .). Vraag blijft echter of de Recht bank uit de afwezigheid van contractuele 
regeling automatisch mag afleiden dat de vermogensverschuiving geen 
oorzaak had zonder te onderzoeken wat de achterliggende reden was voor 
de afwezigheid van contractuele regeling. Belangrijk was meer bepaald dat 
partijen wei een vergoedingsregeling hadden uitgewerkt voor specifieke 
werken nl. het dichtmetselen van een muur en het steken van ramen. 
Eerstgenoemd werk werd vergoed ten aanzien van de materialen; laatstge
noemd werk werd niet vergoed. Hieruit zou men kunnen afleiden dat de 
verhuurder niet de bedoeling had belangrijke werken ten behoeve van de 
exploitatie zoals het betwiste kantoor met verdieping te vergoeden. Alsdan 
zou de vermogensverschuiving wei een contractuele oorzaak hebben en de 
actio de in rem verso moeten worden afgewezen. De rechter moet dan oak 
eerst het contract uitleggen en aanvullen vooraleer de oorzaak kan worden 
bepaald en uitspraak omtrent de vermogensverschuiving zonder oorzaak 
kan worden gedaan. Een gelijkaardige casuspositie stelde zich ook voor de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik waar een huurder vergoeding vorder-
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de voor verbeteringswerken. De Rechtbank stelde dat de huurder weliswaar 
uit eigenbelang had gehandeld bij het totstandbrengen van de verbetering 
doch geen animus donandi had om bij de beeindiging van de huur dit om 
niet over te Iaten aan de verhuurder. De actio de in rem verso werd dan ook 
ingewilligd (Rb. Luik, 5 november 1985, fur. Liege, 1985, 645). 

Ten aanzien van het bestaan van een contract als grond van de vermogens
verschuiving is het bovendien irrelevant of het contract tussen verarmde en 
verrijkte bestaat. Het !outer bestaan van een contract tussen een derde en 
de verarmde dat de vermogensovergang verklaart, is reeds voldoende om 
de actio de in rem verso ongegrond te achten (Cass., 25 januari 1980, R. W., 
1980-81, 314; Kh.Brussel, 24 september 1981, J. T., 1982, 649, noot Buyle, 
J.P.; zie reeds vorig overzicht, T.P.R., 1983, 663). 

Een laatste probleem betreft de verhouding tussen de actie wegens vermo
gensvermeerdering zonder oorzaak en de vordering tot verwijdering van 
verbeteringswerken. Het Hof van Cassatie heeft in dit verband geoordeeld 
dat de actio de in rem verso slechts kan slagen als de verhuurder zich niet 
in de onmogelijkheid bevindt de verwijdering van de bedoelde verbeteringen 
te eisen (Cass., 18 april 1991, Bull. Cass., 1991, 740). 

324. VEREISTEN - AFWEZIGHEID VAN EEN GELDIGE JURIDISCHE OORZAAK -

EIGEN WIL VAN DE VERARMDE.- Indien de verarmde vrijwillig een vermo
gensverschuiving tot stand brengt, kan hij deze niet terugdraaien door een 
actio de in rem verso. De verzekeraar die het slachtoffer uit eigen beweging 
vergoedt, kan naderhand geen vermogensvermeerdering zonder oorzaak 
inroepen tegen de Staat en een gemeente die wegens onvoldoende wegmar
kering voor het ongeval mede-aansprakelijk zouden zijn (Cass., 20 septem-
b~r 1984, A.C., 1984-85, 117, Pas., 1985, I, 97). 

De reisverzekeraar die een niet-verzekerde per vliegtuig repatrieert in de 
overtuiging dat het om een verzekerde ging, handelt daarentegen wei zonder 
oorzaak. Men kan immers moeilijk aannemen dat uit vrijgevigheid of om 
commerciele redenen werd gehandeld. De actio de in rem verso kan dan ook 
slagen; nochtans moet met de fout van de reisverzekeraar rekening gehou
den worden. Men mag immers aannemen dat reisverzekeraars snel moeten 
kunnen nagaan of de vraag om tussenkomst uitgaat van een verzekerde. 
Derhalve kon de actie slechts voor de helft worden toegewezen (Antwerpen, 
14 december 1988, Pas., 1989, II, 144). Men kanzichhier overigens devraag 
stellen of hier niet eerder het Ieerstuk van de onverschuldigde betaling aan 
de orde was. 

Het vereiste van de eigen wil van de verarmde wordt geregeld toegepast 
inzake concubinaatsverhoudingen en leidt er dikwijls toe dat vergoeding 
voor prestaties wordt ontzegd (zie ook Cass.fr., 7 juli 1987, Ann. Dr. Liege, 
1988, 271, noot Thirion, V.). De jurisprudentie past dan soms het beginsel 
toe dat de concubijn zijn eigen belangen heeft behartigd en bewust risico's 
heeft genomen zodat de actio de in rem verso moet falen (Rb. Luik, 11 
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januari 1984, J.L., 1984, 218; Rb. Namen, 23 april 1990, Rec. Gen. Enr. 
Not., 1990, 392). Soms wordt dit geconcretiseerd door erop te wijzen dat 
de concubijn heeft gespeculeerd op de verderzetting van de 
concubinaatsverhouding. Andere rechtspraak stelt zich op het standpunt 
dat vrijgevigheid de vermogensverschuiving inspireerde (Antwerpen, 13 
april1987, Rev. Not. B., 1988, 203; Rb. Namen, 23 april1990, Rec. Gen. 
Enr. Not., 1990, 392). Het Hof van Beroep te Brussel nam terzake echter 
een milder standpunt in. Vermogensverschuiving zonder oorzaak werd 
aanvaard aangezien de verarmde niet handelde uit vrijgevigheid noch louter 
uit eigenbelang. De verarmde kon dan ook een deel van de betalingen die 
plaatsvonden na de verbreking van de relatie terugvorderen van de verrijkte 
(Brussel, 24 februari 1988, J. T., 1988, 341; zie ook Rb. Doornik, 2 april 
1987, Rev. ·Liege, 1987, 1574 en Rb. Luik, 2 oktober 1989, Rec. Gen. Enr. 
Not., 1990, 387; Rev. Liege, 1990, 511; Act. Dr., 1992, 1333, noot Geer
kens, J., ,Concubinatus non turpat"; Thirion, V., ,Le concubinage: cause 
legitime d'enrichissement?", noot onder Cass. fr., 7 juli 1987, Ann. Dr. 
Liege, 1988, 272-298). 

Eenzelfde probleem treft men aan in familiale en vriendenrelaties (zie ook 
De Mulder, W., ,De bezettingsvergoeding verschuldigd wegens het exclu
sief gebruik van de gezinswoning tijdens de echtscheidingsprocedure", 
T.B.B.R., 1988, 370-373). De jurisprudentie toont zich hier vrij terughou
dend om de actio de in rem verso in te willigen. Wanneer een dame jarenlang 
enverscliillende kerenper-dag oiibezoloigaeenbenoeifige fiuiiivrouw lielpf; 
doet zij dit behoudens tegenbewijs uit vrijgevigheid of met speculatieve 
doeleinden. Alsdan heeft de vermogensverschuiving wel een oorzaak en kan 
de actio de in rem verso niet worden ingewilligd (Rb. Namen, 7 juni 1983, 
Rec. Gen. Enr. Not., 1984,259, Rev. Reg. Dr., 1983, 327). Zo ook kan een 
vader de bedragen die hij voorschoot aan zoon en schoondochter niet 
terugvorderen aangezien niet uitgesloten kan worden dat dit om niet gebeur
de. Alsdan:heeft de vermogensverschuiving wel een rechtsgrond (Bergen, 
4 januari 1982, Rev. Not. B., 1982, 297). Wanneer een broer samen met 
zijn echtgenote zijn geesteszieke zuster bijstaan, voeren zij enkel een natuur
lijke verbintenis uit die de oorzaak van de verarming vormt. Het feit dat 
tevens de inkomsten van de geesteszieke werden aangesproken, verhindert 
niet dat voor het saldo een animus donandi aanwezig was temeer daar niet 
wordt bewezen dat de verarmden betaling van hun kosten hadden geeist 
(Brussel, 15 november 1983, Limb. Rechtsl., 1984, 131). Iemand die begra
feniskosten betaalt met het oog op de erfenis, kan deze later evenmin 
terugvorderen (Rb. Dinant, 12 oktober 1988, Rev. Not. B., 1989, 200). Ten 
slotte kan een oudere heer die een kind vijftien jaar heeft opgevoed, de 
kosten verbonden aan de opvoeding niet van de vader terugvorderen. De 
animus donandi vormt immers de rechtsgrond voor de verarming (Luik, 5 
november 1980, J.L., 1981, 85). In eenrecent arrest van het HofvanBeroep 
te Bergen wordt daarentegen wel aanvaard dat erfgenamen vergoedings
plichtig zijn aan diegenen die hun moeder gedurende vijf jaar kost en 
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onderdak hebben bezorgd. Het arrest overtuigt echter nauwelijks ten aan
zien van de vraag of de verarmden niet hadden gespeculeerd op de nalaten
schap van de moeder (Bergen, 22 maart 1989, Rev. Not. B., 1989, 535). 

325. VEREISTEN- AFWEZIGHEID VAN EEN GELDIGE JURIDISCHE OORZAAK

WET. - In een aantal gevallen vindt de vermogensverschuiving haar grond 
in een wettelijke bepaling en kan de actio de in rem verso evenmin worden 
ingesteld (contra doch ten onrechte Vred. Brussel, 24 december 1981, T. 
Vred., 1982, 65 waar de wettelijke bijdrageplicht van onderhoudsplichtigen 
op vermogensverschuiving zonder oorzaak wordt gegrond). Zo oordeelde 
het Hof van Beroep te Brussel dat artikel 51 Handelspraktijkenwet 1971 de 
wettelijke grondslag vormt van de vermogensverschuiving bij ongevraagde 
levering van stookolie zodat de verrijkte de stookolie niet moest restitueren 
noch betalen. Het Hof had in dit geval de indruk dat de leverancier door 
ongevraagde levering een contract wou afdwingen van de nieuwe eigenaar 
van een onroerend goed alhoewel geen bestelling was gedaan en de vorige 
eigenaar het leveringscontract had opgezegd (Brussel, 9 oktober 1986, 
R. W., 1986-87, 2235). Het arrest had zich echter beter nadrukkelijk ge
steund op artikel 51 Handelspraktijkenwet; ingevolge dit artikel had de 
leverancier immers de bewijslast dat hij door levering geen contract aan de 
geadresseerde wou opdringen (zie De Vroede, P. en Bailon, G.L., Handels
praktijken, Antwerpen, Kluwer, 1986, 495-496). 

Ook buren proberen op elkaar kosten te verhalen. Zo werd een beroep 
gedaan op de ongerechtvaardigde verrijking om de eis te onderbouwen tot 
vergoeding van de aanlegkosten van een riool. Ben buur haalde immers later 
baat uit deze aanleg aangezien hij dezelfde riool gebruikte. De eis werd 
afgewezen aangezien er een wettelijke plicht tot aanleg van het riool bestond 
uit hoof de van de verkavelingsvergunning (Luik, 23 maart 1989, Rev. Liege, 
1989, 1187). 

Beroep op vermogensverschuiving zonder oorzaak kon tevens vastgesteld 
worden in het kader van procedures tot uitvoerend beslag. De wettelijke 
regeling kan hier de grondslag vormen voor de vermogensverschuivingen 
zodat ongerechtvaardigde verrijking niet langer aan de orde kan worden 
gesteld. Artikel1644 Ger.W. vormt bijvoorbeeld de oorzaak van de verar
ming van de boedel en de verrijking van bevoorrechte schuldeisers indien 
de curator niet tijdig tegenspraak voert tegen het proces verbaal van 
verdeling en rangregeling. De actio de in rem verso vermag de nalatigheid 
van de curator niet te helen (Kh. Namen, 29 maart 1983, Rev. Not. B., 1984, 
38, Rev. Reg. Dr., 1983, 243). 

326. VEREISTEN- AFWEZIGHEID VAN EEN GELDIGE JURIDISCHE OORZAAK

GERECHTELIJKE BESLISSING. - De uitvoering van een vonnis waarbij een 
provisionele schadevergoeding wordt uitgesproken, !evert geen ongerecht
vaardigde verrijking op aangezien een definitief geworden vonnis de oor-
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zaak van de verrijking vormt (Rb. Tongeren, 16 juni 1987, T.B.B.R., 1988, 
140). 

327. VEREISTEN - AFWEZIGHEID VAN EEN GELDIGE JURIDISCHE OORZAAK -

ONRECHTMATIGE DAAD. - Ben vermogensverschuiving kan ook haar recht
vaardiging vinden in de vergoedingsplicht voortvloeiend uit een onrechtma
tige daad. Zo kon een notaris die aansprakelijk wordt gesteld wegens 
niet-naleving van de formaliteiten van de artikelen 324 en volgende W.I.B. 
en aantasting van de rechten van de Schatkist ingevolge niet-tijdige inschrij
ving van de wettelijke hypotheek van de Schatkist, zich niet verhalen 
middels een actio de in rem verso op de verrijkte schuldeiser voor wie de 
notaris een hypothecaire inschrijving heeft genomen. De onrechtmatige 
daad van de notaris vormt de rechtsgrond van zowel diens verarming als 
de verrijking van de schuldeiser die de Schatkist in rangorde voorafgaat 
zodat geen sprake is van een ongerechtvaardigde verrijking (Rb. Brussel, 
14 november 1980, Rev. Not. B., 1983, 546 bevest. Brussel, 22 september 
1983, Rev. Not. B., 1983, 549). 

328. VEREISTEN- SUBSIDIAIR KARAKTER VAN DE VORDERING.- Omstreden 
is of deze vereiste een afzonderlijk bestaan heeft naast de eis van de 
afwezigheid van een juridische oorzaak. Geregeld wordt zij echter samen 
met of in plaats van de voornpemde voorwaarde vermeld (zie Berg_en, 20 
december 1988, Pas., 1989, II, 149; Kh. Antwerpen, 3 juni 1988, Bank Fin., 
1989, 331, noot Kruithof, M.). 

De subsidiariteit geldt volgens de Recht bank van Eerste Aanleg te Mechelen 
enkel tussen verarmde en verrijkte (zo ook De Page, H., Traite, III, 44). 
Indien stookolie op het verkeerde adres wordt geleverd, beschikt de leveran
cier over de actio de in rem verso tegen de verrijkte alhoewel tevens een 
vordering tegen de vervoerder bestaat (Rb. Mechelen, 12 april1983, R. W., 
1986-87, 1234). Het Hof van Beroep te Brussel meende echter dat de 
subsidiariteit impliceert dat men eerst mogelijke vorderingen tegen derden 
instelt. Zo moet inzake vertegenwoordiging de medecontractant worden 
aangesproken vooraleer de actio de in rem verso tegen de beweerde verte
genwoordigd,e kan worden ingesteld (Brussel, 8 september 1982, R. W., 
1984-85, 2281). 

329. GEVOLGEN.- Ongerechtvaardigde verrijking verplicht de verrijkte om 
de verarmde ten belope van het laagste bedrag van de verarming of de 
verrijking te vergoeden. Met andere referentiepunten wordt bij de bereke
ning van de vergoeding geen rekening gehouden. Zo heeft het Hof van 
Cassatie geoordeeld dat de vergoedingsplicht van de vrouw omtrent de 
onverdeeldheid met de erfgenamen van haar overleden man wordt geregeld 
overeenkomstig de regelen inzake vermogensverschuiving zonder oorzaak 
(en niet volgens artikel1437 oud B.W.) zodat zij meer verschuldigd kan zijn 
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dan hetgeen zij uit de onverdeeldheid heeft verkregen (Cass., 17 november 
1983, A.C., 1983-84, 315, R. W., 1983-84, 2982, Rev. Not. B., 1984, 601). 
Ingevolge de nietigheid van een aannemingsovereenkomst, moet de bouw
heer een timmerman vergoeden op grand van vermogensvermeerdering 
zonder oorzaak. Aangezien de uitgevoerde werken echter zeer gebrekkig 
zijn, vertonen zij nauwelijks enig nut voor de bouwheer zodat deze niet 
verrijkt is en dan oak niet vergoedingsplichtig is (Brussel, 18 september 
1980, Pas., 1981, II, 3, T. Aann., 1984, 195). In een ander geval werd de 
aannemer vergoed ten belope van de contractsprijs inclusief een normale 
winstmarge doch verminderd met de schade voor de bouwheer wegens 
laattijdige oplevering en bouwgebreken (Kh. Nijvel, 1 juni 1978, T. Aann., 
1983, 301). 
Bij vergoeding van verbeteringswerken door een huurder aangebracht, moet 
de verarming van de huurder worden verminderd met het genot dat deze 
gedurende de huur van de werken heeft gehad (Rb. Luik, 5 november 1985, 
Jur. Liege, 1985, 645; zie verder voor de controverse tussen bruto en netto 
berekening, Thirion, V., ,Le concubinage: cause legitime d'enrichisse
ment?", noot onder Cass. fr., 7 juli 1987, Ann. Dr. Liege, 1988, 277-278). 
Op het bedrag te betalen op grand van vermogensvermeerdering zonder 
oorzaak is tot slot slechts intrest verschuldigd vanaf de aanmaning (Bergen, 
4 februari 1991, Rev. Not. B., 1991, 474). 

DEEL IV 

GEVOLGEN VAN DE VERBINTENISSEN 

HOOFDSTUK I 

DWANGUITVOERING 
R. KRUITHOF t 

AFDELING 1 

INGEBREKESTELLING 
H. BOCKEN en B. DE TEMMERMAN 

330. HET VEREISTE VAN INGEBREKESTELLING.- Vooraleer een schuldenaar 
wegens wanprestatie kan gesanctioneerd worden, moet de schuldeiser hem 
vooraf in gebreke hebben gesteld. De ingebrekestelling is een formele 
aanmaning, waardoor de schuldeiser er duidelijk en ondubbelzinnig aan
spraak op maakt om vanwege de schuldenaar de nakoming van zijn verbin
tenis te bekomen (Wilms, W., De ingebrekestelling en de kwijtende verja
ring, Brussel, Swinnen, 1985, nr. 1, p. 5; eveneens onder de titel ,De 
betekenis van de ingebrekestelling in de Code Napoleon" verschenen in T. 
Vred., 1983, 33-63 en 65-83). De ingebrekestelling moet aile twijfel wegne
men omtrent het stand punt van de schuldeiser. 
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De verplichting tot voorafgaande ingebrekestelling van de schuldenaar 
beantwoordt aan een algemeen rechtsbeginsel (vorig overzicht, T.P.R., 
1983, 667) en is dus principieel steeds vereist wanneer de schuldeiser zijn 
recht wil verwezenlijken. De schuldeiser heeft er dus aile belang bij dat de 
ingebrekestelling geldig geschiedt. 

Voor een geldige ingebrekestelling is vereist dat de- zij het nog niet eisbare 
- schuld effectief bestaat (zie het ad vies van advokaat-generaal Liekendael 
voor de arresten van 19 juni 1989, Pas., I, 1989, 1139). Dit punt kwam 
herhaaldelijk ter sprake met betrekking tot vorderingen tegen het ,fonds 
tot sluiting van de in geval van sluiting van onderneming ontslagen werkne
mers". Het recht op vergoeding lastens het sluitingsfonds ontstaat pas 
nadat een verzoek tot het fonds is gericht overeenkomstig de sluitingswet 
van 30 juni 1967; dit verzoek zelf kan dus niet als aanmaning gelden (Cass., 
19 juni 1989, A. C., 1988-89, 1249 (twee arresten) met advies advocaat-gene
raal Liekendael in Pas., 1989, I, 1133-1142; Rev. Liege, 1989, 1186; J. T. T., 
1989, 424 en arrest a quo Arbh. Brussel, 14 januari 1988, J. T. T., 1989, 427). 
Anderzijds is een afzonderlijke aanmaning die bij het fonds ingediend 
wordt samen met het verzoek tot betaling (Cass., 20 november 1989, R. W., 
1989-90, 957 enA.C., 1989-90, 383, met advies advocaat-generaal Lenaerts 
en J. T. T., 1990, 144; Cass., 25 februari 1993, R. Cass., nrs. 519-520, met 
noot Van Oevelen, A., p. 102 en Arbh. Brussel, 12 juli 1990, Soc. Kron., 
1991, 391, noot Delange, M.) wei geldig. Er is daarentegen geen nieuwe 
a.artmafiifig vereist om de moratoire interest te doerrlopen die verschuldigd 
is bij laattijdige betaling van een door de rechter uitgesproken compensatoi
re schadevergoeding wegens wanprestatie. Op het ogenblik van de 
dagvaarding waarmee de procedure werd ingezet en die als ingebrekestelling 
geldt (infra, nr. 334) bestond de verbintenis tot herstel van de schade reeds, 
ook al was zij nog niet eisbaar en maakte zij geen geldschuld uit (zie 
conclusie van advocaat-generaal Liekendael voor Cass., 19 juni 1989, Pas. 
1989, I, nr. 20-21, p. 1138-1139. De Beslagrechter te Brussel oordeelde dus 
ook terecht dat de schuldenaar van een maandelijks te betalen onderhouds
geld na ingebrekestelling moratoire interest verschuldigd was bij elke latere 
laattijdige betaling (Beslagr. Brussel, 25 januari 1990, J. T., 1990, 328; in 
dezelfde zin m.b.t. sociale zekerheidsuitkeringen: Arbrb. Bergen, 7 decem
ber 1989, J.T.T., 1990, 151 en 12 januari 1990, J.T.T., 1990, 150; Arbh. 
Bergen, 4 maart 1992, J.T.T., 1992, 150; Arbh. Bergen, 10 januari 1992, 
J.T.T., 1992, 151). Over de ,ingebrekestelling ad futurum", zie ook nog 
Van Ommeslaghe, P., Examen, R.C.J.B., 1975, nr. 107, p. 689-690 en 
Wilms, W., o.c., nr. 15, p. 16-17. 

Het is dus niet vereist voor een geldige ingebrekestelling dat de verbintenis 
reeds opeisbaar is. In dit geval sorteert de ingebrekestelling echter pas haar 
gevolgen op het ogenblik waarop de verbintenis opeisbaar wordt (Cass., 19 
juni 1989, A. C., 1988-89, 1249 (twee arresten) met ad vies advocaat-generaal 
Liekendael in Pas., 1989, I, 1133-1142; Rev. Liege, 1989, 1186; J. T. T., 
1989, 424 en arrest a quo Arb h. Brussel, 14 januari 1988, J. T. T., 1989, 427; 
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art. 102 Arbeidsovereenkomstenwet, b.v. Cass., 18 oktober 1982, A.C., 
1982-83, 257; art. 10 Loonbeschermingswet; art. 42 Arbeidsongevallenwet, 
enz.; zie ook art. 2 van deW et van 1 mei 1913 op het krediet der kleinhande
laren en ambachtslieden en op intresten wegens vertraagde betaling, b.v. 
Vred. Bree, 22 december 1983, Limb. Rechtsl., 1984, 77). Evenmin is een 
ingebrekestelling vereist voorafgaand aan de ontbinding van de koopover
eenkomst op grond van art. 1657 B. W .. 

Ook de partijen kurinen het vereiste van ingebrekestelling uitsluiten, want 
dit is niet van dwingend recht noch van open bare orde. Een beding met deze 
strekking wijkt evenwel af van het gemeen recht, zodat het van strikte 
interpretatie is (zie hierover Wilms, W., o.c., nr. 24, p. 28-31). 

lngebrekestelling is ook niet nodig indien zij met het voorwerp of de aard 
van de overeenkomst of met de bedoelingen van de partijen onverenigbaar 
is (Cass., 9 april1976, A.C., 1976, 921). 

Andere uitzonderingen hangen samen met het doel van de ingebrekestelling: 
de schuldenaar tot presteren te brengen. Indien dit doel met zekerheid niet 
gerealiseerd zal worden is de ingebrekstelling nutteloos, en, aldus de recht
spraak, niet langer vereist. Dit werd in algemene bewoordingen bevestigd 
door het Hof van Cassatie in een arrest van 22 maart 1985 (A. C., 1984-85, 
1011, R. W., 1986-87, 851 en R.C.J.B., 1989, 7, noot Kruithof, R.): 
,overwegende dat het arrest aldus de nutteloosheid van een ingebrekestel
ling vaststelt en daaruit-wettig-afleidt dat een-ingebrekestelling nieLmeer 
vereist was". 

De nutteloosheid van de ingebrekestelling kan volgen uit de onmogelijkheid 
de verbintenis vooralsnog uit te voeren. Zo is een ingebrekestelling niet 
nodig bij niet-nakoming van een verbintenis om iets niet te doen (Cass. 4 
september 1975, A.C., 1986, 20). De ingebrekestelling is ook niet nodig 
wanneer de uitvoering na de in het contract bepaalde termijn materieel 
onmogelijk is of geen nut meer heeft voor de schuldeiser (art. 1146 B.W.; 
o.m. Cass., 2 mei 1964, R. W., 1964-65, 873; Cass., 4september 1975, A. C., 
1976, 20; Cass., 25 november 1976, A. C., 1976, 337; zie uitgebreid Wilms, 
W., o.c., nr. 26, p. 32; Cass., 22 mei 1985, geciteerd). Zo is ook geen 
ingebrekestelling vereist van de advocaat die de termijn om verzet aan te 
tekenen heeft laten verstrijken (Cass., 14 maart 1991, A. C., 1990-91, 734). 
De ingebrekestelling kan ook overbodig zijn omdat de uitvoering materieel 
onmogelijk is. Dit werd bevestigd in het cassatie-arrest van 29 november 
1984 (A. C., 1984-85, 446; R. W., 1986-87,542 enR.C.J.B., 1987,213, noot 
Glansdorff, F.) In casu was de teruggave van het gehuurde goed ten gevolge 
van een brand onmogelijk geworden zodat de huurder van rechtswege in 
gebreke was op de dag van de brand (zie ook infra, nr. 351). 

De ingebrekestelling kan ook alle nut hebben verloren omdat vaststaat dat 
de schuldenaar niet meer zal presteren, hoewel de uitvoering overigens niet 
onmogelijk is geworden. Dit werd aanvaard in een geval waar de tekortko
ming het noodzakelijk en onontbeerlijke vertrouwen tussen de partijen 
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heeft doen verdwijnen (Cass., 24 maart 1972, A.C., 1972, 707). Vraag is 
of een aanmaning ook nutteloos is indien de schuldenaar heeft Iaten weten 
dat de schuldeiser niet op zijn (contractsgetrouwe) prestatie moet rekenen. 
Hier wordt ook gesproken over , ,mora ex persona debitori'' (zie Wilms, W., 
o.c., nr. 26 c, p. 36-37 en de verwijzingen aldaar). Het Hof van Cassatie 
antwoordt positief in een arrest van 17 januari 1992 (A. C., 1991-92, 436, 
T.B.H., 1993, 237, noot Storme, M.E.). In casu had de schuldenaar klaar 
en duidelijk bij aangetekende brief Iaten weten de overeenkomst eenzijdig 
te verbreken. Sommige lagere rechtscolleges en ook een aantal auteurs zijn 
echter minder soepel om de mora ex persona debitori toe te passen. Een 
loutere verklaring van de schuldenaar was onvoldoende voor de Rechtbank 
van koophandel te Gent (25 april1991, T.B.H., 1992, 272). Een aannemer 
van dakwerken liet aan de bouwheer weten dat hij de overeenkomst niet 
verder wenste uit te voeren en schreef: ,zoek maar een andere dakwerker, 
dit om verdere moeilijkheden te vermijden". De bouwheer deed zonder 
ingebrekestelling een beroep op een andere dakwerker en vorderde vervol
gens van de eerste aannemer een schadevergoeding, ondermeer wegens de 
hogere kostprijs die hij moest betalen. De eis werd door de rechtbank 
afgewezen op grond van de overweging dat ,een eenvoudige verklaring van 
een schuldenaar dat hij niet zal presteren ( ... ) voor een schuldeiser niet 
voldoende (is) om aan te nemen dat een ingebrekestelling in die houding van 
de schuldenaar geen verandering zal brengen". De rechtbank verwees bij 
dit laatste argument naar het standpunt van De Page (Traite, III, nr. 76). 
Ook voor Vandeputte (De overeenkomst, 199-200) volstaan verklaringen 
van de schuldenaar niet; de weigering om te presteren moet blij ken uit dad en 
die in strijd zijn met de normale uitvoering van de prestatie. In een arrest 
van 16 september 1985 besliste het Arbeidshof te Bergen (J. T. T., 1986, 62) 
dat een ingebrekestelling niet nodig was omdat de weigering van de schulde
naar om de overeenkomst uit te voeren duidelijk bleek uit diens gedraging 
en omdat een ingebrekestelling niet van aard kon zijn de schuldenaar van 
standpunt te doen veranderen. In casu weigerden muzikanten te repeteren 
op de plaats hiervoor aangewezen door de orkestdirectie; zij lieten door een 
deurwaarder vaststellen dat zij bijeenkwamen op de plaats waar de repetities 
voorheen plaatsvonden. 

De rechtspraak is verdeeld over de vraag of een ingebrekestelling vereist is 
opdat een werknemer zich kan beroepen op de onrechtmatige beeindiging 
van een arbeidsovereenkomst tengevolge van het feit dat de werkgever 
eenzijdig een essentieel bestanddeel ervan wijzigt. Een aantal rechtscolleges 
stellen dat de werknemer niet zonder voorafgaande ingebrekestelling mag 
besluiten dat er een essentiele wijziging van het contract is die een einde stelt 
aan het contract (Arbrb. Doornik, 6 mei 1981, J.T.T., 1981, 319; Arbrb. 
Brussel, 18 november 1983, J.T.T., 1984, 315; Arbh. Bergen, 17 december 
1984, J. T. T., 1985, 152; Arbh. Brussel, 5 januari 1988, J. T. T., 1989, 379; 
contra: Arbrb. Charleroi, 11 december 1978, J. T. T., 1979, 259; Arbh. 
Brussel, 1 juni 1979, J. T. T., 1980, 143; Arb h. Brussel, 12 maart 1982, 
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J. T. T., 1983, 225). De rechtsleer echter is in meerderheid van oordeel dat 
een ingebrekestelling hier niet vereist is (Clesse, J., ,Exam en de jurispru
dence (1982 a 1986). Contrat de travail", R.C.J.B., 1988, nr. 54, p. 282-
283; Crahay, P ., ,Modification des conditions de travail et resiliation du 
contrat de travail", J.T.T., 1985, nr. 43, p. 41; Smits, M., ,Impliciete 
verbreking van arbeidsovereenkomst en ius variandi", R. W., 1986-87, 
1054; Taquet en Wantiez, ,Breves reflexions sur l'acte equipollent a ruptu
re", J. T. T., 1981, 4). Dit stand punt lijkt het juiste. Voor zover de wijziging 
van een essentieel bestanddeel van de overeenkomst de onmiddellijke beein
diging van de overeenkomst meebrengt, is een ingebrekestelling inderdaad 
overbodig. Na haar beeindiging is uitvoering ervan door de werkgever 
onmogelijk geworden. Een ingebrekestelling heeft in dat geval geen enkel 
nut meer. Het zou slechts anders zijn indien men ervan uitgaat dat een 
belangrijke wijziging van een overeenkomst niet aan deze laatste onmiddel
lijk een einde stelt (in die zin: W antiez, C., , , Vers la fin de 1' acte equipollent 
a rupture?", J. T. T., 1990, 333-336; contra: Rauws, W., ,Ret niet-uitdruk
kelijk. ontslag", Soc. Kron., 1992, 45-47; Arbh. Luik (afd. Namen), 22 
oktober 1991, J. T. T., 1992, 11; zie voorts Van Wassenhove, S., ,Contro
verse sur l'acte equipollent a rupture ou le conge deguise", Soc. Kron., 
1992, 47-51 en verwijzingen aldaar). 

332. INGEBREKESTELLING. - INHOU:D. - Opdat er sprake ZOU zijn van een 
ingebiekestetffng;-dieritae-schiiloeiser-duidelijleen onduol:relztnnig zijnwil 
te kennen te geven dat de verbintenis wordt uitgevoerd. 

Een aantal arresten van het Hof van Cassatie bevestigen dat de ingebrekes
telling niet meer dient te bevatten. De schuldeiser moet met name niet 
mededelen welke sanctie hij zal nastreven (Van Ommeslaghe, P., Examen, 
R.C.J.B., 1985, 123) noch dat de schuldenaar bij niet-nakoming van de 
verbintenis, de wettelijke of contractuele gevolgen hiervan zal moeten 
dragen (Cass., 16 september 1983, A.C., 1983-84, 45; Cass., 18 december 
1986, A. C., 1986-87, 525, R. W., 1987-88, 55 en J.T., 1987, 162; Cass., 25 
november 1991, A.C., 1991-92, 272; Arbrb. Gent, 9 februari 1987, R. W., 
1987-88). Er moet niet vermeld worden dat het de bedoeling van de 
schuldeiser is toepassing te maken van een strafbeding ( Cass., 16 september 
1983, gee.), of de betaling van schadevergoeding (Cass., 18 december 1986, 
gee.) of van moratoire interest (Cass., 25 november 1991, gee.) te vorderen. 
De drie laatste arresten waarin dit standpunt tot uiting komt, hebben aile 
drie betrekking op een vordering tot schadevergoeding overeenkomstig 
art. 1146 B.W. Er zijn geen aanwijzingen dat de technische regelen inzake 
ingebrekestelling meer verregaande eisen stellen indien het voorwerp van de 
vordering iets anders is dan schadevergoeding. De uitvoering te goeder 
trouw echter kan vereisen dat de schuldeiser in bepaalde gevallen in de 
ingebrekestelling de aard van de sanctie preciseert die hij wil toepassen. Dit 
lijkt meer bepaald het geval te zijn indien de schuldeiser, zonder tussen
komst van de rechter, maatregelen wil treffen die de positie van de schulde-
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naar onmiddellijk en ernstig kunnen bei:nvloeden, en dit zonder dat deze 
laatste zich hiervan noodzakelijkerwijze bewust is. Dit is het geval indien 
de schuldeiser de werken door een derde laat uitvoeren op kosten van de 
schuldenaar en ook indien hij hem van bepaalde rechten vervallen verklaart. 
Op grond van de goede trouw vereist bepaalde rechtspraak en rechtsleer bv. 
dat een verzekeraar die wegens niet betaling van de premie de polis wil 
schorsen dit in zijn ingebrekestelling vermeldt (Fontaine, M., ,La 
suspension de Ia garantie de !'assurance pour defaut de paiement de Ia 
prime" (noot onder Cass., 23 oktober 1980), R.G.A.R., 1982, nrs. 57 en 
60, p. 327-328; Fagnart, J .L., ,L'execution de bonne foi des conventions: 
un principe en expansion" (noot onder Cass., 19 september 1983), nr. 14, 
b), p. 296; Rb. Brussel, 3 februari 1984, R.G.A.R., 1987, nr. 11.268, noot 
Dufrene, S.; zie eveneens nr. 188). 

De bewoordingen waarin de ingebrekestelling gesteld moet worden, zijn niet 
vast bepaald. Sacramentele termen zoals ,ingebrekestelling", ,aanma
ning" of ,eisen", zijn niet noodzakelijk (Wilms, W., o.c., nr. 13, p. 14-
15). De mededeling van de schuldeiser dat hij het geschil voor de rechter 
zal brengen, werd als ingebrekestelling beschouwd (Bergen, 16 februari 
1981, Pas., 1981, II, 61). Geenszins veeleisend is een arrest van het Hof van 
Beroep te Brussel (10 november 1988, J. T., 1989, 92) dat een ingebrekestel
ling onderkende in een brief waarin een partij, na de verbintenissen van de 
medecontractant herhaald te hebben, zich erover beklaagt dat er nog niets 
gebeurd is. Dat in de brief slechts ,de wens" werd uitgedrukt dat eindelijk 
het nodige zou worden gedaan, sluit niet uit dat er van een ingebrekestelling 
sprake is. Weinig eisen stelt eveneens het vonnis dat als ingebrekestelling 
aanvaardde de herinneringsbrief waarbij het verschuldigde saldo meege
deeld werd met de vermelding , , Wij herinneren U onze staat van erelonen 
ten belope van het hierboven vermeld bedrag. Uw storting zou ons aange
naam zijn" (Vred. Brussel (1), 25 juni 1981, T. Vred., 1981, 273). Ben brief 
houdende verzoek tot teruggave van registratierechten werd eveneens be
schouwd als een ingebrekestelling (Rb. Brugge, 7 februari 1983, T. Not., 
1986, 31). De brief waarbij de opdrachtgever meedeelde niet akkoord te 
kunnen gaan met de opgemaakte afrekening, omdat die geen rekening I:iield 
met de dagen vertraging, werd even wei niet aanvaard als een ingebrekestel
ling (Kh. Dendermonde, 9 september 1980, T. Aann., 1981, 281, noot 
Devroey, M.). 

333. INGEBREKESTELLING.- VORM.- lndien de vorm van de ingebrekestel
ling niet conventioneel bepaald werd, is overeenkomstig art. 1139 B.W. een 
, , aanmaning of een daarmee gelij kstaande akte'' vereist. Met , ,aanmaning'' 
wordt in art. 1139 B.W. een deurwaardersexploot bedoeld. Dit is ook de 
betekenis die de Rechtbank van Luik (29 oktober 1987, Rev. Liege, 1988, 
1039), mede op grond van een interpretatie ten voordele van de schuldemiar 
(art. 1162 B. W.) aan de term gaf to en zij, bij ontstentenis van een deurwaar
dersexploot, weigerde toepassing te maken van een strafbeding waarin een 
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voorafgaande aanmaning werd vereist. De ,daarmee gelijkstaande akte" 
is een geschreven stuk dat tot de rechtspleging behoort (Wilms, W., o. c., 
nr. 16, p. 17-18). 

Ondanks de strenge eisen die de wettekst in beginsel stelt, heeft de recht
spraak in deze aangelegenheid van bijna elk formalisme afstand gedaan 
(vorig overzicht, T.P.R., 1983, nr. 163, p. 668-669; zie b.v. in handelsza
ken: Bergen, 12 november 1986, J. T., 1987, 112). Ben brief kan derhalve 
een ingebrekestelling bevatten (b.v. Rb. Namen, 16 mei 1983, Rev. Reg. 
Dr., 1983, 345; Luik, 17 juni 1986, Jur. Liege, 1986, 492; Arbrb. Gent, 9 
februari 1987, R. W., 1987-88, 649; Rb. Luik, 13 oktober 1988, Pas., 1989, 
III, 42). Ben brief houdende ingebrekestelling van een handelaar hoeft niet 
noodzakelijk aangetekend verstuurd te worden (Bergen, 16 februari 1981, 
Pas., 1981, II, 61). Dit wordt ook in burgerlijke zaken aanvaard (Rb. 
Brugge, 7 februari 1983, Alg. Fisc. T., 1986, 104; Rec. Gen. Enr. Not., 
1986, 268, kritische noot A.C. en T. Not., 1986, 31, noot Van Cauwen
bergh, J.; Rb. Aarlen, 20 april 1990, T.B.B.R., 1990, 481). Ben aantal 
rechters en auteurs aanvaarden zelfs dat de ingebrekestelling mondeling kan 
geschieden (De Page, Traite, III, nr. 80; zie eveneens Vred. Brugge, 13 
oktober 1980, R. W., 1981-82, 332; Vred. Brussel {1), 25 juni 1981, T. Vred., 
1981, 273). Wilms beklemtoont evenwel dat de ingebrekestelling in elk geval 
in een akte moet uitgedrukt zijn zodat een geschrift een essentieel element 
ervan is (Wilms, W., o.c., nr. 18, p. 20-22). 

334. INGEBREKESTELLING. VORM. - VERVOLG.- DAGVAARDING EN ANDERE 

AKTEN W AARBIJ EEN VORDERING IN RECHTE WORDT INGESTELD.- Ben dagvaar
ding, of enige andere akte waarbij een vordering in rechte wordt ingesteld, 
geldt als ingebrekestelling. Deze vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie 
(zie vooral Cass., 17 oktober 1957, A.C., 1958, 83) werd door het Hof 
bevestigd met betrekking tot een verzoek tot minnelijke schikking als 
bedoeld in art. 1345 Ger.W. (Cass., 18 december 1986, A.C., 1986-87, 525, 
R. W., 1987-88, 55 en J. T., 1987, 162; Brussel, 20 november 1978, De Verz., 
1981, 146; Brussel, 7 juni 1983, Res Jur. Imm., 1984, 65). 

Ook een conclusie waarbij een (tegen)vordering tot ontbinding van een 
wederkerig contract wordt ingesteld geldt als ingebrekestelling (Cass., 24 
april 1980, A.C., 1979-80, 1060 en T. Not., 1981, 358; voor een ander 
voorbeeld van een bij conclusie ingestelde vordering, zie Rb. Brussel, 30 
december 1987, Res fur. Imm., 1987, 257). De Rechtbank van koophandel 
te Brussel was evenwel van oordeel dat enkel ter gnfjie neergelegde conclu
sies als ingebrekestelling kunnen gelden en dit op grond van art. 746 Ger.W. 
volgens hetwelk de neerlegging van de conclusies ter griffie als betekening 
geldt. De op de zitting genomen conclusie (art. 747 Ger.W.) waarbij voor 
het eerst een vordering werd ingesteld, werd dus niet als ingebrekestelling 
aanvaard (Kh. Brussel, 20 juli 1989, Rev. Liege, 1990, 368). De juistheid 
van deze visie kan betwijfeld te worden. W eliswaar geldt de op de zitting 
neergelegde conclusie blijkbaar niet als betekening (art. 746 Ger.W., a 
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contrario), maar niets belet dat bij dergelijke conclusie op regelmatige wijze 
een vordering wordt ingesteld die, als vordering in rechte, gelijkstaat met 
een ingebrekestelling (in die zin Arbh. Luik, 8 oktober 1984, J. T. T., 1985, 
398). Voor de toepassing van art. 1154 B.W., dat een gerechtelijke aanma
ning vereist (infra, nr. 350), is de oplossing uiteraard anders. 

De arbeidsgerechten erkennen dat een dagvaarding, een inleidend verzoek
schrift of een conclusie een ingebrekestelling uitmaakt die de moratoire 
intrest doet !open die verschuldigd is op een sociale zekerheidsuitkering 
(Arbh. Luik, 30 juni 1983, J. T. T., 1984, 218; Arbh. Luik, 8 oktober 1984, 
J.T.T., 1985, 398; Arbh. Bergen, 17 december 1984, J.T.T., 1985, 258; 
Arbh. Luik, 2 juni 1989, J. T. T., 1990, 149; Arbrb. Bergen, 7 december 
1989, J. T. T., 1990, 151; Arbrb. Bergen, 12 januari 1990, J. T. T., 1990, 150; 
zie eveneens Leclercq, J., , ,L' application des interets moratoires aux presta
tions sociales", T.S.R., 1980, nrs. 67-70, p. 329-332; eveneens gepubliceerd 
in J.T.T., 1980, 281-288 en 301-308). De Arbeidsrechtbank van Hoei 
aanvaardde zelfs dat een ter griffie neergelegd verzoekschrift, dat evenwel 
het geding niet aanhangig kon maken aangezien een dagvaarding vereist 
was, een ingebrekestelling inhield (Arbrb. Hoei, 2 oktober 1985, J. T. T., 
1986, 400). 
Volgens de Beslagrechter te Brussel vloeit de ingebrekestelling voort uit de 
betekening van een vonnis houdende veroordeling tot betaling van onder
houdsgeld (Beslagr. Brussel, 25 januari 1990, J. T., 1990, 328). De vraag 
rijst of dit niet slechts het geval is voor het bevel tot betalen dat met de 
betekening van het vonnis gepaard gaat (zie Cass., 20 februari 1958, A. C., 
1958, 429). De betekening van een vonnis gebeurt immers ook met het oog 
op het doen ingaan van de termijn voor het aanwenden van een rechtsmiddel 
en houdt op zichzelf niet noodzakelijk de duidelijke en ondubbelzinnige 
uitdrukking van de wil van de schuldeiser in om van de schuldenaar 
uitvoering te bekomen. 

Een aangifte van schuldvordering in een faillissement geldt op zichzelf niet 
als ingebrekestelling (Rb. Luik, 13 oktober 1988, Pas., 1989, III, 42). Een 
verzoek tot betaling van een vergoeding bij het Sluitingsfonds evenmin, 
maar dan om redenen die samenhangen met het feit dat de verbintenis van 
het fonds pas door dit verzoek tot stand komt (supra, nr. 330). 

De regel ,dagvaarding geldt als ingebrekestelling", vindt goedkeuring bij 
Van Ommeslaghe (Examen, R.C.J.B., 1975, nr. 64, p. 602 en Examen, 
R. C.J.B., 1986, nr. 128, p. 243 en verwijzingen aldaar); niet echter bij 
Wilms (o.c., nrs. 50-51, 59-60). Volgens deze laatste auteur betekende de 
regel volgens dewelke dagvaarding als ingebrekestelling geldt, oorspronke
lijk slechts dat ,de schuldeiser wiens dagvaarding op procedurale gronden 
wordt afgewezen - bijv. omwille van de onbevoegdheid der rechtbank -
niet de plicht wordt opgelegd om nadien tot de schuldenaar nog een akte 
van ingebrekestelling te richten, alvorens tot een nieuwe dagvaarding over 
te gaan''. De huidige betekenis van de regel brengt echter mee dat de 
dagvaarding de voorafgaande ingebrekestelling overbodig maakt. Op dit 
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punt heeft Wilms kritiek: ,De schuldeiser moet geen bemiddelingspoging 
ondernemen. De schuldenaar moet niet vooraf worden ingelicht over de 
beslissing van de schuldeiser om de uitvoering van de verbintenis desnoods 
langs een gerechtelijke weg te bekomen. De schuldeiser mag onmiddellijk, 
zonder verdere formaliteiten, dagvaarden" (Wilms, W., o.c., nr. 51, 
p. 60). Deze kritiek klinkt niet overtuigend: de geringe snelheid waarmee 
de procedure verloopt sluit over leg noch uitvoering na dagvaarding uit; een 
bijkomende voorafgaande ingebrekestelling zou in vele gevallen een loutere 
formaliteit zijn die ten gronde niets zou veranderen aan de verhouding 
tusssen de partijen. Ook een deel van de rechtspraak heeft moeite met de 
regel. Het Arbeidshofte Brussel (10 december 1985, J. T. T., 1986, 470) wees 
in casu de gelijkstelling van de dagvaarding aan een ingebrekestelling af 
,omdat de kwestieuze dagvaarding niet de uitvoering van de verbintenis 
beoogt, maar onmiddellijk een schadevergoeding, wat strijdig is met het 
bepaalde in artikell146 van het Burgerlijk Wetboek". Inzonderheid wan
neer de ontbinding van de overeenkomst gevorderd wordt, heeft een deel 
van de lagere rechtspraak het moeilijk om de gelijkstelling van de dagvaar
ding met de ingebrekestelling te aanvaarden (vgl. Wilms, W., o. c., voetnoot 
59, p. 26). Zo overwoog de Rechtbank van koophandel te Brussel ,que 
pour pouvoir obtenir la resolution judiciaire d'un contrat sur base de 
!'article 1184 du code civil, le creancier demandeur en resolution est tenu 
prealablement a l'exercice de !'action de respecter les regles de la mise en 
c1elll~l1rL(Kll_._Brussel, 20 juli 1989, Rev. Liege, 1990, 368). In dezelfde 
zin oordeelde het HofvanBeroep te BrusseC,qu'il'ld6peiidammerit deTa 
forme dans laquelle la mise en demeure doit intervenir, !'existence meme 
d'une mise en demeure prealablement a ['action resolutoire est indispensa
ble sauf dans certaines hypotheses( ... )" (Brussel, 10 november 1988, J. T., 
1989, 92). 

Het feit dat een dagvaarding als ingebrekestelling geldt, beperkt ongetwij
feld in ernstige mate de praktische betekenis van het vereiste van een 
voorafgaande ingebrekestelling. Toch heeft een spoedige ingebrekestelling 
voor en onafhankelijk van een dagvaarding in vele gevallen een groot 
praktisch belang. 

Een dagvaarding of gelijkwaardige akten zijn zeker ontoereikend wanneer 
de schuldeiser zonder beroep op de rechter een overeenkomst als ontbonden 
beschouwt of een verbintenis laat uitvoeren door een derde op kosten van 
de schuldeiser of de schuldenaar als van bepaalde rechten vervallen be
schouwt. In gevallen waarbij de schuldeiser zichzelf - voorlopig - recht 
doet, zal hij in het kader van de gerechtelijke procedure die mogelijks pas 
veellater zal gevoerd worden, moeten aantonen dat hij de schuldenaar tijdig 
heeft ingebreke gesteld, dus vooraleer hij zichzelf recht deed (supra, 
nr. 330). Zo vereist het Hof van Beroep te Luik (27 mei 1986, Rev. Liege, 
1987, 1017) terecht van de schuldeiser, die, vooruitlopend op het oordeel 
van de rechter, de overeenkomst zelf als ontbonden beschouwt en overgaat 
tot een vervangingscontract met een derde, een ,mise en demeure sincere, 
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loyale et utile" die de schuldenaar toelaat alsnog de verbintenis uit te 
voeren. 

Verder bepaalt de ingebrekestelling ook het ogenblik vanaf wanneer de 
sanctie effect kan sorteren. Dit is vooral relevant bij geldschulden, waar de 
moratoire intrest slechts loopt vanaf de ingebrekestelling (zie verder infra, 
nr. 349; over het onderscheid tussen numerieke geldschulden en waarde
schulden, zie infra, nr. 347). Wilms (o.c., nr. 10, p. 11) brengt de invloed 
van de ingebrekestelling op de werking in de tijd van de sanctie in verband 
met het feit dat het rechterlijk oordeel tracht de partijen terug te brengen 
in de toestand waarin ze zich bevonden op het ogenblik van de aanvang van 
de rechtsstrijd. Via de ingebrekestelling verschaft de schuldeiser zich van 
deze datum een bewijs. 

De ingebrekestelling voor dagvaarding speelt ook een rol op het vlak van 
de bewijsvoering (vgl. Wilms, W., o.c., nr. 8-10, p. 9-11, de bewijsfunctie 
van de ingebrekestelling). Zij zal van groot belang zijn om de rechter in een 
latere gerechtelijke procedure te overtuigen van de definitieve weigering van 
de schuldenaar om zijn verbintenis nate komen (Luik, 27 mei 1986, Rev. 
Liege, 1987, 1017; Rb. Brussel, 10 juni 1988, J.T., 1989, 184; Arbh. 
Antwerpen, 7 maart 1989, Limb. Rechtsl., 1989, 140). Wanneer een schul
denaar eenzijdig overgaat tot de ontbinding van een overeenkomt, kan de 
afwezigheid van ingebrekestelling de rechter brengen tot het besluit dat de 
eenzijdige ontbinding onrechtmatig was en dat er wanprestatie was van de 
schuldeiser zelf (Kh. Dendermonde, 9 september 1980, T. Aann., 1981,281, 
noot Devroey M.; Luik, 27 mei 1986, Rev. Liege, 1987, 1017; Rb. Brussel, 
7 juni 1988, R. W., 1988-89, 1378). 

335. GEVOLGEN VAN DE INGEBREKESTELLING. - Moratoire schadevergoe
ding (art. 1146 B.W.) of, bij verbintenissen tot betaling van een geldsom, 
moratoire intrest (art. 1153 B.W.) is in principe slechts verschuldigd voor 
de vertraging in de uitvoering van de verbintenis na de ingebrekestelling 
(Cass., 27 februari 1989, R. W., 1988-89, 1366 en A.C., 1988-89, 727; 
Brussel, 20 november 1978, De Verz., 1981, 146; Brussel, 7 juni 1983, Res 
Jur. Imm., 1984, 65; Bergen, 12 november 1986, J.T., 1987, 112; Rb. 
Brussel, 30 december 1987, Res Jur. Imm., 1988, 257; Rb. Luik, 29 oktober 
1987, Rev. Liege, 1988, 1039; Rb. Luik, 13 oktober 1988, Pas., 1989, III, 
42; Vred. Luik, 5 maart 1982, Jur. Liege, 1982, 226). De regel dat de 
moratoire intresten pas beginnen te lopen vanaf de aanmaning geldt, 
behoudens wettelijke uitzondering, bij aile verbintenissen om een geldsom 
te betalen (Van Ommeslaghe, P., Examen, R.C.J.B., 1985, 125) en dus ook 
bij de terugvordering van een onverschuldigde betaling behoudens toepas
sing van art. 1378 B.W. indien de accipiens niet te kwader trouw is (Arbh. 
Bergen, 2 oktober 1991, Rev. Liege, 1991, 1322; Arbrb. Gent, 9 februari 
1987, R. W., 1987-88, 649; Vred. Brussel (1), 13 april1989, T. Vred., 1989, 
220), bij de vordering tot teruggave van registratierechten (art. 223 W .Reg.; 
Rb. Brugge, 7 februari 1983, Alg. Fisc. T., 1986, 104; Rec. Gen. Enr. Not., 
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1986, 268, kritische noot A.C. en T. Not., 1986, 31, noot Van Cauwen
bergh, J.) of bij laattijdige betaling van sociale zekerheidsuitkeringen 
(inzake beroepsziekten: Arbh. Luik, 8 oktober 1984, J. T. T., 1985, 398; 
Arbh. Bergen, 17 december 1984, J. T. T., 1985, 258; Arbrb. Hoei, 2 oktober 
1985, J. r~ T., 1986, 400; inzake ziekte- en invaliditeitsuitkering: Arbh. 
Luik, 2 juni 1989, J.T.T., 1990, 149; Arbrb. Bergen, 12 januari 1990, 
J. T. T., 1990, 150; inzake werkloosheidsuitkeringen: Arbrb. Bergen, 7 
december 1989, J.T.T., 1990, 151; inzakepensioenen: Arbh. Luik, 30juni 
1983, J. T. T., 1984, 218; zie ook nog Arbh. Brussel, 13 september 1984, 
J. T. T., 1985, ll8). Wanneer geen ingebrekestelling vereist is omdat de 
uitvoering van de verbintenis onmogelijk is geworden, loopt de moratoire 
intrest vanaf de dag waarop die onmogelijkheid bestaat (Cass., 29 novem
ber 1984, A.C., 1984-85, 446; R. W., 1986-87, 542 enR.C.J.B., 1987, noot 
Glansdorff, F.; infra, nr. 349). 

Zoals gezegd, is ook indien de schuldeiser compensatoire schadevergoeding 
wil bekomen, normalerwijze een ingebrekestelling vereist. 

Een ingebrekestelling heeft verder tot gevolg dat het risico van de zaak 
waarvan de eigendom door wilsovereenstemming is overgegaan en die nog 
niet geleverd is, voor de in gebreke blijvende schuldenaar is (art. 1138 
B.W.). Het Hof van Beroep te Brussel oordeelde dat de kopers van een 
onroerend goed niet meer de verplichting had den te zorgen voor de verzeke
ring van het onroerend goed tegen brand na de verkoper in gebreke gesteld 
te -hebbe-ri voor-het verllfden-van -deautheiitie:K:e-ak1e (Brussel~7j"lH1i-1983; 
Res Jur. Imm., 1984, 65). Dergelijke uitspraak miskent klaarblijkelijk het 
principe dat het risico bij de koper-eigenaar ligt tenzij de verkoper in 
gebreke is de zaak te leveren. 

Krachtens art. 1788 B.W. komt het risico van het verlies van de afgewerkte, 
doch nog niet geleverde zaak ten laste van de aannemer, ingeval hij de stof 
verstrekt en de zaak op welke wijze ook teniet gaat, tenzij de opdrachtgever 
in gebreke is gesteld om de zaak te ontvangen (b.v. Cass., 24 september 
1981, A.C., 1981-82, 131). 

Overmacht na ingebrekestelling werkt, in de regel, niet meer bevrijdend. 
Art. 1302 B.W. voorziet evenwel hierop een uitzondering voor verbintenis
sen om iets te geven: , wanneer de schuldenaar in gebreke is, en indien hij 
het toeval niet te zijnen laste genomen heeft, vervalt de verbintenis, ingeval 
de zaak eveneens bij de schuldeiser zou zijn teniet gegaan, ware zij hem 
geleverd" (vgl. art. 1929 B.W.). Deze regel wordt ook van toepassing 
geacht op verbintenissen om iets te doen (zie De Page, Traite, II, nr. 607, 
I 0 en III, nr. 84). Het Hof van Cassatie bevestigde dit door te oordelen dat 
de schuldenaar die in gebreke is, zich niet op de bevrijdende werking van 
overmacht kan beroepen, tenzij hij bewijst dat de schade, waarvan wordt 
beweerd dat ze het gevolg is van zijn tekortkoming, ook ontstaan zou zijn 
zonder die tekortkoming (Cass., 6 december 1985, A.C., 1985-86, 504 en 
J. T., 1987, 162). 
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AFDELING 2 

UITVOERING IN NATURA 
H. BOCKEN en B. DE TEMMERMAN 

336. ALGEMEEN.- De gedwongen uitvoering in natura heeft de voorkeur 
op de gedwongen uitvoering bij equivalent (vorig overzicht, T.P.R., 1983, 
nr. 164, p. 670; Van Ommeslaghe, P., Examen, R.C.J.B., 1986, nrs. 88 en 
93, p. 193-194 en 197-198). Dit beginsel geldt voor de schuldeiser zowel als 
voor de schuldenaar (Van Ommeslaghe, P., ,La sanction de I' inexecution 
des obligations contractuelles", T.P.R., 1984, nr. 10, p. 201) (Bij een 
wederkerige overeenkomst heeft de schuldeiser daarentegen wei de keuze 
tussen de gedwongen uitvoering en de ontbinding (infra, nrs. 273-274; adde 
Rb. Doornik, 22 oktober 1986, Rev. Liege, 1987, 1113; Gent, 3 januari 
1989, T.G.R., 1989, 8; Rb. Luik, 19 mei 1989, Rev. Liege, 1989, 1316). De 
schuldeiser is dus in beginsel verplicht de uitvoering in natura te aanvaarden 
die de schuldenaar hem aanbiedt (Brussel, 18 maart 1986, Pas., 1986, II, 
84; Brussel, 20 januari 1987, Rev. Liege, 1987, 865). De schuldenaar van 
zijn kant kan zich niet bevrijden van zijn verbintenis door aan te bieden de 
conventioneel bepaalde schadeloosstelling te betalen. De schuldeiser be
houdt het recht uitvoering in natura te vorderen maar kan uiteraard 
genoegen nemen met de toepassing van het schadebeding indien oak de 
schuldenaar hieraan de voorkeur geeft (Antwerpen, 4 oktober 1984, 
T.B.H., 1985, 324). 

Wanneer de uitvoering in natura evenwel niet (meer) mogelijk is, dringt de 
uitvoering bij equivalent zich op. De Burgerlijke Rechtbank te Antwerpen 
maakte hiervan toepassing door te weigeren de huurder toe te Iaten om, na 
de teruggave van het gehuurde goed hierin nog herstellingswerken uit te 
voeren. Immers, de huurder dient voor de beeindiging van de huurovereen
komst de huurschade te herstellen; deze verbintenis kan niet meer in natura 
door de huurder uitgevoerd kan worden na teruggave van het gehuurde 
goed. (Rb. Antwerpen, 11 januari 1989, R. W., 1989-90, 239; zie b.v. ook 
Brussel, 18 maart 1986, Pas., 1986, II, 84). Uitvoering bij equivalent wordt 
tevens uitgesproken wanneer de uitvoering in natura, hoewel materieel nog 
mogelijk, voor de schuldeiser geen nut meer heeft. Indien de feitenrechter 
vaststelt dat de levering van koopwaar wegens haar laattijdigheid niet meer 
van nut is voor de koper, beslist hij wettig dat deze laatste niet meer verplicht 
is de goederen in ontvangst te nemen en dat hij recht heeft op schadevergoe
ding. De kosten van bewaring die de verkoper gemaakt had, dienen in dit 
geval uiteraard niet door de koper vergoed te worden (Cass., 30 september 
1983, A.C., 1983-84, 96 en Rechtspr. Antw., 1986, 178; arrest a quo: 
Antwerpen, 23 september 1981, Rechtspr. Antw., 1986, 194). 

Ret recht van de schuldeiser op uitvoering in natura wordt verder ook 
beperkt door het algemeen rechtsbeginsel dat misbruik van recht verbiedt. 
De bouwheer kan geen aanspraak maken op de afbraak van een slecht 
uitgevoerd werk en de heruitvoering ervan indien een andere oplossing, die 
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weliswaar afwijkt van het oorspronkelijke plan, ook voldoet en veel goed
koper is zodat het voordeel van de oorspronkelijke uitvoeringswijze niet 
opweegt tegen het nadeel dat de aansprakelijke architect en aannemers 
zouden lijden. Deze andere oplossing drong zich in casu des te meer op 
aangezien de bouwheer ermee had ingestemd tijdens het deskundigenonder
zoek (Luik, 13 februari 1980, Jur. Liege, 1981, 109, noot Henry, P.; met 
vermelding van datum 12 februari 1980 in Res Jur. Imm., 1981, 7). In een 
gelijkaardige zaak bevestigde het Hof van Cassatie dat een gebrek niet in 
natura moet hersteld worden en dat er slechts een schadevergoeding toege
kend kan worden indien de eis tot afbraak en wederopbouw klaarblijkelijk 
de grenzen van de normale uitoefening van de rechten van de schuldeiser 
overschrijdt (Cass., 8 januari 1981, A.C., 1980-81, 502; vgl. Antwerpen, 
4 oktober 1984, T.B.H., 1985, 324). 
Uitvoering in natura en uitvoering bij equivalent kunnen gecombineerd 
worden; de schuldeiser kan uiteraard echter de uitvoering in natura niet 
meer vorderen voor het deel van de verbintenis waarvoor hij de uitvoering 
bij equivalent heeft bekomen. De huurder die aanspraak heeft gemaakt op 
uitvoering bij equivalent voor een bepaalde reeds verstreken huurperiode, 
kan derhalve de uitvoering in natura slechts vorderen voor de resterende 
huurperiode (Cass., 15 oktober 1982, A.C., 1982-83, 246 enR. W., 1984-85, 
686). 

De keuze tussen de uitvoering in natura of bij equivalent is niet van 
open bare orde en kan dus contractueeLgeregeld worden. Het beding in een __ 
huurcontract volgens hetwelk de huurder het recht heeft het contract te 
, , verbreken of op te zeggen'' maar in dat geval een , ,forfaitaire en onherroe
pelijke vergoeding" verschuldigd is, ontneemt de verhuurder het recht om 
uitvoering in natura te vorderen na opzegging door de huurder (Kh. Brussel, 
14 januari 1988, T.B.H., 1988, 731; vgl. Brussel, 22 mei 1986, T.B.H., 1988, 
192, noot C.S. en Kh. Brussel, 18 februari 1988, T.B.H., 733). 

Over de uitvoering in natura en bij equivalent in rechtsvergelijkend perspec
tief, zie Tallon, D., ,Dommages et interets et execution en nature. Quelques 
observations comparatives entre la common law et le droit fran<;:ais", J. T., 
1985, 601-605 en Herbots, J.H., ,Rechterlijk gebod en verbodin Engeland, 
in het bijzonder in het contractenrecht", T.P.R., 1983, 1049-1098. 

337. ARTIKEL 1143 EN 1144 B.W. - Een bijzondere wijze van uitvoering in 
natura bestaat erin dat de schuldeiser, ingeval een verbintenis om iets te 
doen niet wordt uitgevoerd, deze, bij toepassing van art. 1144 B.W. met 
machtiging van de rechter, op kosten van de schuldenaar laat uitvoeren door 
een derde. Artikel1143 B.W. laat onder analoge voorwaarden toe werken 
die ten onrechte werden uitgevoerd teniet te doen. De rechter kan het beroep 
op een derde hierbij afhankelijk maken van de voorwaarde dat de schulde
naar de werken niet zelf heeft uitgevoerd binnen een laatste hem toegekende 
termijn (b.v. Rb. Gent, 2 februari 1988, T.G.R., 1988, 155). Deze sanctie 
wordt vooral toegepast bij aannemingscontracten. 

638 



De artikelen 1143-1144 B.W. vereisen principieel de voorafgaande machti
ging van de rechter. De rechtspraak aanvaardt even wei dat de schuldeiser 
onder bepaalde voorwaarden van de vervangingsmogelijkheid gebruik 
maakt zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter (b.v. Rb. Luik, 8 
september 1982, fur. Liege, 1983, 59). De gevallen waarin dit mogelijk is, 
zijn niet precies omlijnd; het gaat om situaties analoog aan deze waar een 
eenzijdige ontbinding zonder tussenkomst van de rechter mogelijk is (infra, 
nr. 284; vorig overzicht, T.P .R., 1983, nr. 134, p. 639-640). Meestal betreft 
het gevallen waar de uitvoering van de werken dringend moet worden 
verdergezet of waar de samenwerking tussen de partijen definitief onmoge
lijk is geworden. De stand van de uitvoering der werken en de ernst der 
tekortkomingen dient vast te staan. Voorafgaande ingebrekestelling is 
noodzakelijk (zie en vgl. over deze punten, Abbeloos, noot onder Kh. 
Oudenaarde, 24 juni 1980, T. Aann., 1981, 238; Fontaine, M., ,La mise 
en reuvre de la resolution des contrats synallagmatiques pour inexecution 
fautive" (noot onder Cass., 16 januari 1986 en Bergen, 21 juni 1983), 
R.C.J.B., 1991, nrs. 29-44, p. 31-40; Simont L. en De Gavre, J., ,Les 
contrats speciaux. Examen de jurisprudence (1978-80), R.C.J.B., 1986, 
334; Van Ommeslaghe, P., ,La sanction de 1' inexecution des obligations 
contractuelles", T.P.R., 1984, nr. 12, p. 202; Van Ommeslaghe, P., Exa
men, R.C.J.B., 1986, nrs. 98-100, p. 205-209; Luik, 24 juni 1991, J.T., 
1991, 698; Kh. Oudenaarde, 24 juni 1980, T. Aann., 1981, 236). 

De toepassing van art. 1144 B.W. vertoont gelijkenis met het sluiten van 
een vervangingscontract door een schuldeiser die overgegaan is tot de 
eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. Tussen beide figuren bestaat 
er echter een belangrijk theoretisch verschil dat soms veronachtzaamd 
wordt (zie b.v. Rb. Bergen, 26 mei 1987, Rev. Liege, 1987, 1537). De in 
art. 1144 B.W. voorziene vervangingsmogelijkheid strekt tot uitvoering in 
natura van de verbintenis. De ontbinding van de overeenkomst volgens 
art. 1184 B.W. daarentegen sluit gedwongen uitvoering uit en vindt boven
dien enkel toepassing bij wederkerige overeenkomsten. Inzoverre de schuld
eiser een wederkerig contract eenzijdig kan ontbinden is een beroep op 
art. 1144 B.W. uiteraard niet nodig: de schuldeiser is na de ontbinding vrij 
met een derde te contracteren. 

338. ART. 1144 B.W.- VERVOLG.- TOEPASSING TEN AANZIEN VAN DE OVER

HElD.- De mogelijkheid om art. 1144 B.W. in te roepen tegen de overheid 
kwam aan de orde in het arrest van 26 juni 1980 (A.C., 1979-80, 1365; Pas., 
1980, 1341, met conclusie advocaat-generaal Velu; R.C.J.B., 1983, 173, 
noot Delperee, F.; J. T., 1980, 707; Adm. Pub/. (T), 1981, 127, noot Deom, 
D.; R. W., 1980-81, 1661; zie ook De Visscher, F., ,Quelques reflexions sur 
le pouvoir d'injonction du juge judiciaire a l'egard de I' administration"' 
J.T., 1981, 682; Bocken, H., ,Herstel in natura en gerechtelijk bevel of 
verbod. (Nog) enkele bedenkingen bij het cassatie-arrest van 26 juni 1980", 
in Liber Amicorum Jan Ronse, Brussel, Story-Scientia, 1986, 493). Dit 
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arrest stelt dat de scheiding der machten niet wordt miskend wanneer de 
rechter, om de benadeelde in zijn rechten te herstellen, aan de overheid 
maatregelen oplegt om een einde te maken aan een schadelijke onwettig
heid. Hoewel het arrest van 28 juni 1980 verbintenissen uit onrechtmatige 
daad betreft, mag men stellen dat het beginsel van de scheiding der machten 
de rechter evenmin belet aan de overheid het bevel op te leggen een door 
haar overtreden contractuele norm na te komen (Van Gerven, W. en 
Wyckaert, M., Overeenkomsten met de overheid, T.P.R., 1987, 1733). 

Het arrest van 20 juni 1980 stelt wei een praktische beperking aan de 
rechtsbescherming die de rechter kan bieden tegen het overheidsoptreden: 
hij vermag niet de benadeelde of een derde in de plaats te stellen van de 
overheid voor de uitvoering van de veroordeling. Dergelijke machtiging 
miskent, aldus het Hof, het algemeen beginsel van de continui:teit van de 
openbare dienst ingevolge hetwelk de goederen van een publiekrechtelijke 
persoon niet het voorwerp kunnen uitmaken van een gedwongen tenuitvoer
legging. Een beroep op art. 1143 of 1144 B.W. tegen de overheid zou dus 
niet mogelijk zijn. Men mag aannemen dat de beperking volgens het Hof 
geldt, ongeacht de contractuele of extra-contractuele aard van de verbinte
nis. Van Ommeslaghe bekritiseert terecht deze beperking. De uitvoering 
door een derde van de verbintenis van de in gebreke blijvende overheid 
impliceert geen maatregel van gedwongen uitvoering. Slechts bij invorde
ring van de gemaakte kosten ten laste van de overheid rijst het probleem 
van de uitvo_eringsimmu~iteiJ: (Van Ommeslaghe, P., Examen, R.C.J.B., 
1986, nr. 90, p. :196; vgl. Peeters, B., ,De immuniteit van de overheid tegen 
gedwongen uitvoering'', in Proeederen in nieuw Belgie en komend Europa, 
Bibliotheek van gerechtelijk recht (M. Storme en A. Beirlaen editors), 
Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1991, 433; voor de gevolgen van 
het beginsel van de uitvoeringsimmuniteit bij het toepassen van de exceptio 
non adimpleti contractus of schuldvergelijking tegen de overheid, zie 
Peeters, B., o.e., I.e., 465 e.v.). 

Het procesrechtelijke beginsel van de immuniteit van de overheid tegen 
gedwongen tenuitvoerlegging zelf wordt, hoewel bevestigd door het Hof van 
Cassatie in het geciteerde arrest van 28 juni 1980, overigens meer en meer 
gerelativeerd. Het werd in de besproken peri ode uitvoerig behandeld, vooral 
door B. Peeters (zie De eontinuiteit van het overheidsondernemen. Een 
begrippenanalyse en een kritiek op de uitvoeringsimmuniteit, Antwerpen, 
Maklu, 1989; ,De immuniteit tegen gedwongen tenuitvoerlegging en het 
begrotingsargument", T.B.H., 1990, 664-670; o.e., I.e., 421-474 en de 
aldaar geciteerde rechtsleer en rechtspraak). Volgens Peeters, B., is de 
uitvoeringsimmuniteit van de overheid te verantwoorden, doch enkel bin
nen de grenzen van hetgeen ejjeetief vereist wordt door de continulteit van 
de overheidsdienst en kan de rechter hierop een marginate controle uitoefe
nen (Peeters, B., o.e., I.e., 450-452). Ook in de rechtspraak wordt het 
beginsel niet meer algemeen aanvaard (vgl. b.v. Kort ged. Rb. Mechelen, 
23 januari 1989, R. W., 1988-89, 1034 - dat de overheid onder dwangsom 
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tot uitvoering veroordeelt- met Kart ged. Rb. Luik, 31 januari 1989, Rev. 
Liege, 1989, 241 dat deze veroordeling afwijst; zie ook Van Volsem, F. en 
Van Heuven, D., ,Nogmaals over de uitvoeringsimmuniteit van publiek
rechtelijke rechtspersonen" (noot onder Beslagr. Brussel, 20 december 
1990), R. W., 1991-92, 301-305). 

Over de beperkingen op de bevoegdheid van de rechter om aan de overheid 
het herstel in natura op te leggen en het beginsel van de uitvoeringsimmuni
teit, zie ook de bijdragen in La responsabilite des pouvoirs publics, Brussel, 
Bruylant, 1991 van Jadot, B., ,Les pouvoirs du juge judiciaire a l'egard 
de !'administration: le pouvoir d'injonction et la reparation en nature" in 
o.c., 441-456; en Linsmeau, J., ,L'immunite d'execution des pouvoirs 
publics" in o.c., 479-502, alsook LeBrun, J. en Deom, D., ,L'execution 
des creances contre les pouvoirs publics", J. T., 1983, 261-272. 

339. DWANGSOM.- In de besproken periode werden tal van vonnissen en 
arresten gepubliceerd waaruit blijkt dat de dwangsom een efficient middel 
is om een hoofdveroordeling tot het uitvoeren in natura van een verbintenis 
kracht bij te zetten (zie vorig overzicht, T.P.R., 1983, nr. 165). Wij verwij
zen in dit verband naar de gespecialiseerde litteratuur en overzichten van 
rechtspraak in verband met de dwangsom en a.m. Guldix, G., ,De dwang
som eindelijk legaal", T. Vred., 1980, 129-162; D'Hoore, M., ,Ben jaar 
toepassing van de dwangsom. Ben onderzoek van de rechtspraak", R. W., 
1981-82, 289-304; eveneens gepubliceerd onder de titel ,Un an d'applica
tion de l'astreinte" in J.T., 1981, 529-535; Malengreau, X., ,L'introduc
tiondel'astreinteendroit beige" ,R.G.A.R., 1981, nr. 10.348; Moreau-Mar
greve, I., ,L'astreinte", A-nn. Fac. Dr. Liege, 1982, 11-92; Moreau-Mar
greve, I., e.a., Dix ans d' application de I' astreinte- Tien jaar toepassing 
van de dwangsom, Brussel, Creadif, 1991; Storme, M., ,Ben decennium 
dwangsom", in Procederen in nieuw Belgie en komend Europa, 327-343. 
Over het gebruik van de dwangsom tegen de overheid, zie o.m. Deom, D., 
,Le recours a 1' astreinte", in La responsabilite des pouvoirs publics, 
Brussel, Bruylant, 1991, 441-456. 

340. UITVOERING IN NATURA. - TUSSENKOMST VAN DE RECHTER IN KORT 

GEDING. - In de besproken periode werd ook bevestigd dat voorlopige 
maatregelen in kart geding kunnen gevorderd worden om de uitvoering in 
natura van de overeenkomst af te dwingen op een ogenblik waarop zij nog 
van nut is en vooraleer moeilijk te herstellen schade ontstaat. De bevoegd
heid van de rechter in kart geding om maatregelen te bevelen die strekken 
tot naleving van een overeenkomst, wordt inderdaad niet langer meer 
betwist. De rechter in kart geding mag de rechten van de partijen onderzoe
ken. Zijn maatregelen mogen echter geen definitieve en onherstelbare 
aantasting van de rechten van de partijen meebrengen (Cass., 9 september 
1982, A.C., 1982-83, 51; zie Van Ommeslaghe, P., Examen, R.C.J.B., 
1986, nrs. 95-96, p. 199-204; Dieux, X., ,La formation, !'execution et la 
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dissolution des contrats devant Ie juge des refen!s" (noot onder Kart ged. 
Rb. Luik, 2 februari 1984), R. C.J.B., 1987, 250-270; zie oak nag De Leval, 
G., ,L'examen du fond des affaires par le juge des referes", J.T., 1982, 
421-427 en De Leval, G. en Van Compernolle, J., ,L'evolution du refere: 
mutation ou renouveau?", J.T., 1985, 517-525; Storme, M. en Taelman, 
P., , ,Ret kart geding: ontwikkelingen en perspectieven'', in Procederen in 
nieuw Belgie en komend Europa, 36). 

Zo erkende het Rof van Beroep te Brussel (Kart ged. Brussel, 24 juni 1982, 
R. W., 1983-84, 295) de principiele mogelijkheid om in kart geding onder 
dwangsom de voorlopige voortzetting te bevelen van de uitvoering van een 
overeenkomst. Een exploitant van bioscoopzalen vorderde wegens wanbe
taling de ontbinding van een overeenkomst betreffende de projectie van 
publiciteitsfilms; ondertussen schortte hij de uitvoering van de overeen
komst op. De leverancier van de films vroeg, na de achterstallen betaald 
te hebben, de rechter in kart geding het bevel uit te spreken dat de 
overeenkomst verder moest uitgevoerd worden en de projecties hernomen. 
Ret Rof erkende de principiele mogelijkheid om de gevraagde maatregel 
onder dwangsom op te leggen maar weigerde dit te doen op grand van een 
afweging van de nadelige gevolgen die een beslissing voor elk van de partijen 
zou teweegbrengen. 

In een ander arrest schorste het Rof van Beroep te Brussel wei de gevolgen 
van een kennisgeving tot onmiddellijke beeindiging van een concessieover
eeriRomst enoeval net; onder awangsom-,-de-tijdelijke vourtzettirrg-van de 
uitvoering van de overeenkomst in afwachting van een uitspraak van de 
rechter ten grande. Roewel de wet van 27 juli 1961 geen beperkingen stelt 
aan het recht van de concessiegever om een concessieovereenkomst van 
onbepaalde duur te beeindigen, werd de gevraagde maatregel opgelegd 
omdat de onmiddellijke beeindiging van de concessie het voortbestaan van 
de onderneming in gevaar zou brengen. Aileen de tijdelijke verderzetting 
van de uitvoering van de overeenkomst kon, aldus het Rof, waarborgen dat 
de concessiehouder op effectieve wijze zou vergoed worden voor de schade 
die voortvloeit uit de beeindiging van de concessie; na het anders dreigend 
faillissement zou de vergoeding immers niet meer zinvol geweest zijn (Kart 
ged. Brussel, 6 oktober 1983, J.T., 1984, 134, noot Van Bunnen, L. en 
T.B.H., 1984, 365; in dezelfde zin: Brussel, 9 januari 1990, T.B.H., 1990, 
692, noot Kileste, P .). Deze uitspraak werd fel bekritiseerd omdat de rechter 
in kart geding de voortzetting van een contractuele verhouding oplegde 
niettegenstaande de onherroepelijke beeindiging ervan (Van Ommeslaghe, 
P., Examen, R.C.J.B., 1986, nr. 96, p. 201-202; Dieux, X., o.c., R.C.J.B., 
1987, 262-263; zie oak Stuyck, J. en Van de Walle de Ghelcke, B., 
,Weigering van verkoop en van levering", T.B.H., 1984, nr. 36, p. 346; 
genuanceerder: Kileste, P., ,Resiliation unilaterale d'une concession de 
vente exclusive a duree indeterminee", T.B.H., 1988, nr. 19, p. 594-595). 
Rechtsleer en rechtspraak nemen immers aan dat de rechter in kart geding 
geen maatregel kan bevelen waarop een schuldeiser voor de rechter ten 

642 



grande geen aanspraak kan maken (Dieux, X., o.c., R.C.J.B., 1987, 270; 
Nelissen Grade, J.M., noot onder Cass., 6 november 1987, T.B.H., 1988, 
189-190; Kort Ged. Brussel, 2 februari 1988, T.B.H., 1990, 671; Kort Ged. 
Kh. Gent, 8 maart 1983, T.B.H., 1984, 385; Kort Ged. Kh. Gent, 26 
februari 1985, T.G.R., 1985, 92; vgl. Kort Ged. Brussel, 28 september 1989, 
T.B.H., 1990,675, nootKileste, P. en Rev. Liege, 1990, 11, noot Willemart, 
M). Het antwoord op de vraag of de onrechtmatige beeindiging van een 
concessie-overeenkomst ten grande aanleiding kan geven tot herstel in 
natura, is derhalve bepalend voor de mogelijkheid van een tussenkomst van 
de rechter in kort geding (zie hierover o.m. Kileste, P., o.c., T.B.H., 1988, 
588-600; genuanceerder: Kileste, P., , ,Quelques reflexions complementaires 
concernant le caractere irrevocable de la resiliation unilaterale d' une 
concession de vente exclusive a duree indeterminee et le pouvoir du juge des 
referes d'ordonner le maintien provisoire des relations contractuelles" 
(noot onder Brussel, 9 januari 1990), T.B.H., 1990, 696-700; Delahaye, T., 
Resiliation et resolution unilatera/es en droit commercial beige, Brussel, 
Bruylant, 1984, nrs. 183-184) en lijkt negatief te moeten zijn. In elk'geval 
is een bevel tot verderzetting van de overeenkomst niet mogelijk indien de 
opzeggingstermijn ontoereikend is: , ... wanneer de partij die het contract 
eenzijdig wil beeindigen bij de opzegging ervan met de andere partij niet 
is overeengekomen nopens de in acht te nemen opzeggingstermijn, de 
rechter bij wie het geschil wordt aangebracht, niet vermag, door het 
opleggen van een termijn of een bijkomende termijn, in de uitvoering van 
de overeenkomst in te grijpen" (Cass., 6 november 1987, T.B.H., 1988, 
182, noot Nelissen Grade, J.M.). Het Hof van Beroep te Antwerpen was 
daarentegen van oordeel dat de rechter in kort geding de voortzetting van 
de afgebroken concessieovereenkomst wei kan bevelen indien de eenzijdige 
verbreking ,juridisch niet te aanvaarden" is, dan wei misbruik van recht 
uitmaakt (Kort ged. Antwerpen, 19 augustus 1987, R. W., 1988-89, 749, 
noot Strubbe, R.). Het Hof van Beroep te Brussellegde de voortzetting van 
de contractuele relatie op in een geval waarin de concessiegever ten onrechte 
een uitdrukkelijk ontbindend beding inriep (Kort ged. Brussel, 2 februari 
1988, T.B.H., 1990, 671). 

Vermeldenswaard in dit verband is ook nog de uitspraak van het Hof van 
Cassatie volgens dewelke art. 133 van de wet tot economische heroriente
ring van 4 augustus 1978 ,de rechter, ongeacht of hij ten grande dan we/ 
in kart geding uitspraak doet, niet toestaat de werkgever te bevelen een 
werknemer opnieuw op te nemen die wegens discriminatie tussen mannelij
ke en vrouwelijke werknemers onregelmatig zou zijn ontslagen" (Cass., 20 
juni 1988, A.C., 1987-88, 1368 en Pas., 1988, I, 1261, met advies advocaat
generaal Liekendael; arrest a quo: Arbh. Brussel, 27 november 1986, 
J.T.T., 1988, 47). 

Andere gevallen waar de uitvoering van een overeenkomst in kort geding 
onder dwangsom bevolen werden betroffen: 

de opschorting van de gevolgen van een eenzijdige beeindiging van een 
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handelsagentuurovereenkomst die gebeurde met miskenning van de 
contractueel bepaalde opzeggingstermijn (Kort ged. Kh. Antwerpen, 25 
januari 1985, J. T., 1985, 688, noot Van Bunnen, L.); 

het bevel aan de verkoper tot levering van een bepaalde hoeveelheid 
goederen waartoe deze partij op grond van de voorgelegde stukken 
onbetwistbaar gehouden was (Kort ged. Rb. Luik, 2 februari 1984, Jur. 
Liege, 1984, 121 en R.C.J.B., 1987, 245, noot Dieux, X.); 

de hervatting van de levering door het nutsvoorzieningsbedrijf van 
electriciteit, gas e.d. nadat dit de levering gestaakt had wegens niet-beta
ling (zie o.m. Kort ged. Rb. Verviers, 25 oktober 1979, Jur. Liege, 1981, 
222; Kort ged. Rb. Luik, 23 februari 1982, Jur. Liege, 1982, 191; Voorz. 
Rb. Marche-en-Famenne, 16 mei 1984, Jur. Liege, 1984, 392 en Rev. 
Reg. Dr., 1984, 331, noot Haubert, B.; Kort ged. Rb. Charleroi, 25 
augustus 1986, Rev. Reg. Dr., 1986,. 415; vgl. Bergen, 18 oktober 1988, 
J.T., 1989, 5; Voorz. Rb. Aarlen, 13 april1989, Rev. Liege, 1989, 1188 
en de rechtspraak gepubliceerd in J. T., 1985, 525-530; supra nr. 269). 

De tijdelijke voortzetting van een opgezegd krediet werd evenwel geweigerd 
omdat de bankier terecht tot opzegging van het krediet overgegaan was 
(Kort ged. Kh. Charleroi, 27 december 1984, J. T., 1985, 370, noot Seron, 
A.-M.). 

AFDELING 3 

UITVOERING BIJ EQUIVALENT 
H. BOCKEN en B. DE TEMMERMAN 

341. ALGEMEEN.- Wanneer de uitvoering in natura van de overeenkomst 
niet mogelijk is, heeft de schuldeiser recht op uitvoering bij equivalent. Deze 
moet hem plaatsen in de situatie waarin hij zich zou bevonden hebben indien 
er geen wanprestatie ware geweest, indien de overeenkomst dus correct ware 
uitgevoerd. 
Normalerwijze geschiedt de uitvoering bij equivalent door het toekennen 
van vervang;ende (compensatoire) schadevergoeding wanneer de schulde
naar zijn verbintenis niet of slechts gedeeltelijk nagekomen is en van 
moratoire schadevergoeding bij laattijdige uitvoering van de verbintenis. 

De rechter kan echter afwijken van het loutere toekennen van schadevergoe
ding om het herstel van de schade op de meest aangepaste wijze te verwezen
lijken. Tussen de uitvoering in natura en het enkele betalen van een geldsom 
als schadevergoeding liggen dus overgangsvormen. Een uitstekend gemoti
veerd arrest van het Hof van Beroep te Brussel (18 maart 1986, Pas., 1986, 
II, 84) illustreert dit. In casu begingen notarissen een fout bij het verlijden 
van verkoopsaktes betreffende een woning als bedoeld in de Woningbouw
wet. Meer bepaald ontbrak de voltooiingswaarborg. Het Hof stelde vast dat 
de verbintenis van de notarissen - met name om hun tussenkomst te 
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weigeren indien geen afschrift van de borgtochtovereenkomst bij de ver
koopsakte werd gevoegd- niet meer voor uitvoering in natura vatbaar was. 
Het oordeelde dat de meest aangepaste wijze van herstel erin bestond de 
notarissen te verplichten aan hun clienten de nodige financiele middelen ter 
beschikking te stellen om het gebouw af te werken in de mate waarin de 
ondertussen failliet gegane aannemer in gebreke bleef. De gelden moesten 
door de notaris slechts vrijgegeven worden naarmate de afwerking van het 
gebouw vorderde en op voorlegging van regelmatige facturen. Ben andere, 
meer gebruikelijke, variante op het loutere toekennen van schadevergoeding 
is te vinden in de rechtspraak volgens dewelke de schade die een huurder 
lijdt tengevolge van een aan de verhuurder toe te schrijven genotsderving 
hersteld wordt door een proportionele vermindering van de huurprijs (zie 
b.v. Vred. Nijvel, 19 apri11978, Res. Jur. Imm., 1981, 23) (vgl. art. 1722 
B.W. dat dezelfde oplossing voorschrijft bij overmacht). In feite komt dit 
neer op een compensatie van de vorderingen van huurder en verhuurder. 

342. VERVANGENDE SCHADEVERGOEDING. -ART. 1149 B.W. - ALGEMEEN. -

De schuldeiser heeft recht op vergoeding van het geleden verlies en de 
gederfde winst (art. 1149 B.W.). De term ,vervangende" schadevergoeding 
is dan ook enigszins misleidend. Deze schadevergoeding heeft immers niet 
aileen tot doel de uitgebleven uitvoering te , vervangen", maar strekt 
bovendien ertoe om aile schadelijke gevolgen van de niet-uitvoering uit te 
wissen (vgl. het onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke schade bespro
ken door Cornelis, L., noot onder Cass., 11 april 1986, R.C.J.B., 1990, 
81-105; infra, nr. 346). Voor enkele interessante toepassingen, zie Vred. 
Brussel (7), 3 maart 1977, T. Vred., 1980, 116 en Vred. Gent (7), 13 juni 
1990, T.G.R., 1990, 124 (niet-nakoming van reisovereenkomst); Luik, 15 
november 1979, T. Aann., 1981, 250 (schade wegens verhoging van de 
belastingdruk door eenmalige betaling van een schadevergoeding i.p.v. 
betaling van de prijs van de aanneming per schijf over verschillende boekja
ren); Antwerpen, 28 oktober 1981, Rechtspr. Antw., 1981-82, 228 (experti
sekosten, vereist om de omvang van de schade te bepalen, maken deel uit 
van de schadevergoeding); Vred. Luik, 15 februari 1982, Jur. Liege, 1983, 
62 (beschadiging van kledingstuk in de stomerij); Rb. Leuven, 6 mei 1986, 
R. W., 1987-88, 1410 (schade tengevolge van foutieve B.T.W.-aangiften 
door een fiscaal expert); Luik, 22 februari 1988, Rev. Liege, 1988, 1276 
(inzake aanneming); Brussel, 19 mei 1988, J. T., 1988, 655 (gederfd commis
sieloon); Rb. Kortrijk, 3 januari 1989, R. W., 1988-89, 1171 (mislukte 
sterilisatie; zie eveneens Nys, H., ,Het kind en de rekening. Fout, schade 
en schadevergoeding naar aanleiding van een mislukte sterilisatie'', R. W., 
1988-89, 1156-1162); Bergen, 19 april 1989, Rev. Liege, 1989, 1085 (on
rechtmatige beeindiging door een ziekenhuis van een overeenkomst met een 
geneesheer die zijn praktijk uitoefent in het ziekenhuis). 

Bij een wederkerige overeenkomst heeft de schuldeiser de keuze tussen de 
gedwongen uitvoering en de ontbinding van de overeenkomst. Ook indien 
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hij voor de ontbinding kiest, heeft hij bet echter bet recht om, door 
schadevergoeding, geplaatst te worden in de toestand waarin hij verkeerd 
zou hebben bij correcte uitvoering van de overeenkomst (De Page, H., 
Traite, II, nr. 890 en III, nr. 104; Lefebve, C., ,Les effets de Ia resolution 
judiciaire des contrats successifs", Rev. Not. B., 1988, nrs. 19-20, p. 237-
238; art. 1184 B.W.). Ookde bier toegekende vergoeding omvat hetgeleden 
verlies en de gederfde winst (Cass., 9 mei 1986, A.C., 1985-86, 1123; R. W., 
1986-87, 2699; f.T., 1987, 162; T.B.H., 1987,413, noot Devos, D.; Cass., 
7 november 1988, A. C., 1988-89, 243 (samenvatting); voor toepassingen bij 
aannemingsovereenkomsten, zie Luik, 27 januari 1977 en 15 november 
1979, T. Aann., 1981, 243; Gent, 3 april1980, Res fur. Imm., 1981, 277 
en T. Aann., 1983, 113, noot Thiery, P.; Kh. Hasselt, 4 mei 1981, Limb. 
Rechtsl., 1981, 186). De omvang van de schadevergoeding bij ontbinding 
verschilt uiteraard van die van de schadevergoeding die bij gedwongen 
uitvoering bij equivalent wordt toegekend. Gedwongen uitvoering impli
ceert immers dat de schuldeiser de uitvoering van zijn verbintenis - voor 
zover nog niet uitgevoerd - moet aanbieden. In geval van ontbinding zal 
de schuldeiser daarentegen, in de regel, de prestatie die hijzelf leverde, 
kunnen terugvorderen. 

343. VERVANGENDE SCHADEVERGOEDING.- SPECIFIEKE PROBLEMEN. BEGRO

TING EX AEQUO ET BONO. VERLIES VAN EEN KANS.-

a.- Begrotinf,-,ex aeqlio er b-ono-''.-~ De- reenter die -ae-scliadevergoeding -
ex aequo et bono begroot, dient te verklaren waarom hij de door de partijen 
voorgestelde methode van raming niet kan aannemen en waarom bet hem 
niet mogelijk is de schade op vaste gegevens te berekenen (Cass., 15 juni 
1979, A.C., 1978-79, 1226). Indien de rechter de schade begroot op een door 
een van de partijen voorgestelde wijze, is er geen sprake van een raming ex 
aequo et bono, ook indien hij zijn begroting op deze wijze kwalificeert; in 
dit geval dient hij evenmin vast te stellen dat bet juiste bedrag van de 
vergoeding onmogelijk bepaald kon worden (Cass., 24 september 1981, 
A.C., 1981-82, 140). (Voor toepassingen bij aannemingsovereenkomsten, 
zie en vgl. Gent, 3 april 1980, Res fur. Imm., 1981, 277 en Kh. Hasselt, 
4 mei 1981, Limb. Rechtsl., 1981, 186). 

b. Verlies van een kans. - Het verlies van een kans maakt, volgens de 
rechtsleer en rechtspraak, vergoedbare schade uit (zie uitvoerig, Van Swee
velt, T., De civielrechteli}ke aansprakelijkheid van de geneesheer en het 
ziekenhuis, Maklu, Antwerpen, CED Samsom, Brussel, Bruylant, Brussel, 
1992, 371 e.v. en verwijzingen aldaar; over de vraag hoe groot de kans moet 
zijn om voor vergoeding in aanmerking te komen: zie nr. 387 e.v.). 
De waarde van de verloren kans is, aldus bet Hof van Beroep te Gent (26 
februari 1981, R. W., 1982-83,440, noot Van Oevelen, A.), afhankelijk van 
bet voordeel dat verwacht mocht worden en van de mogelijkheid van 
verwezenlijking ervan (in die zin ook Dalcq, R.O., Traite de Ia responsabili-
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te civile, II, nr. 2841; Van Sweevelt, T., o.c., 385.). Meestal is zij echter 
moeilijk te bepalen en wordt zij dan ook ex aequo et bono begroot. 

Het verlies van een kans speelt een belangrijke rol in de rechtspraak 
betreffende aansprakelijkheid van advokaten, gerechtsdeurwaarders en 
rechtsbijstandsverzekeraars. Wanneer deze contractueel aangesproken wor
den wegens de slechte afloop van een dossier, moet de rechter uitmaken of 
de kans op succes bij de behandeling ervan voldoende groat was om 
vergoedbare schade uit te maken. Het geciteerde arrest van het Hof van 
Beroep van Gent van 26 februari 1981 betrof een geval waar verpachters 
ten gevolge van de laattijdige betekening van een dagvaarding de kans 
verloren hadden om hun verzet tegen een overdracht en vernieuwing van 
pacht gegrond te horen verklaren (voor andere voorbeelden, zie b.v. Rb. 
Neufchiiteau, 6 november 1985, Rev. Reg. Dr., 1986, 412 en - afwijzend 
- Arbh. Antwerpen, 15 februari 1988, R. W., 1987-88, 1370). Soms wordt 
het verlies van een kans ten onrechte ingeroepen. Indien de rechter vaststelt 
dat de verloren kans op een bepaald voordeellOOOJo bedraagt, is er uiteraard 
een contradictio in terminis en bestaat de schade in het verlies van het 
voordeel zelf. Wanneer ten gevolge van de nalatigheid van de rechtsbij
standsverzekeraar een ongeval niet bij het Gemeenschappelijk Waarborg
fonds aangegeven werd en vaststaat dat aile voorwaarden voor de tussen
komst van het Fonds verenigd waren, bestaat de scbade aldus in het verlies 
van de gehele som die bet slacbtoffer van het Fonds had bekomen in geval 
van tijdige aangifte (Gent, 6 december 1984, R. W., 1986-87, 1922). Zeker
beid over de juridische afwikkeling van een geschil bestaat echter slecbts 
zelden. In vele gevallen zal bet dan ook aanbeveling verdienen wel het verlies 
van een kans in te roepen eerder dan het verlies van het gehele voordeel 
waarop men aanspraak maakte, om te vermijden dat de rechter, van mening 
zijnde dat er geen zekerbeid was over de goede afloop van de zaak, de 
vordering zou afwijzen wegens gebrek aan bewezen scbade (zie bv. Vred. 
Asse, 22 november 1982, R.W., 1984-85, 2489). 
Het verlies van een kans wordt ook frekwent ingeroepen in verband met 

· medische aansprakelijkheid; het wekt geen verwondering dat ook de begro
ting van genezings- en overlevingskansen bijna steeds ex aequo et bono 
gebeurt (Van Sweevelt, T., o.c., 386). 

Voor een geval waar een makelaar door de foutieve voortijdige beeindiging 
van de makelaarsovereenkomst de kans op het verwerven van een commis
sieloon verliest, zie Bergen, 18 januari 1983, Rev. Not. B., 1983, 393; 
Bergen, 19 september 1983, Rev. Reg. Dr., 1984, 21. 

344. VERVANGENDE SCHADEVERGOEDING. - SPECIFIEKE PROBLEMEN. VER

VOLG.- VERGOEDING VAN DE KOSTEN VAN ADVOKATENHONORARIA.- Men 
weet dat de rechtspraak traditioneel weigert schadevergoeding toe te kennen 
voor de advokatenhonoraria en andere kosten van verdediging die niet 
vallen binnen de gerecbtskosten die in het kader van art. 1018 Ger. W. ten 
laste van de verliezende partij kunnen worden gelegd. In een arrest van 11 
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april1956 (Cass., 11 april1956, Arr. Verbr., 1956, 657 enR.G.A.R., 1956, 
nr. 5.772, noot Fonteyne, J.; Cass., 11 juni 1956, Pas., 1956, I, 1098 en 
Cass., 18 juni 1964, A.C., 1964, 1121 en R.G.A.R., 1965, nr. 7.418) 
ontkende het Hof van Cassatie uitdrukkelijk dat advokatenhonoraria een 
bestanddeel uitmaken van de door een onrechtmatige daad veroorzaakte 
schade. Het Hof nam een analoog standpunt in ten aanzien van de vergoe
ding van de kosten van een technisch raadsman in een onteigeningszaak 

\ 

(Cass., 7 juni 1956, Arr. Verbr., 1956, 839). Het Hof 'stelde dat het 
oorzakelijk verband tussen onteigening en het nadeel dat vergoed moet 
worden een karakter van noodwendigheid moet vertonen; de bijstand van 
een technisch raadsman nu is een maatregel die de onteigenden persoonlijk 
nuttig geacht hebben ter aanvulling van de maatregelen in de wet bepaald 
ter bescherming van hun belangen, hoewel zij door hun daad niet het nadeel 
ten laste van de onteigenaar mogen verzwaren. Voor verdere referenties 
inzake de traditionele rechtspraak, zie Fagnart, J.L., ,Chronique de juri
sprudence. La responsabilite aquilienne (1955-1967)", J. T., 1970, 40 en 
Laenens, J., ,Kan een partij veroordeeld worden tot betaling van het 
ereloon van de advocaat van de tegenpartij?" (noot onder Vred. Sint-Gillis, 
1 oktober 1985), T. Vred., 1987, 51. De klassieke rechtspraak werd in de 
besproken periode bevestigd door een arrest van het Hof van Beroep te 
Brussel (15 juni 1987, J. T., 1988, 83, noot Peiffer, E., R.G.A.R., 1989, 
nr. 11557, noot R.O.D. en F.J.F., 1988, 123) dat een vonnis van de 
Burgerlijke ReGh~bank te Brussel{9 mei 1-984,-F-.J.-F., 1985,--7-9) hervmmde. 
De rechtbank kende een schadevergoeding toe, ondermeer ter vergoeding 
van het advokatenhonorarium, aan de belastingplichtige die zich had moe
ten verweren tegen een onrechtmatig gevestigde aanslag. De rechtbank was 
van oordeel dat normalerwijze het advokatenhonorarium niet voor vergoe
ding in aanmerking komt maar dat dit anders is wanneer de vordering (i.e. 
de aanslag) tergend en roekeloos is. 

In een arrest van28 april1986 (R. W., 1986-87, 1908 enA.C., 1985-86, 1155) 
wijkt het Hof van Cassatie in het kader van de contractuele aansprakelijk
heid af van zijn vroeger stand punt en laat het de vraag of advokatenhonora
ria al dan niet deel uitmaken van de vergoedbare schade over aan de 
feitenrechter. Aanleiding tot dit arrest was een uitspraak van het Hof van 
Beroep te Gent van 6 december 1984 (R. W., 1986-87, 1922). Een verkeers
ongeval kon aanleiding geven tot de tussenkomst van het Motorwaarborg
fonds. De verzekerde gaf het aan bij zijn rechtsbijstandsverzekeraar maar 
deze Iiet na tijdig aangifte te doen bij het fonds dat dan oak niet tussen
kwam. Op vordering van de verzekerde werd de rechtsbijstandsverzekeraar 
in eerste aanleg en beroep veroordeeld wegens contractuele wanprestatie. 
De verzekerde vorderde oak vergoeding voor de kosten van de tussenkomst 
van een advokaat. Terzake stelt het Hof van Beroep te Gent: , ,het is 
duidelijk dat in dlt speciale geval de kosten van het aanstellen van een 
raadsman deel uitmaken van de schade die door appellantes wanprestatie 
werd veroorzaakt". In cassatie wordt het arrest niet verbroken, hoewel in 
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het middel werd gesteld dat advokatenhonoraria in het kader van de 
contractuele zowel als van de extra-contractuele aansprakelijkheid geen deel 
uitmaken van de te vergoeden schade. Het Hof van Cassatie overwoog , ,dat 
de rechter in feite en derhalve op onaantastbare wijze, binnen de per ken van 
de conclusies van de partijen, het bestaan en de omvang van de schade 
beoordeelt en met name of in een bepaald geval de kosten van aanstelling 
van een deskundige en van een raadsman bestanddelen zijn van de schade''. 
Op grond van de aangehaalde consideransen kon het Hof van Beroep te 
Gent dus wettig oordelen dat de kosten van de raadsman schade uitmaak
ten. Het arrest is van groot belang, ook voor de buitencontractuele aanspra
kelijkheid: er is geen reden waarom de vraag of advokatenhonoraria deel 
uitmaken van de schade of niet, in dit laatste domein anders zou moeten 
opgelost worden dan bij wanprestatie. 

Eens de feitenrechter heeft vastgesteld dat advokatenhonoraria behoren tot 
de vergoedbare schade, is echter nog niet alles opgelost. Zoals J. Laenens 
opmerkt, rester nog de vraag naar het causaal verband (noot onder Vred. 
St.-Gillis, 1 oktober 1985, T. Vred., 1987, 54). 

Dat ook beleidsvragen aan de orde staan met betrekking tot de vraag of de 
advokatenhonoraria vergoedbare schade uitmaken of niet, wordt in de verf 
gezet in het interessante vonnis van de Vrederechter van Sint-Gillis (1 
oktober 1985, T. Vred., 1987, 51) en in de noot van J. Laenens hierbij. 
Volgens deze laatste gaat het erom of men respect blijft opbrengen voor het 
verzet van de balie tegen een tarifering van advokatenprestaties. Het vonnis 
betreft de kosten van een procedure door een verzekeringnemer gevoerd 
tegen zijn aansprakelijkheidsverzekeraar om deze ertoe te dwingen dekking 
te verlenen in een geval waarin hij dit ten onrechte had geweigerd. De 
vrederechter wees de klassieke rechtspraak inzake de niet-vergoedbaarheid 
van de kosten van verdediging af. Hij verwees hierbij onder meer naar het 
bestaan van de rechtsplegingsvergoeding, het Reglement voor de procesvoe
ring van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (Pb., 1974, 
L, nr. 350, 17; art. 73) dat bepaalt dat het advokatenhonorarium deel 
uitmaakt van de invorderbare proceskosten en het feit dat de niet-vergoed
baarheid van deze kosten de toegang tot de rechter belemmert. Het vonnis 
formuleert vervolgens een aantal regels voor de begroting van de schade. 
Slechts , ,la remuneration des efforts raisonablement necessaires a un avocat 
normalement forme en vue de !'obtention du droit du justiciable" maakt 
deel uit van de schade. Een objectief criterium om deze te bepalen is het 
aantal uren gepresteerd door de advokaat. Met de reputatie van de advokaat 
of met het belang van het geding moet daarentegen geen rekening gehouden 
worden. Wat het uurtarief betreft, kan het advies van de Orde van de 
advokaten worden ingeroepen. Indien het daarentegen zou gaan om een 
tergend en roekeloos geding, kan de benadeelde terugbetaling bekomen van 
alle noodzakelijke uitgaven overeenkomstig de gebruiken van de balie (wat 
inhoudt dat ook de inzet van het geschil, evenwel niet de faam van de 
advokaat, in rekening gebracht wordt). Voor een niet verder gemotiveerde 
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afwijzing van de vordering, in een vergelijkbare zaak, zie Vred. Asse, 22 
november 1982, R. W., 1984-85, 2489. 

345. ART.ll51 B.W. -CAUSAAL VERBAND. ,RECHTSTREEKSEENONMIDDELLIJKE 

SCHADE.- Volgens de bewoordingen van art. 1151 B.W. dient alleen de 
schade die een , ,rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van het niet uitvoeren 
van de overeenkomst'' vergoed te worden. De rechtspraak interpreteert deze 
bepaling echter in deze zin dat aileen de schade vergoed moet worden die 
in oorzakelijk verband staat met de fout (Cass., 1 apri11982, A. C., 1981-82, 
963 en R. W., 1984-85, 603) en dat dit oorzakelijk verband beoordeeld moet 
worden met toepassing van de equivalentieleer (zie o.m. Cass., 24 juni 1977, 
A.C., 1977, 1101); ook indirecte schade komt dus voor vergoeding in 
aanmerking (Cass. 14 oktober 1985, A.C., 1985-86, 179; supra, nr. 217). 
Ook in zaken van contractuele aansprakelijkheid wordt de rechtspraak dus 
geconfronteerd met de moeilijke regels inzake de causaliteit, die niet steeds 
correct toegepast worden; zie bv. Antwerpen 1 december 1986, T. Not., 
1987, 490; Rb. Dinant, 3 december 1986, R.G.A.R., 1989, nr. 11.585; Rb. 
Brussel, 19 september 1988, R. W., 1988-89, 1272 en Scheidsr. Uitspr., 24 
mei 1988, Rechtspr. Antw., 1988, 197. 

346. ART. 1150 B.W.- VOORZIENBARE SCHADE.- Overeenkomstig art. 1150 
B. W. is de schuldenaar slechts gehouden tot vergoeding van de schade die 
was voorzien of-die men h·eeft kunnen vourzien ten tijde van hetaarrgaan -
van het contract, wanneer het niet uitvoeren van de verbintenis niet door 
zijn opzet is veroorzaakt (art. 1150 B.W.). 

Volgens de klassieke zienswijze (die zich beroept op Cass., 23 februari 1928, 
Pas., 1928, I, 85 en Cass., 5 januari 1962, Pas., 1962, I, 531) is schade 
voorzienbaar zodra het bestaan ervan voorzienbaar is; niet vereist is dat ook 
de omvang van de schade kan voorzien worden (De Page, Traite, III, 
nr. 112, B; Van Ommeslaghe, Examen, R.C.J.B., 1986, nr. 108, p. 221; 
b.v. Luik, 28 maart 1991, Rev. Liege, 1992, 77; Bergen, 20 juni 1990, 
Rechtspr. Antw., 1992, 99). Het Hof van Cassatie bevestigde dit stand punt 
in het arrest van 11 april 1986 (A. C., 1985-86, 1091; R. W., 1986-87, 1963; 
J. T., 1987, 163 en R.C.J.B., 1990, 79, noot Cornelis, L.): ,niet vereist is 
dat reeds de omvang van de schade was voorzien of kon worden voorzien''. 
In casu werden schade aan een fabrieksinstallatie en de emit voortvloeiende 
bedrijfsschade door produktieverlies vergoedbaar geacht omdat het ont
staan van de schade voorzienbaar was geweest. Het middel volgens hetwelk 
de art. 1149 en 1150 B.W. niet toestaan een onderscheid te maken tussen 
de voorspelbaarheid van het bestaan en van de omvang van de schade werd 
afgewezen. Ook het arrest van 23 oktober 1987 (A.C., 1987-88, 228 en 
R. W., 1987-88, 949) bevestigt ,dat de art. 1150 en 1151 B.W. aileen 
betrekking hebben op de oorzaak van de schade en niets uit te staan hebben 
met de omvang van de schade''. 

De rechtspraak van het Hof wordt bekritiseerd door Cornelis (,Le sort 
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imprevisible du dommage previsible" (noot onder Cass., 11 april 1986), 
R.C.J.B., 1990, 81-105). Deze auteur is van oordeel dat de wetgever van 
1804 de bedoeling had de c.ontractuele aansprakelijkheid van de schuldenaar 
te goeder trouw te beperken tot de schade die betrekking heeft op de zaak 
of de prestatie die het voorwerp uitmaakt van de verbintenis (intrinsieke 
schade); enkel de schuldenaar te kwader trouw zou eveneens dienen de 
schade te vergoeden die de schuldeiser lijdt in zijn andere goederen (extrin
sieke schade). 

Of bepaalde schade al dan niet voorzienbaar is, is voor het overige een 
feitenkwestie. Een arrest van het Hof van Cassatie van 20 oktober 1983 
(A. C., 1983-84, 193 en R. W., 1983-84, 193) verschaft een weinig verhelde
rend voorbeeld dat enkel te verklaren valt in het Iicht van de gebondenheid 
van het Hof aan de - zij het in casu betwistbare - vaststellingen van de 
feitenrechter. 

Tenslotte bevestigde het Hof van Cassatie dat voor de toepassing van 
art. 1150 B.W. een grove fout van de schuldenaar niet met opzet gelijkge
steld kan worden (Cass., 18 mei 1987, A.C., 1986-87, 1250 en R. W., 
1988-89, 1124). Het neemt hiermee eenzelfde standpunt in als in verband 
met de geldigheid van exoneratiebedingen (Cass. 25 september 1959, A. C., 
1960, 86; Pas., 1960, I, 113, R. W., 1959-60, 1255). 

347. SCHADEVERGOEDING. ONDERSCHEID TUSSEN NUMERIEKE GELDSCHULDEN 

EN WAARDESCHULDEN. TOEPASSINGSGEBIED VAN ART 1153 B.W.- De bereke
ning van de schadevergoeding verschilt aanzienlijk naargelang het al dan 
niet gaat om numerieke geldschulden in de zin van art. 1153 B. W. Art. 1153 
B.W. betreft vorderingen waarvan het oorspronkelijke voorwerp de 
betaling is van een numerieke geldsom (Cass. 14 december 1989, R. W., 
1989-90, 1358) of waarvan de nominale waarde van te voren is bepaald bij 
wet of overeenkomst (Cass., 28 mei 1986, A. C., 1986-87, 1323). Het maakt 
daarbij geen verschil of de verbintenis uit overeenkomst of uit de wet 
voortvloeit (Van Ommeslaghe, P., Examen, R.C.J.B., nr. 214, p. 125). Bij 
deze geldschulden bestaat de schadevergoeding wegens vertraging, aldus 
art. 1153 B.W., nooit in iets anders dan in de wettelijke interest. De 
schuldenaar van een geldsom moet krachtens het ook in art. 1895 B.W. 
neergelegde beginsel van het monetair nominalisme enkel het nominaal 
bedrag terugbetalen. De muntontwaarding op het ogenblik van de betaling · 
doet niets terzake. Tegenover de geldschulden staan waardeschulden, waar
van het bedrag door de rechter wordt bepaald op de dag van de uit
spraak. Aan deze schuldvorderingen moet hun werkelijke waarde worden 
toegekend, gelet onder meer op de invloed van de monetaire schommelingen 
(zie de noot onder het arrest van 28 mei 1986, A.C., 1986-87, 1323). 
Voor de bier behandelde materie is vooral van belang dat een vordering tot 
schadevergoeding uit wanprestatie (andere dan deze betreffende de betaling 
van een numerieke geldsom) - zolang de rechter het bedrag van de 
schadevergoeding niet heeft vastgesteld - geen geldschuld is maar een 
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waardeschuld. Art. 1153 B.W. is derhalve niet van toepassing. Bij het 
bepalen van de compensatoire of moratoire schadevergoeding (niet: morta
toire intrest) wordt dus wel rekening gehouden met muntontwaarding 
(Cass., 18 juni 1981, A.C., 1980-81, 1212; R. W. 1982-83, 383; J.T., 1981, 
672 en Res Jur. Imm., 1981, 281; Cass., 13 januari 1984, A.C., 1983-84, 
536 en R. W., 1983-84, 2329). Hetzelfde geldt bij een onteigeningsvergoe
ding (Cass., 20 september 1979, A. C., 1979-80, 73; Res Jur. Imm., 1980, 
41; J. T., 1980, 116, met conclusie procureur-generaal Dumon, F. en 
R.C.J.B., 1982, 100, noot Maussion, F.; Cass, 14 december 1989, A.C., 
1989-90, 529 en R. W., 1989-90, 1358) en bij verbintenissen uit onrechtmati
ge daad (Cass., 28 mei 1986, A. C., 1986-87, 1323; Cass., 27 oktober 1988, 
A.C., 1988-89, 238; Cass., 7 november 1991, A.C., 1991-92, 224; voor 
toepassingen in de lagere rechtspraak: Brussel, 11 mei 1982, R. W., 1983-84, 
2823 en Vred. Berchem, 21 april1981, R. G.A.R., 1982, nr. 10.540 enR. W., 
1981-82, 2905). 

De verbintenis tot schadevergoeding blijft echter geen waardeschuld: door 
de uitspraak van de rechter wordt zij omgezet in een verbintenis tot betaling 
van een bepaalde geldsom (zie conclusie proc.-gen. Krings, E. voor Cass., 
13 januari 1984, A.C., 1983-84, 536; Brussel, 19 mei 1988, J. T., 1988, 655). 
Na de uitspraak is derhalve moratoire intrest verschuldigd (inzake onteige
ning, zie het reeds geciteerde arrest Cass., 14 december 1989; in dezelfde 
zin Cass., 12 januari 1984, A.C., 1983-84, 526 en R. W., 1984-85, 2271). 
Ook indien slachtoffer en aansprakelijke in de loop van het geding een 
dading sluiten, ontstaat een geldschuld, die onderworpen is aan de toepas
sing van art. 1153 B.W (Bergen, 24 juni 1980, R.G.A.R., 1982, nr. 10.445, 
noot Glansdorff, F.), 

In de loop van de besproken periode was er ook heel wat rechtspraak 
betreffende de kwalificatie als waardeschuld of geldschuld van andere 
soorten vorderingen. 

De verbintenis tot betaling van onderhoudsgeld is een verbintenis tot 
betaling van een geldsom waarop derhalve art. 1153 B.W. van toepassing 
is (Luik, 26 november 1986, Rev. Reg. Dr., 1987, 25). 

Het Hof van Cassatie oordeelde dat de vordering tot herziening van de 
overeenkomst krachtens art. 16, B, van het ministerieel besluit van 14 
oktober 1964 inzake overheidsopdrachten strekt tot rechtstreekse uitvoering 
van een contractuele verbintenis bestaande in de betaling van een bepaalde 
geldsom in de zin van art. 1153 B.W .. Muntontwaarding kan dus niet 
vergoed worden (Cass., 20 september 1985, A.C., 1985-86, 76; Cass., 28 
september 1989, A. C., 1989-90, 126; Rev. Liege, 1989, noot Delvaux, A. 
en R. W., 1989-90, 816; in die zin Brussel, 4 februari 1988, Pas., 1988, II, 
1188 en Rev. Liege, 1988, 774, noot Delvaux, A. contra: Brussel, 16 maart 
1988, R. W., 1989-80, 681; vgl. evenwel Cass., 26 februari 1986, niet 
gepubliceerd in A. C., maar weergegeven in de noot van Delvaux, A. in Rev. 
Liege, 1988, 783-785). 
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In diverse arresten heeft het Hof van Cassatie bevestigd dat de verbintenis 
tot betaling van een sociale zekerheidsuitkering (hoewel het recht op presta
ties van de sociale zekerheidsregelen voor werknemers een politiek recht is) 
een geldschuld uitmaakt in de zin van art. 1153 B.W. Bij vertraging in de 
betaling is derhalve na aanmaning moratoire intrest verschuldigd (zie vorig 
overzicht, T.P.R., 1983, nr. 169, p. 676; adde inzake invaliditeitsuitkerin
gen: Cass., 25 mei 1981, A.C., 1980-81, 1107; R. W., 1981-82, 1697 en 
T.S.R., 1981, 407 en Cass., 25 november 1991, A. C., 1991-92, 272; inzake 
werkloosheidsuitkeringen: Cass., 8 december 1986, A. C., 1986-87, 465; 
R. W., 1986-87, 2457; J. T. T., 1987, 237 en T.S.R., 1987, 48; Arb h. Bergen, 
17 januari 1990, J. T. T., 1990, 144; inzake pensioenen: Arbh. Luik, 5 juni 
1989, J. T. T., 1990, 148; Arbrb. Doornik, 27 januari 1987, Rev. Liege, 
1987, 428). 

348. W AARDESCHULDEN. VERGOEDING VOOR MUNTONTW AARDING EN VERGOE

DENDE INTERESTEN. - De schadevergoeding heeft tot doel de schuldeiser te 
plaatsen in de toestand waarin hij zich zou · bevonden hebben indien de 
verbintenis correct ware nagekomen. Om de schade integraal te vergoeden, 
moet de rechter zich bij het begroten van de schadevergoeding, zoals ook 
bet geval is inzake extra-contractuele aansprakelijkheid, plaatsen op het 
ogenblik van zijn einduitspraak (vorig overzicht, T.P.R., 1983, nr. 168, 
p. 674; VanOmmeslaghe, P., Examen, R.C.J.B., 1986, nr. 108, p. 221; zie 
b.v. Brussel, 31 maart 1987, Ann. Dr. Liege, 1988, 74). Bij wanprestatie 
in het kader van een verbintenis die niet betrekking heeft op de betaling van 
een numerieke geldsom, leidt dit tot het toekennen van een bijkomende 
schadevergoeding wegens waardevermindering en van vergoedende interest 
die bedoeld is om de schade door de vertraging bij het betalen van de 
schadevergoeding te vergoeden. 

a. Vergoeding wegens waardevermindering 

Een volledig herstel van de schade impliceert dat ook de muntontwaarding 
in rekening gebracht wordt bij het bepalen van de schadevergoeding. Bij 
waardeschulden is art. 1153 B.W. niet van toepassing. De rechter dient 
derhalve de schadevergoeding te bepalen met inachtneming van de werkelij
ke koopkracht van de munt op de datum van zijn beslissing (zie Cass., 27 
juni 1974, A.C., 1974, 1222). Het bedrag van de schade wordt gei:ndexeerd 
in het Iicht van wijziging van de index der comsumptieprijzen of van een 
andere index; zie bv. Luik, 15 november 1979, T. Aann., 1981, 250; Brussel, 
4 juni 1987, Rev. Liege, 1987, 1029. Indien de vordering tot schadevergoe
ding betrekking heeft op een waardeschuld en niet op een geldschuld, kan 
de aanpassing aan de muntontwaarding niet geweigerd worden op grond 
van art. 1153 B.W. of van de overweging ,dat de laattijdige betaling van 
een vaste geldsom vergoed wordt door de toekenning van intrest" (Cass., 
18 juni 1981, A.C., 1980-81, 1212; R. W., 1982-83, 383; J.T., 1981,672 en 
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Res Jur. Imm., 1981, 281; Cass., 13 januari 1984, A.C., 1983-84, 536, 
concl. proc.-gen. Krings, E. en R. W., 1983-84, 2329). 

Was de schuld in een vreemde munt uitgedrukt, dan veroordeelde de rechter 
de schuldenaar, tot voor kart, bij toepassing van art. 3 van de wet van 30 
december 1885 tot de tegenwaarde in Belgische Frank van de vreemde 
munten. In de regel werd het bedrag bepaald aan de hoogste koers op de 
dag van de effectieve betaling (Antwerpen, 7 november 1983, Rechtspr. 
Antw., 1983-84, 270; Brussel, 31 maart 1987, Ann. Dr. Liege, 1988,74, met 
kritische noot Fallon, M.); op deze dag kan de schuldeiser zich de vreemde 
munten effectief aanschaffen. Oak hier moet echter rekening gehouden 
worden met de muntontwaarding. Een arrest van het Hof van Cassatie van 
4 september 1975 (A. C., 1976, 20) bevestigt dat de schadevergoeding 
bepaald wordt, rekening houdend met de waardevermindering van de 
vreemde munt vanaf de datum waarop eiser bet overeengekomen bedrag 
moest betalen tot de werkelijke betaaldag. Normalerwijze is het vertrekpunt 
van de berekening dus de datum van de ingebrekestelling (Antwerpen, 15 
januari 1980, R. W., 1979-80, 2910; zo oak een arrest van 19 mei 1988 van 
het Hof van Beroep te Brussel - waar de dagvaarding als ingebrekestelling 
gold-, J.T., 1988, 656; Niyonzima, M., La clause de monnaie etrangere 
dans les contrats internationaux, Brussel en Antwerpen, Bruylant en Maklu 
Uitgevers, 1991, 223-224; zie oak: Niyonzima, M., ,Vorderingen in een 
vreemde munt rechtsvergelijkend bekeken, in het bijzonder naar Engels en 
belgisch contractenrecht''~T;P.R~. 9c32); Een scheidsrechterlijke uitspraak 
wijkt af van deze rechtspraak in een geval waar de schuldeiser ten gevolge 
van de wanprestatie bepaalde uitgaven in vreemde munt verricht had en 
bepaalde verliezen in dezelfde munt geleden had; de omzetting diende te 
gebeuren aan de hand van de koers op het ogenblik waarop het verlies 
geleden werd (Scheidsr. Uitspr., 24 mei 1988, Rechtspr. Antw., 1988, 197). 

Ondertussen werd de wet van 30 december 1885 gewijzigd door de wet van 
12 juni 1991. Thans kan de rechter een veroordeling uitspreken in ecu of 
in een munt van een lidstaat van de Organisatie voor Economische Samen
werking en Ontwikkeling (zie hierover verder Louis, J.-V., ,Le franc beige 
n'est plus requis dans les actes publics et administratifs", J. T., 1991, 
669-690; voor een rechtsvergelijkende studie van de problematiek van het 
nominalisme, zie Niyonzima, o.c.). 

b. Vergoedende intrest 

De schuldenaar heeft bij wanprestatie niet aileen recht op vergoeding voor 
de waardevermindering van het als schadevergoeding toegekende bedrag. 
Hij krijgt bovendien vergoedende intrest ter compensatie van de schade die 
hij lijdt door de vertraging waarmee hij over de schadevergoeding kan 
beschikken. Vergoeding wegens waardevermindering en vergoedende in
tresten zijn twee onderscheiden technieken om de invloed van de tijd op de 
omvang van de schade op te vangen (Cass., 6 november 1991, A.C., 

654 



1991-92, 218; De Page, H., Traite, III, nr. 100 bis). De vergoedende intrest 
maakt een integrerend deel uit van de toegekende schadevergoeding (De 
Page, H., ibid., nr. 131; Cass., 4 november 1985, A.C., 1985-86, 301). 
(Vergoedende intrest wordt ook toegekend bij extra-contractuele aanspra
kelijkheid; zie Schuermans, Schryvers, J., Simoens, D., Van Oevelen, A. 
en Schamp, H., ,Overzicht van rechtspraak. Onrechtmatige daad. Schade 
en schadeloosstelling (1977-1982)", T.P.R., 1984, nr. 19, p. 557-561). 
De rechter beslist soeverein over de toekenning van vergoedende intrest, de 
rentevoet en het ogenblik vanaf wanneer de intrest verschuldigd is (zie 
hierover Glansdorff, F., ,Les consequences de la depreciation monetaire 
entre !'accident et le moment du jugement", R.G.A.R., 1980, nr. 10.130; 
Maussion, F., ,De !'incidence de la depreciation monetaire sur la fixation 
des indemnites, specialement en matiere d'expropriation pour cause d'utili
te publique" (noot onder Cass., 20 september 1979), R.C.J.B., 1982, 
136-137; Schuermans, L., Schryvers, J., Simoens, D., Van Oevelen, A. en 
Schamp, H., ,Overzicht van rechtspraak. Onrechtmatige daad. Schade en 
schadeloosstelling (1977-1982)", T.P.R., 1984, nr. 20, c, p. 574-576). In 
extra-contractueel verband kan vergoedende intrest toegekend worden met 
ingang van ten vroegste de dag waarop de schade is ontstaan (Cass., 13 juni 
1983, A. C., 1982-83, 1261). De vergoedende intrest loopt tot op het ogen
blik waarop de rechter door zijn uitspraak het bedrag van de schadevergoe
ding bepaalt en derhalve de waardeschuld in een geldschuld omzet. Vanaf 
dit ogenblik is er derhalve moratoire intrest verschuldigd. Normaal wordt 
de vergoedende intrest berekend op de schadevergoeding, nadat deze aange
past is aan de muntontwaarding (Brussel, 4 juni 1987, Rev. Liege, 1987, 
1029; vgl. Luik, 15 november 1979, T. Aann., 1981,250 dat de vergoedende 
intrest berekent op het bedrag van de schadevergoeding v66r aanpassing 
aan de muntontwaarding). 

De stuiting van intrest ten gevolge van faillissement is eveneens van toepas
sing op de vergoedende intrest (in die zin, Brussel, 19 mei 1988, J. T., 1988, 
65 5,; vgl. Verougstraete, I., Manuel du curateur de faillite, Brussel, Swin
nen, 1987, nr. 127, p. 98). 

349. NUMERIEKE GELDSCHULDEN. ART. 1153 B.W. - MORATOIRE INTREST. -

Volgens art. 1153 B.W. bestaat de schadevergoeding bij vertraging in het 
betalen van een bepaalde geldsom, enkel uit moratoire interest tegen de 
wettelijke rentevoet (b.v. Luik, 9 mei 1989, J.T., 1990, 24), vanaf de dag 
waarop de schuld eisbaar wordt en na aanmaning (Cass., 16 februari 1987, 
A. C., 1986-87, 798 en R. W., 1987-88, 369, Cass., 21 oktober 1991, A. C., 
1991-92, 173 en R. W., 1991-92, 1322; zie ook Cass., 19 juni 1989, supra, 
nr. 331). Art 1153 B.W. verhindert meer bepaald dat bij geldschulden een 
bijkomende schadevergoeding wegens muntontwaarding toegekend wordt 
(behalve bij opzet van de schuldenaar, zie infra, dit nr.). 

Art. 1153 B. W. is, zoals gezegd, van toepassing op aile numerieke geldschul
den, met inbegrip van deze betreffende onderhoudsgeld of sociale zeker-

655 



heidsuitkeringen of de herziening van de overeenkomst krachtens art. 16, 
B, van het ministerieel besluit van 14 oktober 1964 inzake overheidsop
drachten. Het is niet van toepassing bij waardeschulden, zoals de verbinte
nis tot het herstellen van de schade bij wanprestatie, onrechtmatige daad 
of onteigening (supra, nr. 347). Door de uitspraak van de rechter ontstaat 
echter een geldschuld; bij laattijdige betaling van de verschuldigde vergoe
ding is dus moratoire interest verschuldigd (supra, nrs. 347 en 348). Deze 
moratoire intrest wordt berekend op het geheel van de in de gerechtelijke 
uitspraak bepaalde schadevergoedingen, met inbegrip van de compensatoi
re schadevergoeding (zie b.v. Cass., 25 januari 1989, A.C., 1988-89, 629) 
en de vergoeding voor muntontwaarding. 

De moratoire intrest is slechts verschuldigd vanaf de ingebrekestelling, 
tenzij de wet de intrest van rechtswege doet lopen of de partijen anders zijn 
overeengekomen (supra, nr. 331). De rechtspraak leverde enkele preciserin
gen op in dit verband. Indien slachtoffer en aansprakelijke in de loop van 
het geding een dading sluiten, ontstaat een geldschuld. Bij laattijdige 
betaling is dus moratoire interest verschuldigd. Een nieuwe ingebrekestel
ling is echter vereist; de inleidende dagvaarding waarin compensatoire 
intrest gevorderd werd, doet de moratoire intrest niet !open (Bergen, 24 juni 
1980, R.G.A.R., 1982, nr. 10.445, noot Glansdorff, F.). Vanaf de uit
spraak door de rechter daarentegen is mora to ire intrest verschuldigd zonder 
nieuwe ingebrekestelling. De dagvaarding of andere handeling waarbij de 
rechtsvordering w:ordt ingesteld,-geldt immers-ais-ingebrekestelling (zieook 
supra, nr. 330). Een ingebrekestelling is wei vereist voor het doen !open van 
de moratoire interest op de gerechtskosten. Deze zijn slechts verschuldigd 
vanaf het ogenblik van de uitspraak (Cass., 24 september 1953, Arr. Verbr., 
1954, 28). De wet bepaalt niet dat de intrest van rechtswege loopt; een 
ingebrekestelling is derhalve vereist (Cass., 22 maart 1960, Arr. Verbr., 
1960, 686 en Pas., 1960, I, 856). Terecht weigerde het Arbeidshof van 
Brussel (4de Kamer) in te gaan op de eis om de moratoire intrest zonder 
bijkomende aanmaning te Iaten I open vanaf de datum van uitspraak waarin 
de gerechtskosten werden vastgesteld (Arbh. Brussel, 12 februari 1986, 
J.T., 1987, 11, noot Verbraeken; anders: Arbh. Brussel (3de Kamer), 14 
april1981, J.T.T., 1981, 230). 

Overmacht die de betaling van de hoofdschuld verhindert, schort oak de 
verbintenis tot het betalen van moratoire intrest op (art. 1147 B.W.). Indien 
de schuldeiser in gebreke blijft de nodige inlichtingen te verstrekken waar
door de schuldenaar - i.e. de Belgische Staat die registratierechten dient 
terug te betalen - niet tot betaling kan overgaan, is de schuldenaar voor 
die periode geen intrest verschuldigd; de vertraging in de uitvoering is dan 
immers te wijten aan een vreemde oorzaak die aan de schuldenaar niet 
toegerekend kan worden (Rb. Brugge, 7 februari 1983, T. Not., 1986, 31 
en Alg. Fisc. T., 1986, 104, met noot Van Cauwenbergh, J. en Rec. Gen. 
Enr. Not., 1986, 268; zie oak Arbh. Brussel, 12juli 1990, Soc. Kron., 1991, 
391; vgl. Brussel, 7 juni 1983, Res Jur. Imm., 1984, 65). 
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Overeenkomstig art. 1153, derde lid, B.W. kan de schadevergoeding bij 
opzet van de schuldenaar de wettelijke intrest te boven gaan (voor een 
toepassing: Cass., 5 februari 1981, A.C., 1980-81, 629). Bij opzet kan dus 
ook een vergoeding voor muntontwaarding worden toegekend (Niyonzima, 
o.c., 222; zie ook Brussel10 juni 1986, R.G.A.R., 1987, 11255). Het Hof 
van Beroep te Luik oordeelde dat een schadevergoeding boven de wettelijke 
interestvoet eveneens mogelijk is in geval van zware fout (Luik, 12 januari 
1987, Rev. Liege, 1987, 1279). Dit is echter in strijd met de gevestigde 
rechtspraak (vgl. in verband met art. 1150 B.W.: Cass., 18 mei 1987, supra, 
nr. 232 en 346). 

Art. 1153 B. W. is niet van dwingend recht. De partijen kunnen derhalve 
een hogere intrest dan de wettelijke intrest overeenkomen (b. v. Rb. Namen, 
1 april1988, J. T., 1988, 410). Dergelijk beding maakt dan wei een strafbe
ding uit (Brussel, 14 januari 1987, T.B.B.R., 1989, 340, noot Dalcq, C.). 

350. ART. 1154 B.W. - ANATOCISME. - Volgens art. 1154 B.W. kunnen 
vervallen intresten van kapitalen slechts gekapitaliseerd worden en dus op 
hun beurt intrest opbrengen (anatocisme) na een voorafgaande gerechtelijke 
aanmaning of bijzondere overeenkomst en mits het gaat om intresten die 
tenminste voor een geheel jaar verschuldigd zijn (voor een overzicht: 
Verbraeken, C. en De Schoutheete, A., ,L'anatocisme", J. T., 1989, 101-
103). Art. 1154 B.W. is met zekerheid van toepassing op geldschulden. Er 
is betwisting over de gelding ervan bij waardeschulden uit overeenkomst. 

a. Geldschulden 

De reglementering van het anatocisme in art. 1154 B.W. beperkt, net zoals 
art. 1153 B.W., de aangroei van aile geldschulden (Van Ommeslaghe, P., 
,Examen", R. C.J.B., 1988, nr. 214, p. 125). 

Kapitalisatie onder de voorwaarden gesteld in art. 1154 B.W. is dan ook 
mogelijk, niet aileen bij intrest die verschuldigd is krachtens contract, maar 
ook bij wettelijke (moratoire) intrest. Dit punt kwam in de besproken 
periode aan de orde, meer bepaald naar aanleiding van betwistingen over 
de vraag naar kapitalisatie van interest op vergoedingen verschuldigd door 
de werkgever bij onrechtmatig ontslag (het betreft hier numerieke geldschul
den: Cass. 30 mei 1968, A. C., 1968, 1191). Traditioneellaat de rechtspraak 
de kapitalisatie van intresten op deze opzeggingsvergoedingen zonder pro
blemen toe mits voldaan is aan art. 1154 B. W. (Arbh. Bergen, 16 september 
1982, J. T. T., 1983, 96; Arbh. Antwerpen, afd. Hasselt, 18 februari 1986, 
Limb. Rechtsl., 1986, 171;Arbh. Bergen, 8 april1991, J.T.T., 1991, 385; 
Arbrb. Brussel, 15 oktober 1986, J.T.T., 1987, 171). Het Arbeidshof te 
Brussel daarentegen wees hardnekkig en in verschillende arresten de kapita
lisatie in deze gevailen af (Arbh. Brussel, 12 februari 1986, J. T., 1987, 11, 
afkeurende noot Verbraeken, C.; Arb h. Brussel, 7 oktober 1986, J. T. T., 
1987, 247; Arbh. Brussel, 2 december 1986, Pas., 1987, II, 44; zie ookArbh. 
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Brussel, 12 juli 1990, Soc. Kron., 1991, 391). Het stelde o.m. dat kapitalisa
tie niet mogelijk is bij wettelijke intresten maar enkel bij contractueel 
verschuldigde intresten (zie bv. Arbh. Brussel, 6 mei 1986, als aangehaald 
in het middel en de conclusies van advocaat-generaal Lenaerts, voor Cass., 
13 april 1987, A.C., 1986-87, 1094). Deze bijkomende beperking op de 
mogelijkheid van kapitalisatie van de intrest werd duidelijk verworpen door 
het Hof van Cassatie (Cass., 13 april1987, A. C., 1986-87, 1094 en R. W 
1986-87, 2847, met conclusie advocaat-generaal Lenaerts, H.; J. T. T., 1987, 
330). 

Het is verder niet vereist dat het bedrag van de hoofdschuld vaststaat opdat 
kapitalisatie mogelijk zou zijn. Steeds betreffende intresten op opzeggings
vergoedingen was het Arbeidshof te Brussel van mening dat kapitalisatie 
enkel kan plaatsvinden bij schulden waarvan het bedrag bepaald is en niet 
bij schulden waarvan het bedrag nog moet vastgesteld worden door de 
rechter (zie bv. Arb h. Brussel, 12 februari 1986, J. T., 1987, 11, afkeurende 
noot Verbraeken, C.). Ook dit standpunt is in strijd met reeds aan het einde 
van de vorige eeuw gevestigde rechtspraak: kapitalisatie wordt niet uitgeslo
ten door het feit dat het bedrag van de hoofdschuld nog betwist wordt 
(Cass., 30 januari 1896, Pas., 1896, I, 81; in dezelfde zin: Rb. Hoei, 7 
oktober 1987, Rev. Liege, 1987, 1434). 

Voor zover art. 1154 B.W. van toepassing is, is de kapitalisatie van intrest 
slechts mogelijk mits aan een aantal beperkende voorwaarden voldaan is. 

De vervallen intrest moet vooreerst voor een jaar verschuldigd zijn of, 
anders uitgedrukt, de intrest moet een geheel jaar gelopen hebben (Cass., 
18 maart 1983, A. C., 1982-83, 883 en R. W., 1983-84, 80). 

De kapitalisatie moet voorzien zijn in een bijzondere overeenkomst of 
gevorderd in een gerechtelijke aanmaning. Voor elke kapitalisatie is dus een 
afzonderlijke en specifiek op de kapitalisatie gerichte gerechtelijke aanma
ning of een afzonderlijke overeenkomst nodig. Deze hebben alleen uitwer
king voor de op dat ogenblik reeds vervallen intrest (zie vorig overzicht, 
T.P.R., 1983, nr. 171, p. 677; Cass., 28 november 1985, A.C., 1985-86, 
454; Cass., 29 jan. 1990, A. C., 1989-90, 698 en J. T., 1990, 556; Brussel, 
4 februari 1988, Pas., 1988, II, 118 en Rev. Liege, 1988, 774, noot Delvaux, 
A.). De gerechtelijke aanmaning waarvan sprake in art. 1154 B.W. kan de 
vorm aannemen van een ter griffie neergelegde conclusie (zie art. 32 en 746 
Ger.W.) voor zover in die conclusie de aandacht van de schuldenaar op de 
kapitalisatie van de intrest in het bijzonder gevestigd wordt (Cass., 18 juni 
1981, A.C., 1980-81, 1212; R. W., 1982-83, 383; J. T., 1981, 672 en Res Jur. 
Imm., 1981, 281; Arbh. Antwerpen, afd. Hasselt, 18 februari 1986, Limb. 
Rechtsl., 1986, 171 en 15 september 1987, Limb. Rechtsl., 1987, 229; 
Brussel, 17 maart 1988, Pas., 1988, II, 153; Arbh. Bergen, 17 januari 1990, 
J.T.T., 1990, 144; Arbh. Bergen, 8 april1991, J.T.T., 1991, 385; Arbrb. 
Brussel, 15 oktober 1986, J. T. T., 1987, 171). Aangezien art. 1154 B.W. een 
gerechtelijke aanmaning vereist, volstaat een op de zitting genomen conclu-
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sie niet (art. 746 Ger.W., a contrario; vgl. bij de gewone ingebrekestelling, 
supra, nr. 334). De kapitalisatie kan niet geldig bedongen worden in een 
basisovereenkomst maar vereist, behoudens gerechtelijke aanmaning, een 
akkoord van de partijen nadat de intrest (voor minstens een jaar) vervallen 
is (Cass., 28 november 1985, A.C., 1985-86, 454; Verbraeken, C. en De 
Schoutheete, A., o.c., J.T., 1989, 102). Het Hof van Beroep te Luik was 
dan ook terecht van oordeel dat het beding in een (niet aan de Afbetalings
wet onderworpen) lening op afbetaling krachtens hetwelk een moratoire 
intrest verschuldigd is op de intrest die begrepen is in de onmiddellijk 
opeisbaar geworden termijnen, strijdig is met art. 1154 B.W. (Luik, 9 mei 
1989, J. T., 1990, 24; in dezelfde zin: Rb. Neufchateau, 29 januari 1992, 
Rev. Liege, 1992, 1030). 

De regeling van art. 1154 B.W. is van openbare orde; contractuele afwijkin
gen zijn niet mogelijk (Cass., 22 december 1938, Pas., 1938, I, 405). 

Er wordt traditioneel erkend dat de beperkingen op de kapitalisatie van de 
intresten opgelegd door art. 1154 B.W. niet gelden voor de rekening-cou
rant (Cass., 27 februari 1930, Pas., 1930, I, 129). De kapitalisatie kan hier 
dus wel het voorwerp uitmaken van een van art. 1154 B.W. afwijkende 
contractuele regeling; ook bij ontstentenis van overeenkomst in deze zin 
vindt zij echter plaats zonder dat de voorwaarden van art. 1154 B.W. 
moeten vervuld zijn (Rb. Namen, 28 mei 1985, Rev. Reg. Dr., 1985, 279). 
Deze uitzondering werd in de besproken periode in de lagere rechtspraak 
bij herhaling bevestigd (Gent, 7 april1992, T.G.R., 1992, 93; Kh. Namen, 
18 september 1980, Rev. Reg. Dr., 1981, 44; Rb. Brussel, 18 mei 1984, Bank 
Fin., 1984, 58; Rb. Namen, 28 mei 1985, Rev. Reg. Dr., 1985, 279; Vred. 
Gembloux, 18 september 1979, fur. Liege, 1980, 79). Sommige auteurs 
pleiten voor de uitbreiding van deze uitzondering tot alle bankverrichtingen 
(Nelissen, J.M., De rekening-courant, Maarten Kluwer, Berchem, 1976, 
nr. 160, p. 358; Simont, L. en Bruyneel, A., ,Chronique de droit bancaire 
prive. Les operations de banque (1978-1979)", Bank Fin., 1979, nr. 11, 
p. 683-684;Van0mmeslaghe,P.,Examen,R.C.J.B., 1988,nr. 215,p. 127 
en VanRyn, J. en Heenen, J., Principes de droit commercial, IV, Brussel, 
Bruylant, 1988, nr. 438, p. 320). Ben vonnis van de Burgerlijke Rechtbank 
te Luik trekt daarentegen fel van leer tegen de erkenning van een uitzonde
ring op art. 1154 B.W. voor bankrekeningen in het algemeen; volgens dit 
vonnis blijft art. 1154 B.W. enkel zonder toepassing binnen het specifieke 
domein van de eigenlijke rekening-courant (Rb. Luik, 7 december 1983, 
T.B.H., 1986, 636; anders, in de zin van de niet-toepasselijkheid van 
art. 1154 B.W. op bankrekeningen: Rb. Luik, 28 september 1989, Pas., 
1990, III, 34; Rb. Namen, 9 januari 1991, Rev. Liege, 1991, 641). Na 
afsluiting van de rekening-courant wordt art. 1154 B.W. uiteraard opnieuw 
van toepassing (Brussel, 8 mei 1990, J.T., 1990, 675; Rb. Namen, 28 mei 
1985, gee.). 

Uiteraard heeft de toerekening op grond van art. 1254 B.W. van de betalin
gen op de vervallen overeengekomen intrest, eerder dan op het kapitaal, niet 
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tot gevolg dat die intrest op zijn beurt intrest opbrengt (Cass., 15 februari 
1990, A.C., 1989-90, 779). 

b. Waardeschulden 

Ret wordt algemeen aanvaard dat art. 1154 B.W., net zoals art. 1153 B.W., 
niet geldt bij vergoedingen verschuldigd krachtens buitencontractuele aan
sprakelijkheid (Cass., 7 november 1986, A.C., 1986-87, 329; R. W., 1986-
87, 2095; J. T., 1987,422 en Rev. Not. B., 1987, 360; Cass. 27 oktober 1988, 
A.C., 1988-89, 238; zie reeds Cass., 29 oktober 1956, Pas., 1957, I, 202; 
Luik, 17 januari 1989, Rev. Liege, 1989, 217; Vred. Antwerpen, 14 juni 
1982, R. W., 1984-85, 759; anders maar ten onrechte Pol. Antwerpen, 28 
september 1982, R. W., 1985-86, 545). De eis van het integraal herstel van 
de schade kan de kapitalisatie van intrest rechtvaardigen (b.v. Antwerpen, 
25 maart 1983, R. W., 1985-86,686 enAntwerpen, 12 december 1986, Limb. 
Rechtsl., 1988, 65; zie eveneens Ronse, J ., Schade en schadeloosstelling, I, 
in A.P.R., Gent, :story-Scientia, 1984, nr. 345). 

Wat vorderingen tot schadevergoeding wegens wanprestatie betreft, is een 
meerderheid van de auteurs echter de tegengestelde mening toegedaan: zij 
vinden dat kapitalisatie ook bij deze categorie van waardeschulden enkel 
mogelijkis onder de voorwaarden van art. 1154 B.W. (De Page, H., Traite, 
III, nr. 151; Delange, M., o.c., Soc. Kron., 1991,396, noot 50 (vgl. evenwel 
nr. 9, p_. 39~); Verbraeken, C. en De Schoutheete, A., o.c., J. T., 1989, 101; 
in die zin Rb. Hoei;7 oktober 1987;-Rev. L~ge, 1987, l434: toepass!:i:ig -van 
art. 1154 B.W. op de vergoeding wegens huurschade en de wederverhu
ringsvergoeding). Van Ommeslaghe, P. (Examen, R.C.J.B., 1988, nr. 214, 
p. 125) daarentegen is van mening dat art. 1154 B.W. niet geldt bij waarde
schulden en dat kapitalisatie van de intresten op compensatoire schadever
goeding ook mogelijk is buiten de beperkingen opgelegd door dit artikel. 
Dit Iaatste standpunt lijkt correct: zolang de rechter de schadevergoeding 
niet in zijn vonnis begroot heeft, bestaat er slechts een waardeschuld, die 
niet als ,kapitaal" in de zin van art. 1154 B.W. begrepen kan worden (vgl. 
Delange, M., ,Les interets dus par le Fonds de fermeture - interets 
moratoires et anatocisme" (noot onder Arbh. Brussel, 12 juli 1990), Soc. 
Kron., 1991, nr. 9, p. 395). Op grond van de regel van het integraal herstel 
dient de rechter aldus te oordelen of de vergoedende intrest gekapitaliseerd 
wordt (supra, nr. 349). Over de visie van het Hof van Cassatie terzake kan 
twijfel bestaan. Ret arrestvan 13 april1987 (gecit.) bevestigt, zoals gezegd, 
de toepasselijkheid van art. 1154 B.W. inzake intrest op opzeggingsvergoe
dingen. Ret overweegt ,dat artikel 1154 B.W. toepassing kan krijgen 
inzake wettelijke intresten van een vergoeding die wordt toegekend wegens 
de onregelmatigheid van de beeindiging van de arbeidsovereenkomst en 
mitsdien een verbintenis uit overeenkomst betreft". De motivering dat het 
gaat om een verbintenis uit overeenkomst suggereert dat de contractuele 
aard van de verbintenis voldoende is om de toepassing van art. 1154 B.W. 
te verantwoorden. Dit punt was echter niet aan de orde in het middel. De 
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verwijzing naar de verbintenissen uit overeenkomst mag dan ook wellicht 
als een obiter dictum worden beschouwd, dat aansloot op het standpunt van 
advocaat-generaal Lenaerts die er in zijn conclusie de nadruk op legde dat 
het recht op een opzeggingsvergoeding niet door de partijen is bedongen 
maar niettemin een verbintenis uit overeenkomst uitmaakt. 

351. ADDENDUM. - ONDERSCHEID TUSSEN MORATOIRE EN COMPENSATOIRE 

SCHADEVERGOEDING EN MORATOIRE, VERGOEDENDE, GERECHTELIJKE EN WET

TELIJKE INTREST.- Tussen deze begrippen bestaat heel wat verwarring. Een 
correct onderscheid is nochtans onontbeerlijk. Een bijdrage die tot doel had 
op dit punt enige opheldering te verschaffen, blijkt eerder tot de verwarring 
bij te dragen (zie Vandeurzen, A.; ,Over intresten ... ", R.G.A.R., 1986, 
nr. 11.042). 
In contractueel verband is het onderscheid tussen verbintenissen tot het 
betalen van een numerieke geldsom en andere verbintenissen doorslagge
vend. 
Inzake numerieke geldschulden geldt art. 1153 B. W. en is behoudens afwij
kend beding of opzet enkel moratoire intrest aan de wettelijke intrestvoet 
verschuldigd vanaf de aanmaning (supra, nr. 349). 
Bij waardeschulden is, na aanmaning, compensatoire en/of moratoire 
schadevergoeding (niet: interest) verschuldigd. Er kan ook een bijzondere 
schadevergoeding wegens waardevermindering worden toegekend, evenals 
vergoedende intrest. Deze laatste beoogt de schade te herstellen die het 
gevolg is van de vertraging bij het betalen van de schadevergoeding na het 
ontstaan van de schade (De Page, H., Traite, Ill, nr. 100bis; Cass, 6 
november 1991, Bull. Cass., 1992, 185). Zij maakt een integrerend deel uit 
van de toegekende schadevergoeding (De Page, H., ibid., nr. 131; Cass., 
4 november 1985, A. C., 1985-86, 301). Bij waardeschulden kan er van een 
moratoire intrest slechts sprake zijn vanaf de uitspraak waarbij de rechter 
het bedrag van de schadevergoeding bepaalt en derhalve de waardeschuld 
in een geldschuld omzet. Deze moratoire intrest wordt berekend op het 
geheel van de in de gerechtelijke uitspraak bepaalde schadevergoedingen, 
met inbegrip van de compensatoire schadevergoeding (zie b.v. Cass., 25 
januari 1989, A. C., 1988-89, 629) en de vergoeding voor muntontwaarding 
(supra, nr. 349). 
De intrest die de rechter toekent, en dit vanaf de datum van het instellen 
van de rechtsvordering, wordt gerechtelijke intrest genoemd (Brussel, 4 juni 
1987, Rev. Liege, 1987, 1029). Deze gerechtelijke intrest is moratoire intrest 
(bij geldschulden; b.v. Cass., 25 november 1985, A.C., 1985-86, 431; 
Beslagr. Brussel, 3 december 1990, J. T., 1991, 683; Beslagr. Verviers, 15 
november 1991, Rechtspr. Antw., 1992, 127 en Luik, 18 januari 1991, Rev. 
Liege, 1991, 778, noot Biquet-Mathieu, C. en J. T., 1991, 370), dan wei 
vergoedende intresten (bij waardeschulden) (Page, H., Traite, III, nr. 100 
en 108; Cass., 4 november 1985, A. C., 1985-86, 301; Bergen, 27 juni 1990, 
Pas., 1991, II, 1). 
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Het begrip wettelijke intrest tenslotte heeft geen duidelijk omschreven 
betekenis (Cass., 8 november 1965, Pas., 1966, I, 318 en R. W., 1965-66, 
1902). Soms wordt met wettelijke intrest bedoeld de intrest die de wet van 
rechtswege doet lopen bij bepaalde soorten verbintenissen (zie noot 5 onder 
Cass., 20 juni 1957, Arr. Verbr., 1957, 888; zie voor toepassingen, supra, 
nr. 331). Het begrip kan ook verwijzen naar intrest toegekend aan de 
wettelijke rentevoet; deze kan aldus slaan zowel op vergoedende intrest als 
op moratoire intrest (Cass., 8 november 1965, gee. en Cass., 29 april1968, 
A.C., 1968, 1082). Wanneer niet nader toegelicht wordt wat met wettelijke 
intrest bedoeld wordt, gebruikt men het begrip , wettelijke intrest" beter 
niet. 
Het relevante onderscheid is derhalve dat tussen moratoire en vergoedende 
intrest (zie ook Fagnart, J .L., , , Chronique de jurisprudence. La responsabi
lite civile (1968-1975)", J. T., 1976, nr. 170, p. 632-633). Het reeds geciteer
de arrest van het Hof van Beroep te Brussel (4 juni 1987, Rev. Liege, 1987, 
1029) maakt een correcte toepassing van de hiervoor beschreven principes. 
Dit gebeurt echter niet steeds. Twijfels rijzen bv. bij lezing van het cassatie
arrest van 29 november 1984 (A. C., 1984-85, 446; R. W., 1986-87, 542 en 
R.C.J.B., 1987, 213, noot Glansdorff, F.; supra, nr. 331). Het bestreden 
vonnis had de huurder veroordeeld tot betaling van de moratoire intrest 
vanaf datum van de brand die de gehuurde waning vernielde, aangezien op 
dat ogenblik de uitvoering van de verbintenis tot teruggave van het gehu~rde 
goed materieel- onmogelijk geworden-was en de huurder derhalve van -
rechtswege in gebreke was. Hiertegen voerde de eiser in cassatie aan dat de 
moratoire intrest betreffende een verbintenis tot betaling van een compense
rende schadevergoeding slechts verschuldigd is vanaf de aanmaning tot 
betaling van deze schadevergoeding, tenzij de wet deze intrest van rechtswe
ge doet lopen. Het Hof van Cassatie antwoordde hierop eenvoudig dat de 
rechter, erop wijzende dat de materiele onmogelijkheid van uitvoering 
meebracht dat de huurder van rechtswege in gebreke was, de huurder wettig 
tot betaling van morltoire intrest veroordeeld had. Volgens de hierboven 
uiteengezette princip~s zou de huurder slechts tot moratoire intrest veroor
deeld kunnen worden vanaf het ogenblik van de uitspraak; voordien kon 
enkel sprake zijn van compensatoire intrest. De partijen hadden het in deze 
zaak evenwel klaarblijkelijk anders voor en, aangezien deze materie uiter
aard niet van dwingend recht is, kon het Hof van Cassatie, binnen de 
grenzen van het cassatiemiddel, niet anders oordelen. 
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hFDELING 4 

STRAFBEDINGEN 
B. DE TEMMERMAN 

352. GELDIGHEID.- ALGEMEEN.- In de besproken periode heeft het Hof 
van Cassatie zijn bekende rechtspraak inzake strafbedingen bevestigd. 
Volgens het Hof vergoedt een strafbeding de schade die de schuldeiser lijdt 
ten gevolge van het niet-nakomen van de hoofdverbintenis; het strafbeding 
is derhalve niets anders dan de vaststelling vooraf van de schade die voor 
de schuldeiser zal voortvloeien uit het niet-nakomen of het niet tijdig 
nakomen van de hoofdverbintenis (Cass., 16 september 1983, A.C., 1983-
84, 45). Hieruit vloeit voort dat het bij wijze van straf- of boetebeding 
overeengekomen bedrag slechts een forfaitaire vergoeding mag zijn voor de 
schade die de schuldeiser kan lijden ten gevolge van de wanprestatie van de 
schuldenaar (Cass., 2 december 1983, A.C., 1983-84,398 enR. W., 1984-85, 
1246; Cass., 21 november 1985, A. C., 1985-86, 404; R. W., 1986-87, 2872 
en J.T., 1986, 394). Zoniet is het beding in strijd met art. 6 B.W. doordat 
de bedongen som geen vergoeding van schade kan zijn - en derhalve een 
strafmaatregel uitmaakt waartegen de openbare orde zich verzet - dan wei 
doordat het beding aan de schuldeiser een veel grotere winst bezorgt dan 
de normale uitvoering van de overeenkomst en de schuldeiser derhalve 
speculeert op de wanprestatie van zijn medecontractant - wat strijdig is 
met de goede zeden (Cass., 17 april1970, A. C., 1970, 754, concl. Adv .-Gen. 
Krings; zie vorig overzicht, T.P.R., 1983, nr. 172, p. 677-678). Omdat het 
strafbeding, volgens deze rechtspraak, niet bedoeld mag zijn als dwangmid
del om de schuldenaar aan te zetten tot naleving van de overeenkomst, is 
de tendens ontstaan het (geoorloofd) strafbeding eerder , ,schade' 'beding te 
noemen. Hierna wordt, net zoals in het B.W., verder het woord strafbeding 
gebruikt. 
Talrijke uitspraken werden gepubliceerd waarbij de rechter weigerde het 
strafbeding toe te passen omdat het geen betrekking had op vergoeding van 
schade en derhalve een contractuele straf uitmaakte (zie o.m. Gent, 3 juni 
1983, Pas., 1983, II, 113; Kh. Brussel, 16 januari 1984, T.B.H., 1985, 76; 
Luik, 6 november 1987, T.B.H., 1989, 247; Kh. Brussel, 20 oktober 1981, 
B.R.H., 1982, 456; Rb. Brussel, 28 januari 1987, T.B.B.R., 1987, 79). 
De rechtspraak van het Hof van Cassatie heeft sommigen niet overtuigd. 
VanRyn (,Nature et fonction de Ia clause penale selon le Code civil", J. T., 
1980, 557-559) heeft de stelling verdedigd dat het Hof van Cassatie aan het 
strafbeding een te beperkte inhoud heeft gegeven. VanRyn is van mening 
dat de definitie van het strafbeding vervat is in art. 1226 B.W .. Deze 
bepaling wijst erop dat een strafbeding de uitvoering van de overeenkomst 
verzekert. Art. 1152 B.W., dat verwijst naar bedingen die op forfaitaire 
wijze de schadevergoeding bepalen, zou geen betrekking hebben op dit 
strafbeding. Uit art. 1229, eerste lid, B.W., volgens hetwelk het strafbeding 
de schade vergoedt die de schuldeiser lijdt ten gevolge van de wanprestatie, 
kan volgens Van Ryn evenmin afgeleid worden dat een strafbeding de 
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forfaitaire begroting van de schade beoogt. Art. 1229 B.W. houdt voor de 
schuldeiser slechts het verbod in strafbeding en nakoming van de verbintenis 
(hetzij bij equivalent, hetzij in natura) te cumuleren. VanRyn is voorts van 
mening dat de rechtspraak van het Hof geen steun vindt in de bedoelingen 
van de ontwerpers van het B.W. (in dezelfde zin: Vansweevelt, T., ,Het 
strafbeding en de redactie van de Code Napoleon", R. W., 1984-85, 2467-
2474; deze auteur wijst evenwel op het relatief belang van de bedoelingen 
van de wetgever van 1804 en wijst een teleologische of vrije interpretatie niet 
bij voorbaat van de hand). Volgens VanRyn zou een strafbeding slechts 
angel dig zijn bij arglist of bedrog (, ,parce qu 'entachee dejraude ou de dol'') 
wanneer uit het gehele contract blijkt dat de schuldeiser daadwerkelijk 
speculeert op de wanprestatie van de schuldenaar. Dit is bijvoorbeeld het 
geval wanneer de niet-naleving van een relatief minder belangrijke verbinte
nis zeer streng gesanctioneerd wordt. De omvang van de bedongen straf 
alleen laat dergelijk besluit evenwel niet toe. Van Ryns standpunt heeft een 
enkele keer navolging gekregen in de lagere rechtspraak (Luik, 11 december 
1980, Jur. Liege, 1981, 101; Vred. Brussel (1), 6 november 1980, T. Vred., 
1981, 105; in dezelfde zin Kh. Luik, 3 juni 1982, J.T., 1982, 802 en Jur. 
Liege, 1983, 71, noot Jeunehomme, J.F.). Het Hof van Cassatie heeft 
evenwel duidelijk geweigerd Van Ryns interpretatie van de art. 1226 en 1229 
B.W. te volgen (Cass., 21 november 1985, gee.). 

Een andere kritiek luidt dat conventionele strafmaatregelen, en derhalve 
ookstrafbedingen die-niet enkeLde vergoeding van schade beogen, wel 
geoorloofd zijn (Moreau-Margreve, 1., ,Une institution en crise: la clause 
penale" (noot onder Cass., 17 apri11970), R.C.J.B., 1972, 459-504; in die 
zin oak Bosmans, M., ,Chronique de jurisprudence. Les conditions genera
les en matiere contractuelle (1975-1979)", J.T., 1981, nr. 73, p. 56). Oak 
deze kritiek vond bij een rechtbank gehoor, oak al werd de voorzorg 
genomen te onderstrepen dat de bedongen sam niet buiten verhouding stand 
tot de potentH~le schade (Kh. Namen, 30 oktober 1980, Rev. Reg. Dr., 1981, 
163). 

Er werd voorgehouden dat sinds de invoering van de dwangsom het verbod 
op conventionele strafmaatregelen niet meer van toepassing is en er geen 
bezwaar meer bestaat tegen de erkenning van de dwangfunctie van strafbe
dingen (Van Ommeslaghe, P., Examen, R.C.J.B., 1986, nr. 112, p. 229-
230). Advocaat-generaal Krings verwees in zijn conclusie inderdaad naar het 
feit dat de dwangsom als burgerlijke sanctie in Belgie (in 1970) niet bestond. 
Hij wees evenwel op een belangrijk verschil tussen dwangsom en strafbe
ding: de dwangsom wordt niet door de partijen opgelegd maar door de 
rechter (A. C., 1970, 756). De invoering van de dwangsom kan dan oak op 
zichzelf geen argument zijn om de gevestigde rechtspraak inzake strafbedin
gen te wijzigen (vgl. het zeer lezenswaardige vonnis Rb. Luik, 1 oktober 
1986, Jur. Liege, 1986, 695, dat zich uitspreekt voor een behoud van het 
verbod van conventioneel bedongen straffen), hoewel dit betwist wordt (zie 
Kh. Luik, 3 juni 1982, J. T., 1982, 802; goedgekeurd door Delahaye, T., 
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Resiliation et resolution unilaterales en droit commercial beige, Brussel, 
Bruylant, 1984, nr. 193, p. 231). Toch kan ingestemd worden met de 
bedenking dat de invoering van de dwangsom wijst op een wijziging in de 
beoordeling van de aanvaardbaarheid van burgerlijke straffen (Van Om
meslaghe, P., I.e.). 

De rechtspraak van het Hof van Cassatie werd bekrachtigd, althans binnen 
haar specifiek toepassingsgebied, door art. 32, 21° van de wet van 14 juli 
1991 op de handelspraktijken (B.S., 29 augustus 1991). Dit artikel wraakt 
als onrechtmatig bij tekoopaanbiedingen van produkten en diensten tussen 
een verkoper en een consument het beding dat ertoe strekt ,in geval van 
niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van de verbintenissen van de 
koper, schadevergoedingsbedragen vast te stellen die duidelijk niet evenre
dig zijn aan het nadeel dat door de verkoper kan worden geleden" (zie 
eveneens art. 32, 15°). Er bestaat geen twijfel over dat slechts de bekrachti
ging van de rechtspraak van het Hof van Cassatie de wetgever voor ogen 
stond (Gedr. St., Senaat, 1990-91, nr. 1200/2, p. 39-41). De omzetting van 
de rechtspraak in het geciteerde wettelijk voorschrift is evenwel allerminst 
gelukkig te noemen (vgl. Dirix, E., ,De bezwarende bedingen in de 
W.H.P.", R. W., 1991-92, nr. 25, p. 569-570 en p. 572). De bespreking die 
aan de invoering van deze bepaling is voorafgegaan, wijst op een onmisken
bare slordigheid. Er werd niet verwezen naar de cassatierechtspraak en 
voorgehouden werd dat de rechtspraak overmatige strafbedingen ,her
leidt"! 
Een andere recente wettelijke bepaling die een als strafbeding te kwalifice
ren contractsbepaling als onrechtmatig aanmerkt, is art. 28 van de wet van 
12 juni 1991 op het consumentenkrediet. Dit artikel bepaalt dat de conven
tionele nalatigheidsintrest niet hoger mag liggen dan , ,het gemiddelde tussen 
de wettelijke intrestvoet en het overeengekomen jaarlijkse kostenpercenta
ge''. Wanneer ·de overeengekomen nalatigheidsintrest hoger ligt, wordt, 
vreemd genoeg, het beding niet als nietig beschouwd maar wordt de intrest 
van rechtswege verminderd tot de in art. 28 bedoelde intrestvoet (art. 90). 
De rechter behoudt wei de ruime toetsingsbevoegdheid die hij op grond van 
de vroegere Afbetalingswet had (infra, nr. 358, b). 
In de besproken periode verschenen een aantal interessante uiteenzettingen 
omtrent strafbedingen; men raadplege Vansweevelt, T., ,Schadebedingen 
in enkele bijzonder wetten", Jura Falconis, 1984-85, 368-401; Wymeersch, 
E., ,De betwisting rond het strafbeding: een stand van zaken", T.B.H., 
1982, 428-449 en ,Strafbedingen o.m. inzake enkele kredietovereenkom
sten" in Liber Amicorum Prof. Em. E. Krings, Brussel, Story-Scientia, 
1991, 921-938, en voor een benadering vanuit de internationale praktijk 
Fontaine, M., Droit des contrats internationaux. Analyse et redaction de 
clauses, Parijs, Feduci, 1989, 127-169; eveneens verschenen in Droit et 
pratique du commerce international, 1982, 401-442. 

353. VOORAFGAANDE VRAAG: VOORWAARDEN WAARONDER EEN STRAFBEDING 
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INGEROEPEN KAN WORDEN. - Het strafbeding strekt in de regel - tenzij de 
schuldenaar een garantieverbintenis aangegaan zou hebben- tot vergoe
ding van schade bij wanprestatie. Zonder wanprestatie kan derhalve het 
strafbeding niet toegepast worden (Rb. Nijvel, 23 februari 1988, Rev. Liege, 
1989, 618). 
In de regel is eveneens een ingebrekestelling vereist (supra, nr. 330). 
Vooraleer toepassing gemaakt kan worden van een strafbeding, moet soms 
vooraf de draagwijdte van het strafbeding nagegaan worden (zie b.v. Gent, 
7 april1979, T. Not., 1981, 245; Antwerpen, 8 maart 1989, T. Not., 1990, 
32). 

354. RECHTERLIJKE TOETSING VAN DE GELDIGHEID VAN STRAFBEDINGEN. -

HET CRITERIUM VAN DE POTENTIELE SCHADE. - Advocaat-Generaal Krings 
wees erop dat een toetsing van de vergoedende functie van het strafbeding 
dient te gebeuren aan de hand van de potentiele schade zoals die op het 
ogenblik van het aangaan van de overeenkomst kon bepaald worden en niet 
op basis van de effectief geleden schade (A.C., 1970, 764). Het Hof van 
Cassatie heeft dit in de besproken periode bevestigd (Cass., 2 december 
1983, A. C., 1983-84, 398 en R. W., 1984-85, 1246; Cass., 15 januari 1988, 
A. C., 1987-88, 611; zie ook nog b.v. Antwerpen, 18 juni 1984, R. W., 
1985-86, 603; Luik, 27 september 1988, Pas., 1989, II, 55; Gent, 19 
september 1990, R. W., 1990-91, 1273). Een vermindering van het bedrag 
van het geldig bedongen strafbeding tot beloop van de-werkelijk geleden 
schade is uiteraard onmogelijk (Cass., 28 november 1980, A.C., 1980-81, 
357; R. W., 1981-82, 1845 en Rec. Gen. Enr. Not., 1983, 121; Cass., 18 
december 1987, A.C., 1987-88, 521). Evenmin dient de rechter voor de 
toepassing van art. 1152 B.W. het bedrag van de werkelijk geleden schade 
vast te stellen (Cass., 15 januari 1988, A. C., 1987-88, 611; vgl. Antwerpen, 
18 juni 1'984, R. W., 1985-86, 603). In een aantal uitspraken werd niettemin 
-ten onrechte- verwezen naar de concrete schade (Vred. Brussel (8), 12 
februari 1981, T. Vred., 1982, 69; Vred. Sint-Niklaas, 2 november 1981, 
R. W., 1982-83, 2285; Vred. Merksem, 17 juni 1982, R. W., 1984-85, 1518). 
De aard van de fout of de ongelukkige toestand waarin de schuldenaar zich 
bevindt, kunnen de toetsingsbevoegdheid van de rechter niet belnvloeden. 
Toch wordt in sommige uitspraken daarnaar verwezen (Vred. Brussel (8), 
12 februari 1981, T. Vred., 1982, 69; Vred. Merksem, 17 juni 1982, R. W., 
1984-85, 1518; Vred. Marche-en-Famenne, 5 juni 1984, Jur. Liege, 1984, 
487). 
Aangezien de openbare orde zich verzet tegen exorbitante strafbedingen, 
dient de rechter ambtshalve de debatten te heropenen wanneer de schulde
naar de nietigheid van het strafbeding niet heeft aangevoerd (Bergen, 4 mei 
1982, Rec. Gen. Enr. Not., 1981, 348 en Pas., 1982, II, 70). 

355. RECHTERLIJKE TOETSING VAN DE GELDIGHEID VAN STRAFBEDINGEN. -

ANDERE TOETSINGSGRONDEN.-
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a. Art. 1023 Ger. W. Zoals reeds voorheen is gebleken (vorig overzicht, 
T.P.R., 1983, nr. 177, p. 683-684) vervult art. 1023 Ger.W. nauwelijks 
enige rol meer bij de beoordeling van de geldigheid van strafbedingen. Het 
volstaat dat de toepasselijkheid van het strafbeding bedongen wordt bij 
wanprestatie, en niet bij gerechtelijke vordering, om een toetsing op grond 
van art. 1023 Ger.W. te vermijden (Brussel, 17 mei 1979, R. W., 1979-80, 
2446; Vred. Verviers, 8 oktober 1982, Jur. Liege, 1982, 454; Vred. Brussel 
(1), 12 december 1985, T. Vred., 1987, 81; zie nochtans Luik, 9 mei 1989, 
J. T., 1990, 24 en Ann. Dr. Liege, 1990, 49, noot Biquet-Mathieu, C.). 

b. Het recht van verdediging. Nauw verwant met de vorige toetsingsgrond 
is het ,recht van verdediging", dat v66r de inwerkingtreding van art. 1023 
Ger.W. ingeroepen werd om bepaalde verhogingsbedingen te sanctioneren 
(zie Vansweevelt, T., o.c., Jura Fa/c., 1984-85, 369-378). De oudere recht
spraak van het Hof van Cassatie (29 september 1967, A. C., 1968, 141 en 
23 januari 1969, A.C., 1969, 498) vond in de besproken periode nog een 
echo in een arrest van het Hof van Beroep te Gent van 17 november 1983 
(T.B.H., 1984, 212; in dezelfde zin, maar eveneens met verwijzing naar de 
rechtspraak inzake het vergoedend karakter van het strafbeding: Kh. Kort
rijk, 21 juni 1984, T.B.H., 1985, 236). Deze rechtspraak houdt in dat het 
verhogingsbeding niet mag toegepast worden indien de schuldenaar op 
grond van een ernstige reden weigert te betalen. De schuldenaar heeft 
immers het recht zijn zienswijze voor de rechter te verdedigen en het 
verhogingsbeding zou dit recht van verdediging beknotten. 

Deze rechtspraak onderscheidt zich duidelijk van de huidige rechtspraak 
inzake het vergoedend karakter van strafbedingen. Een logisch gevolg van 
een toetsing op grond van het recht van verdediging alleen, is immers dat, 
indien het verweer van de schuldenaar niet van ernst ontbloot is, de 
schuldeiser geen recht heeft op toepassing van het verhogingsbeding, ook 
al staat achteraf vast dat de schuldenaar ten onrechte betaling weigerde. 
Indien het vergoedend karakter van het strafbeding vaststaat, mag m.i. de 
toepassing ervan enkel geweigerd of gematigd worden indien de schuldeiser 
zijn contractueel recht misbruikt (infra, nr. 356). De loutere vaststelling dat 
de schuldenaar in alle redelijkheid de eis kon betwisten, volstaat niet om 
de toepassing van het verhogingsbeding als kennelijk onredelijk aan te 
mer ken. Hiermee kan wellicht het arrest van het Hof van Beroep te Brussel 
van 10 maart 1988 (J. T., 1988, 624) in verband gebracht worden. In casu 
werd de toepassing van het strafbeding aan de schuldeiser ontzegd omdat 
hij grove fouten bij de facturatie begaan had en de schuldenaar derhalve 
op het eerste gezicht terecht de gegrondheid van een factuur kon betwisten, 
ook al bleek achteraf dat het verweer ongegrond was. 

Tenslotte kan nog vermeld worden dat het Hof van Beroep te Brussel een 
verhogingsbeding vernietigde op grond van art. 1023 Ger.W.- veeleer als 
uitdrukking van het recht van verdediging - omdat het beding in een 
verhoging voorzag indien ,geen enkel redelijk en toelaatbaar verweer" 
binnen de vijftien dagen na een ingebrekestelling geformuleerd werd. Derge-
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lijk beding sloot volgens het Hof op ontoelaatbare wijze een later verweer 
uit (Brussel, 31 oktober 1989, J. T., 1990, 273). 

c. Gekwalijiceerde benadeling. Een weinig bewandelde weg werd ingesla-. 
gen door de Burgerlijke Rechtbank te Aarlen (28 maart 1986, fur. Liege, 
1986, 327) die, in een te summier gemotiveerd vonnis, een strafbeding 
sanctioneerde op grand van gekwalificeerde benadeling en misbruik van 
recht (zie eveneens de verwijzing naar gekwalificeerde benadeling in de 
conclusie van Adv.-Gen. Krings voor Cass., 17 april 1970, A.C., 1970, 
761-762 en in Kh. Brussel, 24 juni 1991, T.B.H., 1992, 641). 

356. RECHTERLIJKE TOETSING VAN DE TOEPASSING VAN GELDIGE STRAFBEDIN

GEN.- MATIGINGSRECHT OP GROND VAN RET BEGINSEL VAN DE GOEDE TROUW. 

- Het Hof van Cassatie heeft in zijn arrest van 18 februari 1988 (A. C., 
1987-88, 790; T.B.H., 1988, 696 met noot Dirix, E., ,Over de beperkende 
werking van de goede trouw", 1988, 660-666 en R. W., 1988-89, 1226) 
geoordeeld dat ,hoewel artikel1152 B.W. bepaalt dat, wanneer bij overeen
komst is bedongen dat hij die in gebreke blijft deze uit te voeren, als 
schadevergoeding een bepaalde sam zal betalen, aan de andere partij geen 
grotere noch kleinere som kan worden toegekend, op die regel echter een 
uitzondering bestaat ingeval ( ... ) is vastgesteld dat de schuldeiser misbruik 
heeft gemaakt van zijn recht, en dat zodanig misbruik wordt gesanctioneerd 
door het recht tot zijn normaal gebruik te verminderen" (zie hierover oak 
Bocken, H., ,De goede trouw bij de uitvoering van verbintenissen", R. W., 
1989-90, 1046-1047). 

De feiten die tot dit arrest aanleiding gaven, zijn de volgende. Een huurder 
droeg zijn handelshuurovereenkomst met een brouwerij over aan een nieu
we huurder met ingang van april 1980. De overdrager bleef hoofdelijk 
gehouden tot de verplichtingen uit de overgedragen huur. Slechts de eerste 
drie maanden huur werden door de nieuwe huurder - overigens nag 
laattijdig - betaald. De brouwerij trad geruime tijd niet op en dagvaardde 
de huurder slechts in juni 1981, terwijl de laatste betaling nochtans dateerde 
van augustus 1980. De rechter had de bedongen forfaitaire schadevergoe
ding van zes maanden- die oak de overdrager verschuldigd was -tot drie 
maanden herleid op grand van de overweging dat de brouwerij rechtsmis
bruik gepleegd had door te laat tegen de huurder op te treden. (Uit het arrest 
dient blijkbaar- zie a.m. de samenvatting in A. C. - afgeleid te worden 
dat de vermindering van de schadevergoeding enkel doorgevoerd werd ten 
voordele van de overdrager; waartoe de overnemer veroordeeld werd blijkt 
jammer genoeg niet uit het arrest). Hiertegen werd door de brouwerij, 
eiseres in cassatie, aangevoerd dat de rechter door een lager bedrag dan de 
vooraf vastgestelde schadevergoeding toe te kennen, art. 1134 en 1152 B. W. 
miskende. Bovendien betwistte de eiseres in cassatie dat in casu sprake was 
van rechtsmisbruik. Het Hof van Cassatie wees het middel af met de 
hierboven vermelde overweging. Het Hof oordeelde bovendien dat de 
feitenrechter door de door hem gedane vaststellingen impliciet maar zeker 
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geoordeeld had dat de brouwerij haar recht had uitgeoefend op een wijze 
die kennelijk de grenzen te buiten gaat waarbinnen een bedachtzaam en 
voorzichtig persoon zich normaal gedraagt. 

Het arrest moet goedgekeurd worden. Toch kan betreurd worden dat het 
arrest voor de lezer enige onduidelijkheid Iaat bestaan omtrent de vraag 
welk recht door de brouwerij misbruikt werd. Uit het arrest blijkt immers 
niet dat de feitenrechter rechtsmisbruik bij de toepassing van het strafbe
ding had vastgesteld. De weergave van de beslissing van de feitenrechter, 
zowel in het middel als in de overwegingen van het Hof, Iaat veeleer 
vermoeden dat de feitenrechter van oordeel was dat de verhuurder rechts
misbruik gepleegd had door geruime tijd niet op te treden, m.a.w. door de 
vordering tot ontbinding laattijdig in te stellen. De feitenrechter stipte 
vervolgens aan dat deze nalatigheid van de verhuurder de oorzaak was van 
de grote bedragen die nog dienden betaald te worden. De toename van de 
schuld hield dan ook wellicht verband met het feit dat de achterstallige huur 
toenam (vgl. evenwel Dirix, E., o.c., T.B.H., 1988, 660 en 664 die van 
oordeel is dat de conventioneel bepaalde schadevergoeding opliep; uit het 
arrest blijkt veeleer dat de forfaitair bepaalde ontbindingsvergoeding onver
anderlijk op zes maanden bepaald was). Nochtans wordt het rechtsmisbruik 
door het Hof van Cassatie niet verbonden aan het laattijdig instellen van 
de vordering tot ontbinding, maar aan de toepassing van het strafbeding. 
Aldus laat het arrest de lezer in het ongewisse omtrent de wijze waarop de 
feitenrechter kan oordelen dat de schuldeiser misbruik maakt van zijn recht 
dat hij put uit het strafbeding. De vraag rijst of in casu de feitenrechter niet 
veeleer door de herleiding van de forfaitaire schadevergoeding de schade 
vergoedde die voortvloeide uit het misbruik van recht om de ontbinding in 
rechte te vorderen. 

Het arrest Iaat dan ook nauwelijks toe de toepassing na te gaan van de 
sanctie op het misbruik van het recht dat de schuldeiser put uit het strafbe
ding. Volgens het Hof is die sanctie de vermindering van het uitgeoefende 
recht tot zijn normaal gebruik. Wat is evenwel dit ,normaal gebruik"? 
Indien de bedongen schadevergoeding onveranderlijk is, kan de schuldeiser 
dan niet anders dan de integrale toepassing van het strafbeding vorderen? 
Twee recente toepassingen tonen aan dat op grond van de goede trouw de 
rechter het strafbeding herleidt met inachtneming van de werkelijk geleden 
schade, zonder even wei daarom het bedrag van de vergoeding noodzakelij
kerwijze te bepalen op het bedrag van de werkelijk geleden schade. Zo 
diende het Hof van Beroep te Bergen te oordelen over de toepassing van 
een strafbeding in een overeenkomst tot overname van een handelszaak 
volgens hetwelk de tekortkoming aan een niet-concurrentiebeding gesanc
tioneerd werd met een betaling van een bedrag van 1.835.353 F., zijnde de 
prijs voor de overname van de handelszaak en de stock. Omdat de 
tekortkoming aan het niet-concurrentiebeding zeer gering was en de schade 
in ieder geval beperkt was, werd de bedongen schadevergoeding herleid tot 
100.000 F., zijnde een vijftiende van de prijs van de overname van de 
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handelszaak (Bergen, 21 maart 1990, T.B.H., 1990, 234). De Vrederechter 
van het eerste kanton te Sint-Niklaas stelde vast dat onmiddellijk na 
ontbinding van de handelshuurovereenkomst het pand opnieuw verhuurd 
werd aan een hogere huurprijs. De wederverhuringsvergoeding ten bedrage 
van zes maanden, die de vrederechter als geoorloofd aanvaardde, werd met 
de helft herleid. De vrederechter was van oordeel dat de verhuurders hun 
vordering hadden moeten beperken en dat zij, door dit niet te doen, de 
overeenkomst misbruikten om een buitengewoon voordeel op te strijken 
met belangrijke financiele nadelen voor de huurders tot gevolg (Vred. 
Sint-Niklaas (1), 12 november 1990, R. W., 1991-92, 856). 

Het onderscheid tussen een beperking van de toepassing van het strafbeding 
op grond van het verbod van rechtsmisbruik en de nietigverklaring van het 
strafbeding op grond van miskenning van de open bare orde of goede zeden, 
is bijzonder groot. Indien de rechter de toepassing van een strafbeding als 
rechtsmisbruik sanctioneert, komt de geldigheid van het strafbeding niet in 
het gedrang. Integendeel, de rechter aanvaardt het strafbeding als geldig 
aangezien hij slechts de uitoefening van het recht dat de schuldeiser aan het 
strafbeding ontleent, sanctioneert. Mocht hij het beding als ongeldig be
schouwen, dan zou hij daarvan ambtshalve de nietigheid moeten opwerpen. 
Bepaalde rechtspraak die het strafbeding op grond van de goede trouw 
herleidt wegens het excessief karakter, is dan ook voor kritiek vatbaar (b. v. 
Vred. Sint-Gillis-Brussel, 23 november 1981, R. W., 1982-83, 2150; supra, 
nr.-201). 

357. ENKELE BIJZONDERE VRAGEN BIJ TOEPASSING VAN STRAFBEDINGEN.

a. Matigingsrecht bij ongeldig strafbeding? De rechter beschikt niet over 
de bevoegdheid om een ongeldig strafbeding te matigen. Ben ongeldig 
strafbeding kan enkel nietig verklaard worden (b.v. Luik, 6 november 1987, 
T.B.H., 1989,247 en Pas., 1988, II, 56; Brussel, 23 juni 1987, Rev. Liege, 
1987, 103; Brussel, 30 juni 1988, J. T., 1989, 93; Kh. Kortrijk, 21 juni 1984, 
T.B.H., 1985, 236; Kh. Luik, 14 februari 1989, Rev. Liege, 1990, 812). De 
schuldeiser kan in dergelijk geval slechts overeenkomstig het gemeen recht 
schadevergoeding bekomen. Soms wordt niettemin het strafbeding ,gema
tigd''. In een aantal gevallen wordt hiermee veeleer een als het ware 
impliciete vernietiging bedoeld waarna een naar gemeen recht begrote 
schadevergoeding toegekend wordt (zie en vgl. Rb. Marche-en-Famenne, 24 
april 1986, T.B.B.R., 1987, 181; Kh. Dendermonde, 9 september 1986, 
Intern. Vervoerr., 1987, nr. 1, 47; Vred. Marche-en-Famenne, 5 juni 1984, 
Jur. Liege, 1984, 487; Vred. Hamoir, 30 apri11987, T. Vred., 1988, 175; 
zie eveneens Vred. Gent, 17 januari 1986, T.G.R., 1986, 31). De verwijzing 
naar een ,matiging" dient toch afgekeurd te worden aangezien zij de 
toepassing van de nietigheidssanctie versluiert. Bovendien wordt ook de 
toepassing van het gemeen recht inzake schadevergoeding bij wanprestatie 
onduidelijk. Ben ,matiging" leidt zelfs niet zelden tot een verkeerde 
toepassing van het gemeen recht, vooral wanneer de wanprestatie bestaat 
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in de laattijdige betaling van een geldsom. Eenmaal het beding dat voorziet 
in een forfaitaire schadevergoeding als ,overdreven" terzijde geschoven 
wordt, kan aan de schuldeiser enkel nag moratoire intrest toegekend 
worden. De toekenning van een bijkomend bedrag is strijdig met art. 1153 
B.W .. Dit wordt soms uit het oog verloren (zie Vred. Marche-en-Famenne, 
5 juni 1984, gee.). Deze fout wordt overigens eveneens begaan zonder 
verwijzing naar enige herleiding (Gent, 18 juni 1987, T.G.R., 1987, 72; Kh. 
Gent, 22 februari 1991, T.G.R., 1991, 73; zie daarentegen voor een juiste 
toepassing Kh. Kortrijk, 21 juni 1984, gee.). 

Bij vele rechtscolleges bestaat de praktijk dat de eiser reeds in zijn inleidende 
dagvaarding afstand doet van de integrale toepassing van het strafbeding 
in de wetenschap dat dergelijke eis tach afgewezen zal worden. De eiser 
beperkt dan de toepassing van het strafbeding tot de door dat rechtscollege 
aanvaarde grens (zie hierover reeds Maquet, N., ,La clause penale: quel
ques elements de fait", B.R.H., 1980, nr. 10, p. 399; b.v. Gent, 18 juni 
1987, T.G.R., 1987, 72; Kh. Namen, 30 oktober 1980, Rev. Reg. Dr., 1981, 
163). Dergelijke praktijk ontbeert elke rechtsgrond. Ofwel is het strafbeding 
geldig, en dan kan de schuldeiser de toepassing van het strafbeding vorde
ren; ofwel is het strafbeding nietig, en dan kan de schuldeiser hierop zijn 
eis niet steunen, zelfs niet gedeeltelijk. Meer nag: de herleiding door de 
schuldeiser van het strafbeding wijst erop dat de schuldeiser (daartoe 
ge'inspireerd door de rechtspraak van het rechtscollege waarvoor hij zijn eis 
instelt) het strafbeding als exorbitant beschouwt (b.v. Kh. Kortrijk, 21 juni 
1984, T.B.H., 1985, 236). Een schuldeiser zal immers wellicht niet gedeelte
lijk afstand doen van de toepassing van een geldig strafbeding! De door het 
rechtscollege toegelaten herleiding brengt dan mee dat een schuldeiser bij 
wanbetaling van een geldsom, zonder strafbeding als rechtsgrond en in 
strijd met het gemeen recht (art. 1153 B.W.), een hogere intrest dan de 
wettelijke intrest en een bijkomende schadevergoeding verkrijgt. Deze 
praktijk van vrijwillige herleiding van het strafbeding beoogt de schuldeiser 
te behoeden voor de rechtsonzekerheid die ontstaan is door de uiteenlopen
de beoordeling van de strafbedingen door diverse rechtscolleges. Deze 
praktijk is om die reden te begrijpen; bij gebrek aan rechtsgrond is zij 
evenwel niet goed te keuren. Een realistische benadering van strafbedingen 
en een daadwerkelijke sanctionering van schuldeisers die blijven gebruik 
maken van exorbitante strafbedingen zouden allicht bijdragen tot een 
verdwijning van de huidige op theoretisch vlak incoherente rechtspraak. 
Een matigingsrecht op grand van de goede trouw kan eveneens diensten 
bewijzen, tenminste wanneer de vragen omtrent de toepassing van dit 
matigingsrecht beantwoord worden. 

De ondeelbaarheid van het ongeldig strafbeding in een leasingcontract 
krachtens hetwelk de schadevergoeding overeenstemt met het bedrag van 
de te vervallen huurgelden brengt mee dat het strafbeding niet ,gered" kan 
worden door de realisatiewaarde van het geleasde goed in mindering te 
brengen. In de praktijk gaat het veelal anders eraan toe (b.v. Rb. Brussel, 
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14 april 1989, T.B.H., 1992, 620; Kh. Brussel, 5 februari 1991, T.B.H., 
1992, 631; Kh. leper, 6 januari 1992, T.B.H., 1993, 273, kritische noot 
Kileste, P .) 

Een geldig strafbeding kan uiteraard niet zonder miskenning van de 
art. 1134 en 1152 B.W. gematigd worden tot het bedrag van de werkelijke 
schade (Cass., 28 november 1980 en 18 december 1987, supra, nr. 354; 
Antwerpen, 27 februari 1989, Turnh. Rechtsl., 1989, 183; Kh. Luik, 12 
oktober 1982, T.B.H., 198, 581; Vred. Andenne, 18 maart 1982, T. Vred., 
1982, 260). Een matiging is slechts mogelijk op grond van het beginsel van 
de goede trouw (supra, nr. 356). 

b. Cumulatie van verhogingsbeding met verwijlintrest? Een vaak voorko
mende betwisting is of bij laattijdige betaling van een geldsom een bijko
mende schadevergoeding bovenop de verwijlintrest toegekend kan worden. 
Doorgaans wordt dit aanvaard op grond van het argument dat de forfaitaire 
schadevergoeding de vergoeding van een andere schade beoogt dan de 
verwijlintrest. De forfaitaire schadevergoeding betreft de verminderde pro
duktiviteit van het personeel, de stijging van de algemene kosten, commer
ciele schade, onmogelijkheid van investering, enzovoort (Brussel, 17 mei 
1979, R. W., 1979-80, 2446; Luik, 11 december 1980, Jur. Liege, 1981, 101; 
Kh. Namen, 30 oktober 1980, Rev. Reg. Dr., 1981, 163; Beslagr. Verviers, 
27 februari 1981, Jur. Liege, 1981, 202; Kh. Luik, 3 juni 1982, J.T., 1982, 
802 en Jur. Liege, 1983, 71, noot Jeunehomme, J.F.; Rb. Mechelen, 23 
november-198:2-,--R~-W. ,-198§-86, -7 52;-Kh. Brussel, 28-juni 1-983, J.T., -1-983, 
544; Vred. Verviers, 8 oktober 1982, Jur. Liege, 1982, 454; Vred. Brussel 
(1), 12 december 1985, T. Vred., 1987, 81; anders: Antwerpen, 5 maart 
1986, Limb. Rechtsl., 1986, 114, noot en Vred. Merksem, 17 juni 1982, 
R. W., 1984-85, 1518: na gewezen te hebben op de hoogte van de conventio
nele verwijlintrest, werd geoordeeld dat de bijkomende schadevergoeding 
geen vergoedende functie kon hebben). In een aantal uitspraken werd de 
cumulatie van de hand gewezen wegens het overdreven karakter. Tot dat 
resultaat kwam de rechter door het percentage van het verhogingsbeding te 
voegen bij de intrestvoet (Rb. Aarlen, 28 maart 1986, Jur. Liege, 1986, 327; 
Vred. Sint-Gillis-Brussel, 23 november 1981, R. W., 1982-83, 2150 met 
foutieve berekening). Indien men aanneemt dat verwijlintrest en verho
gingsbeding betrekking hebben op andere bestanddelen van schade, heeft 
deze rekenoefening geen enkele zin. 

c. Art. 1231 B. W. Art. 1231 B.W. bepaalt dat de rechter de ,straf" ,kan" 
verminderen wanneer de hoofdverbintenis gedeeltelijk is uitgevoerd. Deze 
bepaling machtigt de rechter niet tot matiging van het strafbeding maar 
verschaft hem de mogelijkheid de vergoeding die bedongen is voor het geval 
van gehele wanprestatie, proportioned te verminderen bij gedeeltelijke 
wanprestatie (Wymeersch, E., o.c., T.B.H., 1982, nr. 54, p. 448). Er werd 
geoordeeld dat art. 1231 B.W. niet van toepassing is wanneer de forfaitaire 
schadevergoeding zo berekend wordt dat zij afneemt naargelang het con-

. tract langer uitgevoerd wordt (Antwerpen, 29 januari 1979, R. W., 1979-80, 
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1135; Arbh. Gent, afd. Brugge, 4 maart 1988, R. W., 1988-89, 819; Kh. 
Luik, 12 oktober 1982, T.B.H., 1983, 581, noot Wymeersch, E.). De vraag 
werd gesteld of de partijen bij voorbaat de toepassing van art. 1231 B.W. 
zouden kunnen uitsluiten wanneer het strafbeding met een gedeeltelijke 
uitvoering geen rekening houdt (vgl. overzicht, T.P.R., 1975, nr. 144, 
p. 744-745). Een bevestigend antwoord op deze vraag lijkt in strijd met het 
basisprincipe dat het strafbeding een vergoedend karakter moet hebben. De 
niet-herleidbaarheid van het strafbeding bij gedeeltelijke uitvoering houdt 
een bestraffing in, tenzij ervan uitgegaan kan worden dat zowel gehele als 
gedeeltelijke niet-uitvoering evenveel schade kunnen veroorzaken. Het 
standpunt dat art. 1231 B.W. niet van openbare orde zou zijn (vgl. Van 
Ommeslaghe, P., Examen, R.C.J.B., nr. 113, p. 231; Kh. Luik, 12 oktober 
1982, gee.) lijkt dan ook bekritiseerbaar in zover hierdoor de partijen 
toegelaten wordt het principe van de herleidbaarheid in functie van de 
gedeeltelijke uitvoering bij voorbaat uit te sluiten (vgl. Delvoie, G., ,Het 
strafbeding in financieringshuurcontracten (leasing)", B.R.H., 1973, 3-30). 
Tegen een conventionele regeling van de weerslag van een gedeeltelijke 
uitvoering op de toepassing van het strafbeding bestaat daarentegen geen 
bezwaar. Op dergelijk beding vindt art. 1231 B.W. geen toepassing. 

Vanzelfsprekend kan de gedeeltelijke uitvoering van de hoofdverbintenis 
niet als uitgangspunt dienen van het onderzoek naar de principiele geldig
heid van het beding (zie nochtans Kh. Charleroi, 26 juni 1984, T.B.H., 
1986, 66). 

d. Strafbedingen en faillissementsrecht. De toepasselijkheid in het alge
meen van strafbedingen bij faillissement van de schuldenaar wordt meestal 
niet meer betwist (Wymeersch, E., o.c., T.B.H., 1982, nrs. 25-27, p. 436-
437). De gelijkheid van de schuldeisers wordt door de toepassing van 
strafbedingen niet in het gedrang gebracht (Kh. Kortrijk, 10 juni 1980, 
B.R.H., 1981, 87), tenzij wanneer het strafbeding uitdrukkelijk slechts bij 
faillissement, en niet bij wanprestatie in het algemeen, eisbaar is (Wy
meersch, E., noot onder Kh. Luik, 12 oktober 1982, T.B.H., 1983, 581). 
Er werd geoordeeld dat het strafbeding in een persoonlijke lening op 
afbetaling volgens hetwelk een verhoging van 100Jo toegepast werd bij 
niet-betaling op de vervaldag, niet na faillissement toegepast kan worden 
indien de stopzetting van betalingen voortvloeit uit het verbod dat door het 
faillissement aan de schuldenaar wordt opgelegd om zelf nog enige betaling 
te verrichten (Luik, 28 september 1984, Jur. Liege, 1985, 17; bevestiging 
van Kh. Verviers, 24 januari 1983, Jur. Liege, 1984, 175). Het Hof van 
Cassatie verbrak deze beslissing. Ook wanneer naar aanleiding van het 
faillissement de schuldenaar zijn contractuele verplichtingen niet meer 
nakomt, is het strafbeding van toepassing (Cass., 10 april 1986, A.C., 
1985-86, 1078; R. W., 1986-87, 818 en Rev. Liege, 1987, 137). 

Soms worden bepalingen van het faillissementsrecht ingeroepen tegen een 
integrale toepassing van het strafbeding. In een vonnis van de Rechtbank 
van koophandel van Luik (12 oktober 1982, T.B.H., 1983, 581, met 
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kritische noot Wymeersch, E.) werd de vorderihg van de leasinggever tot 
betaling van de niet-vervallen huurgelden krachtens een strafbeding vermin
derd met een bedrag dat de niet-vervallen intrest zou vertegenwoordigen. 
De rechtbank steunde zich hiervoor op art. 450, tweede lid, Faill.W. Dit 
is betwistbaar aangezien huurgelden niet aangezien kunnen worden als 
niet-vervallen schulden die geen intrest opbrengen. Bovendien werden de 
niet-vervallen huurgelden ten titel van schadevergoeding, en niet als termijn
schulden, gevorderd. 

e. Strafbedingen en woeker. Een strafprocedure deed de vraag rijzen of 
door het bedingen van een forfaitaire schadevergoeding, naast het voordeel 
van onmiddellijke opeisbaarheid, de geldschieter zich voordelen doet belo
ven die klaarblijkelijk de normale intrest en de dekking van het risico van 
de lening overschrijden (zie art. 494 Sw.). Het antwoord in het beslechte 
geval was negatief (zie Brussel, 23 december 1982, Bank Fin., 1984, 54 en 
Cass., 23 maart 1983, A.C., 1982-83, 907). Zie eveneens Wymeersch, E., 
o.c., T.B.H., 1982, nr. 24, p. 435-436 en Vansweevelt, T., o.c., Jura Fa/c., 
1984-85, 389-391. 

358. STRAFBEDINGEN IN ENKELE BIJZONDERE CONTRACTEN. _:___ VERHOGINGSBE

DINGEN E.A. -

a. Leasingcontracten. Ook in de besproken periode werd aandacht besteed 
aan strafbedingen in leasingcontracten (zie ook vorig overzicht, T.P.R., 
198l, nr: 175, p. 682; Wym~£rscli~-E., o.c., T.B.H., 19-82, nr.s·.-4J-53~ 

p. 443-448; voor een recent overzicht, zie Bruyns, F. en Buysschaert, D., 
,Chronique de jurisprudence. La location-financement ou leasing mobilier 
(1966-1988)", J. T., 1988, 565-567 en Kileste, P ., Buysschaert, D. en Pen
nin, N., ,De !'application de la clause penale en matiere de contrats de 
leasing", T.B.H., 1992, 552-575 en de uiteenlopende gerechtelijke uitspra
ken in hetzelfde nummer van T.B.H., 620-643). Het Hof van Beroep te 
Antwerpen bevestigde zijn rechtspraak dat een boetebeding in een leasingo
vereenkomst ten belope van 600Jo van de nog te vervallen maandelijkse 
huurtermijnen, naast de terugname van het geleasde goed door de leasingge
ver, niet overdreven is. Dergelijk bedrag levert de leasinggever geen grotere 
winst op dan de normale uitvoering van de overeenkomst (Antwerpen, 18 
juni 1984, R. W., 1985-86, 603; zie in die zin reeds Antwerpen, 29 januari 
1979, R. W., 1979-80, 1135; in dezelfde zin, wanneer de vergoeding 50% van 
de te vervallen huur bedraagt: Kh. Brussel, 30 november 1990, J. T., 1991, 
300; vgl. Antwerpen, 27 februari 1991, Pas., 1991, II, 120). Wanneer bij 
ant binding van de overeenkomst de leasinggever daarentegen op grand van 
het strafbeding het bedrag van aile nog te vervallen termijnen vordert, 
verwerft de leasinggever meer dan bij normale uitvoering van de overeen
komst. Niet aileen geniet de leasinggever het voordeel van de vervroegde 
eisbaarheid van de termijnen. Bovendien worden beheerskosten uitgespaard 
en kan het teruggenomen goed verkocht worden. Dergelijk strafbeding werd 
dan ook nietig verklaard (Brussel, 23 juni 1987, Rev. Liege, 1987, 1033, 
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noot; Brussel, 31 maart 1992, J. T., 1992, 640; Kh. Luik, 14 februari 1989, 
Rev. Liege, 1990, 312; vgl. Rb. Brussel, 20 maart 1990, Rev. Reg. Dr., 1990, 
476 en Kh. leper, 6 januari 1992, T.B.H., 1993, 273, noot Kileste, P.). De 
vordering van de leasinggever die zich enerzijds beriep op het strafbeding 
dat van toepassing was bij ontbinding van de overeenkomst en anderzijds 
op het strafbeding inzake de moratoire intrest werd door het Hof van 
Beroep te Brussel afgewezen omdat het strafbeding inzake de moratoire 
intrest enkel van toepassing werd geacht bij gedwongen uitvoering van de 
overeenkomst (Brussel, 30 oktober 1985, R. W., 1986-87, 947, noot Van
sweevelt, T .). Ben van de klassieke rechtspraak afwijkend vonnis is het reeds 
vermelde vonnis van de Recht bank van koophandel te Luik van 12 oktober 
1982 (supra, nr. 357, d). Tenslotte dient nog vermeld het arrest van het Hof 
van Beroep te Bergen (23 oktober 1985, T.B.H., 1986, 522). In dit arrest 
had het Hof niet alleen bezwaar tegen de omvang van de vergoeding, maar 
ook en vooral tegen het feit dat het strafbeding toepassing vond bij de 
ontbinding van rechtswege na een enkele wanbetaling (in dezelfde zin Kh. 
Brussel, 28 mei 1991, T.B.H., 1992, 637). 

b. Kredietovereenkomsten. De Afbetalingswet v~m 9 juli 1957 voorzag in 
de artikelen 10, § 2, 19, § 2 en 19octies, § 2 in een matigingsbevoegdheid: 
,lndien de rechter oordeelt dat de opgelegde of overeengekomen strafbepa
lingen of schadevergoeding bij niet-uitvoering van de overeenkomst over
dreven of onverantwoord zijn, kan hij deze zelfs ambtshalve verminderen 
of de lener er geheel van ontslaan". Deze bepaling werd in een licht 
gewijzigde redactie overgenomen in art. 90, tweede lid, van de wet van 12 
juni 1991 op het consumentenkrediet: ,lndien de rechter bovendien oor
deelt dat de overeengekomen of toegepaste straffen of schadevergoedingen, 
onder meer in de vorm van strafbedingen, bij niet-uitvoering van de 
overeenkomst, overdreven of onverantwoord zijn, kan hij deze ambtshalve 
verminderen of de consument er geheel van ontslaan''. Aan deze bepaling 
werd tijdens de parlementaire voorbereiding geen aandacht besteed. Men 
vraagt zich dan ook af om welke reden de tekst van het vroegere artikel 
gewijzigd werd. De redactie van het nieuwe artikel (,overeengekomen of 
toegepaste straffen of schadevergoedingen, onder meer in de vorm van 
strajbedingen' ') getuigt in ieder geval niet van een klare kijk van de wetgever 
op de functie van strafbedingen. 

Onder gelding van de Afbetalingswet werd aangenomen dat de rechter de 
toepassing van een strafbeding kan milderen op grand van de specifieke 
omstandigheden waarin de lener zich bevond, ook al beoogde het strafbe
ding slechts de vergoeding van schade (zie Van Lier, H., ,Chronique de 
jurisprudence. Les operations a temperament visees par la loi du 9 juillet 
1957 (1957 a 1982)", J.T., 1983, nr. 41 e.v., p. 61 e.v.; Vansweevelt, T., 
o.c., Jura Fa/c., 1984-85, 387-388). Deze rechtspraak blijft geldig onder 
gelding van de nieuwe wet (in die zin ook Dambre, M., ,Contractsvoor
waarden en driepartijenverhoudingen" in De nieuwe wet op het consumen
tenkrediet, Brussel, Editions Creadif, 1992, nr. 55, p. 101-102). Op grond 
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van deze bepalingen heeft de rechter derhalve een ruimere toetsingsbevoegd
heid dan op grond van het gemeen recht. Om die reden bestaat er dan ook 
geen bezwaar dat de rechter bij zijn uitspraak omstandigheden in aanmer
king neemt die geen verband houden met het al dan niet vergoedend 
karakter van het strafbeding (vgl. Kh. Gent, 25 januari 1980, R. W., 
1980-81, 1954; i.e. was de Afbetalingswet evenwel niet van toepassing, 
zodat deze uitspraak voor kritiek vatbaar is; vgl. Wymeersch, E., o.c., 
T.B.H., 1982, nr. 33, p. 439 en nr. 56, p. 449). Zo kan de rechter b.v. 
rekening houden met de werkelijk geleden schade (Wymeersch, E., o.c., 
Liber Amicorum Prof. Em. E. Krings, nr. 16 in fine, p. 932). 

De rechter stelt zich doorgaans streng op bij de beoordeling van de geoor
loofdheid van forfaitaire schadevergoedingen. Een forfaitaire schadever
goeding van lOOJo van het verschuldigd saldo werd door de vrederechter van 
Fosses-la-Ville aanvaardbaar geacht (Vred. Fosses-la-Ville, 24 februari 
1982, Jur. Liege, 1982, 275).Voor leningen - die nota bene niet aan de 
Afbetalingswet onderworpen waren - werd de forfaitaire schadevergoe
ding van 10% evenwel door andere rechters afgewezen (Vred. Sint-Niklaas, 
2 november 1981, R. W., 1982-83, 2286, weliswaar op grond van een 
vergelijking met de reele schade; Kh. Charleroi, 26 juni 1984, T.B.H., 1986, 
66, op grond van een berekening waaruit bleek dat de onmiddellijke 
opeisbaarheid van de nog te vervallen termijnen, m.i.v. de intrest, en de 
forfaitaire schadevergoeding van 10 % aan de schuldeiser meer voordeel 
opleve-ren dan denormale iiitv-oeiing van-de overeenlcoirist; in dezelfde zin 
Gent, 26 september 1980, R. W., 1981-82, 1026; Rb. Marche-en-Famenne, 
24 april 1986, T.B.B.R., 1987, 181, op grond van de vaststelling dat de 
vervroegde opeisbaarheid van intrest reeds een vergoeding van de schade 
uitmaakt en dat de bijkomende schadevergoeding derhalve in strijd is met 
art. 6 B.W.; Luik, 27 september 1988, Pas., 1989, II, 55; Rb. Neufchateau, 
29 januari 1992, Rev. Liege, 1992, 1030). Het Hof van Beroep te Luik 
onderkende in de bepalingen van een lening drie strafbedingen, met name 
het beding van onmiddellijke opeisbaarheid van de nog niet vervallen 
termijnen m.i.v. de intrest, een beding betreffende de nalatigheidsintrest en 
een beding houdende forfaitaire schadevergoeding van 10%. Deze bedingen 
werden door het Hof gezamenlijk als ongeoorloofd beschouwd en derhalve 
vernietigd (Luik, 9 mei 1989, J.T., 1990, 24 en Ann. Dr. Liege, 1990,49, 
noot Biquet-Mathieu, C.). De cassatievoorziening tegen dit onderdeel van 
het arrest werd verworpen (Cass., 28 november 1991, A.C., 1991-92, 282 
en Rev. Liege, 1992, 290). De eiser in cassatie voerde ondermeer aan dat 
het beding van onmiddellijke opeisbaarheid niet als strafbeding gekwalifi
ceerd kan worden omdat dergelijk beding niet de forfaitaire en definitieve 
vaststelling beoogt van de schade die voor de schuldeiser kan voortvloeien 
uit de wanprestatie. Het beding kon derhalve, aldus de eiser, niet vernietigd 
worden op grond van de regel dat een geldig strajbeding een vergoedend 
karakter moet hebben. Het Hof van Cassatie beperkte zich in zijn arrest 
ertoe erop te wijzen dat het Hof van Beroep te Luik oordeelde dat de 
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gezamenlijke bedingen geen strafbedingen waren omdat het vergoedend 
karakter ontbrak en dat de bedingen door het Hof van Beroep als strijdig 
met de openbare orde beschouwd werden omdat zij de schuldeiser een 
voordeel verleenden buiten elke verhouding tot de potentiele schade. Aldus 
blijft de vraag onbeantwoord of het beding van onmiddellijke opeisbaar
heid een (aldan niet geldig) strafbeding uitmaakt en derhalve of het beding 
vernietigd werd als ongeldig strafbeding, dan wel als een met de openbare 
orde strijdige burgerlijke straf (zie hierover ook Moreau-Margreve, I., o.c., 
R.C.J.B., 1972, 494-496). 

Zie voorts Wymeersch, E., o.c., Liber Amicorum Prof. Em. E. Krings, 
nrs. 15-17, p. 930-932). 

c. Overeenkomsten met makelaars in onroerende goederen. Niet zelden 
bedingt de makelaar die belast wordt met het zoeken van een kandidaat
koper dat hem een aanzienlijke vergoeding verschuldigd is wanneer de klant 
de overeenkomst voortijdig beeindigt of zelf het onroerend goed, zonder 
tussenkomst van de makelaar, verkoopt. Uit de rechtspraak blijken de 
misbruiken waartoe dergelijk beding aanleiding kan geven. De rechtspraak 
sanctioneert het beding wanneer het de makelaar toelaat zich te onthouden 
van elke tussenkomst en zich ermee te vergenoegen te wachten op de 
verkoop door de eigenaar zelf. Dergelijk beding is ongeoorloofd doordat 
de makelaar speculeert op de wanprestatie van de opdrachtgever (Rb. 
Antwerpen, 2 mei 1988, R. W., 1988-89, 59; vgl. Vred. Deurne, 7 december 
1984, R. W., 1986-87, 2667; Antwerpen, 19 december 1988, R. W., 1988-89, 
1346; supra, nr. 147). Het beding wordt eveneens vernietigd wanneer vast
staat dat de makelaar bij het aanbrengen van een koper nooit een commis
sieloon had kunnen verdienen dat het bedrag van het strafbeding evenaart 
(Bergen, 18 januari 1983, Rev. Not. B., 1983, 393; Bergen, 19 september 
1983, Rec. Gen. Enr. Not., 1984, nr. 23085 en Rev. Reg. Dr., 1984, 21) of 
wanneer een aanzienlijke vergoeding verschuldigd is bij tekortkoming aan 
een in belang ondergeschikte verbintenis (Brussel, 14 december 1979, Rec. 
Gen. Enr. Not., 1981, nr. 22611; i.e. eiste de makelaar ten titel van schade
vergoeding het honorarium dat hij had kunnen verdienen op de enkele 
grond dat de opdrachtgever hem laattijdig had verwittigd van een voorgeno
men verkoop). Zeer kritisch is een vonnis van de Burgerlijke Rechtbank te 
Tongeren (19 januari 1990, T.B.B.R., 1990, 369). In casu bepaalde de 
overeenkomst dat het bedongen commissieloon verschuldigd zou zijn indien 
de eigenaar tijdens de periode van exclusiviteit het onroerend goed zelf 
verkoopt of indien de uiteindelijke koper, ongeacht de verkoopprijs en 
ongeacht het tijdstip van de verkoop, een door de makelaar aangebrachte 
kandidaat-koper is. De rechtbank oordeelde dat het commissieloon enkel 
verschuldigd kon zijn bij verkoop door de eigenaar binnen de periode van 
exclusiviteit maar niet in het andere geval. In dit laatste geval zou de 
makelaar immers, zonder enige beperking in de tijd, het voordeel van de 
overeenkomst behouden, zodat het beding een ongeoorloofde sanctie zou 
uitmaken voor de opzegging van de overeenkomst. Voor kritiek vatbaar is 
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een arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen (3 maart 1987, T.B.B.R., 
1989, 237, noot Philippe, D.-M.) waarbij een als geldig aanvaard strafbe
ding niettemin verminderd werd op grond van de regel dat bij een lastge
vingsovereenkomst het loon van de lasthebber herleid kan worden wanneer 
er een wanverhouding bestaat met de geleverde prestaties. · 

d. Overeenkomsten met openbare diensten. De Raad van State (27 septem
ber 1988, R. W., 1990-91, 151; J. T., 1989, 716; D.C.C.R., 1989, 62, noot 
De Vroede, P. en Het ondernemingsrecht, 1989, nr. 9, 107, noot Philippe, 
D.) vernietigde de leveringsvoorwaarden van een elektriciteitsdistributie
maatschappij die enerzijds voorzagen in een verwijlintrest die 3 punten 
hoger lag dan de wettelijke intrest en anderzijds in een vergoeding, verschul
digd bij bedrog (ongeoorloofde stroomafname), ten belope van het dubbele 
van het ontdoken bedrag, onverminderd de herstellingskosten. De Raad van 
State, die het reglementair karakter van deze voorwaarden aanvaardde 
(supra, nr. 42), vernietigde deze bepalingen omdat zij meer beoogden dan 
de vergoeding van de werkelijk geleden schade en omdat i.e. geen enkele 
wettelijke bepaling het opleggen van een administratieve sanctie toeliet. De 
vraag naar de geoorloofdheid van een administratieve sanctie werd eveneens 
gesteld door het Hof van Beroep te Brussel dat de debatten hierover 
heropende (12 september 1989, Rev. Liege, 1989, 1306). 

Het Hof van Beroep te Bergen weigerde, zulks in een contractuele benade
ring van de leveringsvoorwaarden, de toepassing van de bepaling i.v.m. 

··- ongeoorloofde stroomafname omdat het·bedrog gepleegdwerd-na beeindi
ging van de overeenkomst (Bergen, 13 februari 1986, R.G.A.R., 1987, 
nr. 11237). 

Een punitief karakter komt eveneens toe aan het beding in de reisvoorwaar
den van de N.M.B.S. volgens hetwelk bij zwartrijden bovenop de prijs van 
het reisbiljet, een bijkomende vergoeding van hetzelfde bedrag verschuldigd 
is. De Correctionele rechtbank van Charleroi kwalificeerde dit beding als 
strafbeding, waarvan het de geldigheid niet betwijfelde (Corr. Charleroi, 
21 juni 1983, R.G.A.R., 1985, nr. 10947 en Pas., 1984, III, 12). Indienhet 
strafbeding een louter contractuele bepaling uitmaakt, is de geldigheid 
ervan op grond van een toetsing aan het criterium van de potentiele schade 
betwistbaar. In zover het als reglementaire bepaling een administratieve 
sanctie inhoudt, dient een wettelijke bepaling deze sanctie toe te laten. Dit 
lijkt niet het geval te zijn (zie over de aard van de rechtsverhouding tussen 
de N.M.B.S. en haar reizigers Vander Wielen, P., ,La force obligatoire 
des reglements-tarifs de la S.N.C.B. a la lumiere d'une jurisprudence 
recente", Het ondernemingsrecht, 1992, afl. 24, 79-100; i.h.b. 99). 

e. Andere overeenkomsten. Het beding in een huurovereenkomst waarin 
de partijen de wederverhuringsvergoeding bepalen die verschuldigd is bij 
ontbinding van de huur, is een strafbeding (Cass., 18 december 1987, A.C., 
1987-88, 521; Vred. Andenne, 18 maart 1982, T. Vred., 1982, 260). Maakt 
een geldig strafbeding uit, het beding in een overeenkomst m.b.t. verhuring 
van voertuigen voor een bepaalde duur volgens hetwelk bij voortijdige 
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beeindiging van de overeenkomst een vergoeding verschuldigd is van 1/3 
van de te vervallen huur (Kh. Kortrijk, 10 juni 1980, B.R.H., 1980, 87). 

De Burgerlijke Rechtbank te Nijvel had weinig moeite om het strafbeding 
in een overeenkomst van aanneming nietig te verklaren volgens hetwelk een 
boete van 500 F. per dag vertraging verschuldigd was omdat het beding niet 
verwees naar een vergoeding van schade (Rb. Nijvel, 21 november 1985, T. 
A ann., 1990, 289). 

Voor het boetebeding bij overheidsopdrachten, zie Gent, 3 juni 1982, T. 
Aann., 1987, 20, noot Deconinck, L. 

Voor boetebedingen in overeenkomsten met pomphouders, zie Kh. Brussel, 
16 januari 1984, T.B.H., 1985, 76 en Brussel, 4 juni 1987, J. T., 1987, 684. 
Het Hof van Beroep te Bergen vernietigde het strafbeding in een verkoop 
tegen lijjrente volgens hetwelk bij wanbetaling, naast ontbinding en een 
forfaitair bedrag, tevens aile reeds betaalde termijnen ,ten titel van schade
vergoeding" door de verkopers konden behouden worden (Bergen, 4 mei 
1982, Rec. Gen. Enr. Not., 1981, 348 en Pas., 1982, II, 71; in dezelfde zin 
Rb. Marche-en-Famenne, 7 november 1985, Rec. Gen. Enr. Not., 1986, 
154; anders: Rb. Brussel, 18 november 1988, Rev. Not. B., 1989, 250). 

f. Verhogingsbedingen e. a .. Door de feitenrechters werd als geoorloofd 
beschouwd: 

een verhogingsbeding van 200Jo (Brussel, 17 mei 1979, R. W., 1979-80, 
2446 (gevorderd hoofdbedrag: 73.070 F., samen met verwijlintrest aan 
80Jo); Vred. Luik (2), 26januari 1981, Jur. Liege, 1981, 105; Kh. Brussel, 
28 juni 1983, J.T., 1983, 544 (gevorderd hoofdbedrag: 1.659.312 F., 
samen met een verwijlintrest aan 180Jo); contra: Bergen, 9 mei 1984, 
J.T., 1984, 445; Kh. Dendermonde, Intern. Vervoerr., 1987, nr. 1, 47; 
Vred. Zele, 28 juni 1989, T. Vred., 1991, 46); 

een verhogingsbeding van 100Jo (Kh. Luik, 3 juni 1982, J. T., 1982, 802 
en Jur. Liege, 1982, 71, noot Jeunehomme, J.F., samen met een 
verwijlintrest van 120Jo; het vonnis verwijst weliswaar naar Van Ryns 
standpunt; supra, nr. 352); Vred. Verviers, 8 oktober 1982, Jur. Liege, 
1982, 454); 

Werd daarentegen als ongeoorloofd beoordeeld: 

een verhogingsbeding van 15% met een minimum van 1.000 F. (Antwer
pen, 14maart 1984,Limb. Rechtsl., 1984,97, noot; Gent, 18juni 1987, 
T.G.R., 1987, 72; contra: Gent, 19 december 1990, R. W., 1990-91, 
1273; Luik, 22 oktober 1991, J.T., 1992, 440, samen met een verwijlin
trest aan 18%); 

een verhogingsbeding van 12% samen met een verwijlintrest aan de 
discontovoet van de Nationale Bank vermeerderd met 2% (Antwerpen, 
5 maart 1986, Limb. Rechtsl., 1986, 114, noot). 

Het verhogingsbeding dient uiteraard onderscheiden te worden van het 
beding krachtens hetwelk de koper een percentage van de koopsom ver-
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schuldigd is wanneer hij de koopovereenkomst verbreekt. In dergelijk geval 
wordt niet de vergoeding beoogd van de schade die voortvloeit uit de 
laattijdigheid van de betaling, maar wel van de gemaakte kosten en de 
gederfde winst ten gevolge van het wegvallen van de uitvoering van de 
overeenkomst. In de besproken periode werd als aanvaardbaar geoordeeld 
het bedrag bepaald op 100Jo (Vred. Sint-Niklaas (1), 18 maart 1991, T. 
Vred., 1992, 43); 20% (Kh. Gent, 26 september 1991, T.G.R., 1991, 158), 
25% (Gent, 28 juni 1984, T.B.H., 1985, 209; Antwerpen, 27 februari 1989, 
Turnh. Rechtsl., 1989, 183; Rb. Luik, 11 juni 1981, Jur. Liege, 1982, 10) 
of 30% van de koopsom (Brussel, 12 december 1991, J.T., 1992, 203; Rb. 
Tongeren, 10 februari 1989, T.B.B.R., 1990, 82). 

359. STRAP- EN ANDERE BEDINGEN.- KWALIFICATIEPROBLEMEN.-

a. Verzekeringsovereenkomsten. Bijzonder bet wist is de vraag of het be
ding in een verzekeringsovereenkomst volgens hetwelk de verzekeraar bij 
schorsing van de dekking voort gerechtigd blijft op de premies die intussen 
vervallen, al dan niet een strafbeding uitmaakt en zo ja, of dit beding al 
dan niet geoorloofd is (zie Van Ruymbeke, M., ,Du non-paiement de la 
prime d'assurances par !'assure", R. G.A.R., 1980, nr. 10204; Mahaux, J., 
,Pour une nouvelle redaction de la clause des polices d'assurance stipulant 
que Ia prime reste due nonobstant la suspension de la garantie'', R.G.A.R., 
1981, nr. 10307; Vansweevelt, T., o.c., Jura Fa/c., 1984-85, 381-385; Fon
taine, M., ,La suspension de la garantie de !'assurance -pour defaut de 
paiement de primes" (noot onder Cass., 23 oktober 1980), R.C.J.B., 1982, 
320-325; zie i.h.b. 310-315 en 320-325); zie oak vorig overzicht, T.P.R., 
1983, nr. 176, p. 683). 

De rechtspraak hierover is geevolueerd. Berst werd het standpunt ingeno
men dat dergelijk beding, naast een geoorloofde toepassing van de exceptio 
non adimpleti contractus, een strafbeding uitmaakt. De redenering is als 
volgt: betaling van de achterstallige premies verschaft de verzekeringnemer 
niet retroactief het recht op dekking. De premies kunnen dus enkel ten titel 
van schadevergoeding verschuldigd zijn. Omdat de verzekeraar zich ermee 
kan vergenoegen het contract voort te Iaten lopen en de premies op te eisen, 
zonder zelf dekking verschuldigd te kunnen zijn, wordt het beding be
schouwd als een ongeoorloofd strafbeding. De verzekeraar ontleent een 
grater voordeel aan de schorsing van de dekking en de toepassing van het 
strafbeding dan aan de normale uitvoering van de overeenkomst (Vred. 
Grace-Hollogne, 14 juni 1977, T. Vred., 1981, 99; bevestigd door Rb. Luik, 
14 mei 1979, T. Vred., 1981, 3; Rb. Luik, 10 september 1981, Jur. Liege, 
1982, 218, kritische noot Jeunehomme, J.F.; in navolging van deze recht
spraak: Vred. Fleron, 25 november 1980, R.G.A.R., 1981, nr. 10395; 
kritische noot Fagnart, J .L. die erop wijst dat het bedrag aan premies wel 
degelijk overeenstemt met de potentiele schade, met name in de veronder
stelling dat er zich geen schadegeval voordoet; Vred. Namen (1), 2 april 
1981, Rev. Reg. Dr., 1981, 244; in dezelfde zin Vred. Hoei, 4 september 
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1981, Jur. Liege, 1981, 410; Rb. Antwerpen, 14 december 1987, T.B.B.R., 
1989, 81; anders: Rb. Luik, 21 mei 1981, De Verz., 1982, 105; Kh. Luik, 
29 maart 1982, De Verz., 1982, 339: er wordt op gewezen dat inzake 
verzekering van burgerlijke aansprakelijkheid voor motorvoertuigen de 
verzekeraar tijdens de schorsing tegenover derden gehouden blijft). 

In navolging van a.m. Mahaux en Fontaine is in de rechtspraak de tendens 
ontstaan het beding niet als strafbeding te beschouwen omdat het beding 
geen vergoeding van schade beoogt (Vred. Andenne, 18 maart 1982, Jur. 
Liege, 1983, 425; Vred. Verviers, 17 december 1984, Jur. Liege, 153, noot 
(beding wordt beschouwd als een toepassing van de exceptio non adimpleti 
contractus); Bergen, 18 februari 1987, Rev. Liege, 1987, 735; vgl. supra, 
nr. 207; in dezelfde zin Rb. Luik, 24 april 1984, R.G.A.R., 1987, 
nr. 11267). Het beding houdt slechts de nakoming door de verzekeringne
mer van zijn oorspronkelijke verbintenis tot betaling van de premie in 
(Luik, 28 mei 1986, Rev. Reg. Dr., 1986, 272; Luik, 20 maart 1989, 
R.G.A.R., 1992, nr. 11.937; Vred. Louveigne, 12oktober 1982, Jur. Liege, 
1982, 434 en T. Vred., 1984, 207; Vred. Lennik, 28 maart 1988, T.B.H., 
1991, 1131, noot Cousy, H.). De vraag rijst hoe het dan wei gekwalificeerd 
moet worden. Het beding wordt soms aangezien als een geoorloofde con
ventionele sanctie (Vred. Andenne, 18 maart 1982, gee.; Fontaine, M., o.c., 
R.C.J.B., nrs. 51-53, p. 324-325; anders, in de zin van strafbeding: 
Vansweevelt, T., o.c., Jura Falc., 1984-85, nr. 20, p. 386). De Burgerlijke 
Rechtbank te Luik, die zich uitspreekt voor een behoud van het verbod van 
burgerlijke straffen, verfijnt deze analyse. Volgens deze rechtbank wordt 
een burgerlijke straf gekenmerkt door haar voorwerp. Dit voorwerp is 
steeds onderscheiden van het voorwerp van de hoofdverbintenissen die 
voortvloeien uit de overeenkomst. Welnu, krachtens het beding blijft de 
verzekeringnemer de premies verschuldigd, terwijl de verzekeraar de weder
kerigheid van de verbintenissen in haar voordeel opschort. Het beding, dat 
in essentie betrekking heeft op de hoofdverbintenissen die voortvloeien uit 
de overeenkomst, heeft geen van het voorwerp van de hoofdverbintenissen 
onderscheiden voorwerp en houdt derhalve, aldus de rechtbank, geen 
burgerlijke straf in. Weliswaar wordt de verzekeringnemer die in gebreke 
blijft, gesanctioneerd door de schorsing van de dekking. Dit volstaat 
evenwel niet om van burgerlijke straf te kunnen spreken (zie Rb. Luik, 1 
oktober 1986, Jur. Liege, 1986, 695 en 19 januari 1988, De Verz., 1989, 44). 
Deze analyse overtuigt. Men kan het beding oak nag vanuit een ander 
oogpunt benaderen en voorhouden dat het beding slechts een ongelukkige 
- negatieve - formulering inhoudt van een voorwaarde waaronder de 
verzekeraar tot tussenkomst verplicht is: de verzekeraar verleent slechts 
dekking voor schadegevallen die zich voordoen nadat de verzekeringnemer 
aile achterstallige premies vereffend heeft. Dat de verzekeringnemer ver
plicht blij ft tot betaling van de premies is niet abnormaal aangezien hij zich 
daartoe verbonden heeft. Bovendien komt het niet aan een contractpartij 
toe eigenmachtig te beslissen over het aldan niet nakomen van zijn verbinte-

681 



nis. De geoorloofdheid van het besproken beding kan derhalve niet betwist 
worden. 

De recentste rechtspraak kwalificeert het beding dus niet meer als een 
strafbeding- al blijft er wel betwisting bestaan omtrent de juiste kwalifica
tie - en erkent, terecht, de geldigheid ervan. De erkenning van de geldig
heid van het beding heeft de aandacht van de rechtspraak meteen doen 
richten naar de wijze waarop de verzekeraar toepassing maakt van bet 
beding. De toepassing van het beding mag geen rechtsmisbruik inhouden 
(bv. Rb. Luik, 12 mei 1989, R.G.A.R., 1992, nr. 11952; supra, nr. 200). 
Het is uiteindelijk deze bekommernis die aan de grondslag lag van de oudere 
rechtspraak die het beding nietig verklaarde (vgl. Vred. Gdice-Hollogne, 14 
juni 1977, gee.; Vred. Hoei, 4 september 1981, gee.). 

De discussie wordt in ieder geval beslecht door de tussenkomst van de 
wetgever. Art. 17 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsover
eenkomst erkent in geval van schorsing van de dekking bet recht van de 
verzekeraar op de later nog te vervallen premies voor twee opeenvolgende 
jaren mits ingebrekestelling waarin aan de schorsing van de waarborg 
herinnerd wordt. 

De vraag of als strafbeding beschouwd moet worden het beding dat voorziet 
in een vervallenverklaring van het recht van de verzekerde op vergoeding 
wegens niet-nakoming aan een verplichting (b.v. tot tijdige aangifte van een 
schadegeval), kanopdezelfde wijze als hierbovenbeantwoord-worden .. Ook. 
dergelijk beding kan niet als strafbeding beschouwd worden aangezien bet 
niet de vergoeding van schade beoogt (anders: Rb. Antwerpen, 15 
september 1987, R. W., 1988-89, 685). Het houdt evenmin een burgerlijke 
straf in. Het beding is derhalve geldig (vgl. Bergen, 7 oktober 1981, 
R.G.A.R., 1983, nr. 10614, noot Fagnart, J.L.; Scheidsr. Uitspr., 26 mei 
1983, R.G.A.R., 1987, nr. 11192). Dit neemt uiteraard niet weg dat de 
toepassing van het beding geen rechtsmisbruik mag uitmaken (supra, 
nr. 200). 

Ook hier brengt de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereen
komst een aanzienlijke wijziging. Het geval van bedrieglijk opzet buiten 
beschouwing gelaten (art. 21, § 2) kan, bij niet-naleving door de verzekerde 
van de verplichtingen opgelegd in de art. 19 en 20 (m.b.t. melding van het 
schadegeval en de plicht tot schadebeperking), de verzekeraar alleen zijn 
prestatie verminderen tot beloop van bet door hem geleden nadeel. De 
bewijslast rust aldus op de verzekeraar. 

b. Rejaetiebeding. Volgens het Hof van Cassatie is het beding waarbij de 
partijen overeenkomen dat een prijsvermindering (refactie) zal worden 
toegepast ingeval de kwaliteit van de geleverde koopwaar niet beantwoordt 
aan de voorwaarden van de overeenkomst, geen strafbeding. Het beoogt 
immers niet de vergoeding van de schade die de opdrachtgever door het niet 
nakomen van de verbintenis door de medecontractant zou kunnen lijden, 
maar heeft tot doel de prijs te bepalen die de opdrachtgever aan zijn 
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medecontractant verschuldigd is, gelet op de mindere kwaliteit van het 
geleverde (Cass., 3 oktober 1986, A. C., 1986-87, 145 en R. W., 1987-88, 
1328). 

c. Handge/d of afkoopsom (indemnite de dedit). Partijen bij een verkoopo
vereenkomst kunnen overeenkomen dat elk van hen gerechtigd is af te zien 
van de verkoop, mits betaling van een vergoeding (zie art. 1590 B.W.). 
Maakt dergelijk beding een strafbeding uit? Het afzien van een voordien 
gesloten overeenkomst maakt geen wanprestatie uit, maar is slechts de 
uitoefening van een contractueel recht onder de in de overeenkomst bepaal
de voorwaarden. Dergelijk beding kan dan ook niet als strafbeding be
schouwd worden (Brussel, 11 september 1985, Rev. Not. B., 1988, 104; 
bevestiging van Rb. Nijvel, 22 juni 1983, R.G.A.R., 1984, nr. 10816; 
anders: Brussel, 26 maart 1986, T.B.B.R., 1987, 158, kritische noot De 
Gavre, J.; Luik, 24 mei 1988, Rev. Liege, 1988, 1556, noot Philippe, 
D.-M.). Het onderscheid is evenwel soms moeilijk te maken indien de 
bewoordingen van de overeenkomst niet toelaten een duidelijk onderscheid 
te maken tussen de vergoeding die een partij verschuldigd is bij het afzien 
van de overeenkomst en de vergoeding die een partij - krachtens een 
strafbeding - verschuldigd is bij wanprestatie en dus ondermeer wanneer 
de overeenkomst eenzijdig, en derhalve onrechtmatig, verbroken wordt (zie 
b.v. Vred. Brussel (1), 6 november 1980, T. Vred., 1981, 105; Vred. Brussel 
(8), 12 februari 1981, T. Vred., 1982, 69; vgl. Luik, 29 februari 1980, Jur. 
Liege, 1980, 164 en Rec. Gen. Enr. Not., 1982, 375, waarin beklemtoond 
wordt dat i.e. art. 1590 B.W. niet van toepassing is). 

De vraag rijst of het beding nog gel dig is wanneer de voorziene vergoeding 
dermate hoog is dat een contractpartij er slechts toe gedwongen wordt de 
overeenkomst uit te voeren. Een gelijkaardige vraag rijst bij opzegvergoe
dingen bij overeenkomsten met opeenvolgende prestaties (hierna, punt d.). 

d. Opzegvergoeding bij overeenkomsten met opeenvolgende prestaties. In 
de besproken periode werd een aantal keren uitspraak gedaan over het 
beding in een overeenkomst van verhuur van een telefooninstallatie volgens 
hetwelk de huurder de overeenkomst voortijdig kan beeindigen, mits beta
ling van een deel (de helft) van de huursom tot aan de oorspronkelijk 
voorziene vervaldag (voor een ander aspect van dergelijke bedingen, supra, 
nr. 336). Omdat de vergoeding verschuldigd is bij uitoefening van een 
contractueel voorzien recht - wat geen wanprestatie uitmaakt - kan er 
geen sprake zijn van een strafbeding (Brussel, 22 mei 1986, T.B.H., 1988, 
192, met kritische noot C.S.; Kh. Brussel, 18 februari 1988, T.B.H., 1988, 
733, noot). Het Hof van Cassatie bevestigde deze zienswijze. De contractue
le bepaling waarbij een geldsom bedongen wordt die geen vergoeding van 
schade is, maar de tegenprestatie van een recht om het contract eenzijdig 
te ontbinden, maakt geen strafbeding uit (Cass., 8 december 1988, A.C., 
1988-89, 427). In een later arrest beklemtoonde het Hof van Beroep te 
Brussel dat het beding als zodanig niet ongeldig of strijdig met de openbare 
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orde is, en dater in casu evenmin misbruik van recht was (Brussel, 2 oktober 
1991, T.B.H., 1992, 267). 

Wymeersch wijst erop dat indien het onderscheid tussen, enerzijds, het 
beding dat van toepassing is bij wanprestatie en, anderzijds, het beding dat 
betrekking heeft op een wilsuiting van de schuldenaar (i.e. de opzegging), 
principieel duidelijk is, in de praktijk het onderscheid moeilijker te maken 
is. Oak de opzegvergoeding heeft immers tot voorwerp de schade te vergoe
den die de schuldeiser bij voortijdige beeindiging van de overeenkomst lijdt. 
Volgens Wymeersch dient oak voor deze contractueel opgelegde schadever
goedingen het , , verbod van private sanctionering'' te gelden (Wymeersch, 
E., o.c. in Liber Amicorum Prof. Em. E. Krings, n. 7, p. 925-926; vgl. 
dezelfde auteur, o.c., T.B.H., 1982, nrs. 31 en 33, p. 438 en439). Menkan 
het oak nag als volgt stellen: het is strijdig met de goede zeden te speculeren 
op de voortijdige beeindiging van de overeenkomst door een opzegvergoe
ding te bepalen die aan de schuldeiser meer voordeel oplevert dan de 
normale uitvoering van de overeenkomst. 

Voor deze stellingname pleit dat de principiele ontoetsbaarheid van bedin
gen betreffende opzegvergoedingen een contractpartij ertoe kan aanzetten 
het verbod van exorbitante strafbedingen te omzeilen door een strafbeding 
formeel in te kleden als een beding dat de tegenprestatie bepaalt van de 
uitoefening van een contractueel recht. De schuldenaar die de overeenkomst 
niet meer vrijwillig uitvoert, zou geacht worden op impliciete wijze te 
opteren voor de be-eindiglng,en zou-aande --onto-etsbare _:_ opzegvergoe
ding verschuldigd zijn. Er werd dan oak voorgehouden dat het al dan niet 
vergoedend karakter van het beding aanwijst of een contractpartij niet het 
verbod van exorbitante strafbedingen tracht te omzeilen (C.S., ,La validite 
d'une clause de dedit peut-elle etre contestee en raison du caractere exorbi
tant de !'indemnitee prevue?" (noot onder Brussel, 22 mei 1986), T.B.H., 
1988, 194-197). 

In bepaalde gevallen zal de rechter op grand van zijn bevoegdheid tot 
kwalificatie van de overeenkomst (supra, nr. 17 5) een beding als strafbeding 
kunnen kwalificeren en de geldigheid ervan als zodanig kunnen beoordelen. 

Het is overigens opvallend dat in het contract dat tot de bovenvermelde 
rechtspraak aanleiding heeft gegeven, een strafbeding bepaald was volgens 
hetwelk, bij wanprestatie, een vergoeding ten bedrage van eveneens de helft 
van de nog te vervallen huurgelden verschuldigd was. Ben schuldenaar zou 
dan oak eerder belang hebben bij wanprestatie dan bij opzegging aangezien 
enkel de contractueel bepaalde schadevergoeding bij wanprestatie toetsbaar 
is. Tach mag niet over het hoofd gezien worden dat er wei degelijk een 
onderscheid tussen beide bedingen blijft bestaan. Ben strafbeding ontneemt 
aan de schuldeiser niet het recht te opteren voor uitvoering in natura; het 
beding inzake voortijdige beeindiging ontneemt aan de schuldeiser wel de 
mogelijkheid om nog rechtstreekse uitvoering te bekomen. 

e. Overeenkomsten van onbepaalde duur. De opzegvergoeding die conven-

684 



- ~L __ :t::~-·~-=- __ --_---_--_---__ :__ _________ {_ r==--::-=-=-=--::_=_-=-=---==-=-=---

tioneel verschuldigd is bij beeindiging van een overeenkomst van onbepaal
de duur is evenmin als een strafbeding te beschouwen, aangezien de beeindi
ging van de overeenkomst niet als een wanprestatie te beschouwen is 
(anders: Delahaye, T., Resi/iation et resolution unilaterales en droit com
mercial beige, nr. 193, p. 230-231). Hier is er, naast het hierboven vermel
de, nog een bijkomend argument om bedingen die in een al te verregaande 
vergoeding voorzien, te sanctioneren. Het recht om een overeenkomst van 
onbepaalde duur te beeindigen, is van openbare orde en de uitoefening van 
dergelijk recht mag niet verlamd worden door een exorbitante opzegvergoe
ding (Cornelis, L., ,De duur van het contract met opeenvolgende presta
ties" in La vie du contrat a prestations successives - Het contract met 
opeenvolgende prestaties, Cornelis, L. e.a., Brussel, Editions du Jeune 
Barreau, 1991, nr. 29, p. 78-80; supra, nr. 297). 

Het Hof van Beroep te Brussel vernietigde een beding dat voorzag in een 
vergoeding bij eenzijdige verbreking van de overeenkomst omdat het aan 
de schuldeiser een grater voordeel verschafte dan de uitvoering van de 
overeenkomst gedurende een opzegtermijn. Uit het gepubliceerde deel van 
het arrest, waarin wei verwezen wordt naar het cassatie-arrest van 17 april 
1970, kan niet afgeleid worden of het Hof het beding als strafbeding 
kwalificeerde (Brussel, 30 juni 1988, J.T., 1989, 93). 

f. Vergoeding bij eenzijdige opzegging krachtens art. 1794 B. W. Een 
overeenkomst van aanneming die valt onder toepassing van art. 1794 B. W. 
(supra, nr. 298) kan door de opdrachtgever eenzijdig beeindigd worden mits 
de aannemer schadeloos te stellen voor ,al zijn uitgaven, al zijn arbeid, en 
alles wat hij bij die aanneming had kunnen winnen". Het beding dat de 
vergoeding bepaalt die de opdrachtgever bij eenzijdige opzegging verschul
digd zal zijn, kan niet als strafbeding beschouwd worden, aangezien ook 
hier slechts van de uitoefening van een contractueel recht sprake is. Ook 
hier zal de rechter even wei moeten nagaan of het beding niet als strafbeding 
gek\:valificeerd moet worden (vgl. Brussel, 14 december 1979, Rec. Gen. 
Enr. Not., 1981, 191, noot) en of het beding niet in een burgerlijke straf 
voorziet. 

g. Wederbeleggingsvergoeding bij leningen. De Beslagrechter te Brussel 
oordeelde dat de wederbeleggingsvergoeding geen vergoeding uitmaakt 
voor de schade die voortvloeit uit de niet- of laattijdige uitvoering van de 
verbintenis van de ontlener, maar de tegenprestatie uitmaakt voor de 
terbeschikkingstelling van kapitaal. In casu voorzag de lening in een vergoe
ding van zes maanden intrest bij terugbetaling na de overeengekomen 
vervaldag. Het argument van de schuldenaar dat van een eigenlijke weder
beleggingsvergoeding slechts sprake kon zijn bij voortijdige terugbetaling 
(in welk geval er inderdaad geen sprake is van strafbeding, zie Wymeersch, 
o.c. in Liber Amicorum Prof Em. E. Krings, nr. 6, p.925), werd door de 
Beslagrechter afgewezen op grand van het argument dat ook de laattijdige 
betaling de voorzieningen van de geldschieter i.v.m. de herbelegging ver
stoort (Rb. Brussel, 7 juli 1987, Rev. Not. B., 1988, 107). 
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h. Scholingsbeding in arbeidsovereenkomsten. Het Arbeidshof te Gent, 
afdeling Brugge, kwalificeerde als strafbeding het zogenaamde scholingsbe
ding krachtens hetwelk een werknemer een vergoeding voor de genoten 
opleiding verschuldigd is indien hij de arbeidsovereenkomst beeindigt bin
nen een bepaalde tijdspanne. Aan een werkelijke toetsing als strafbeding 
kwam het Hof niet toe aangezien het beding op grand van art. 6 Arbeidso
vereenkomstenwet als ongeschreven werd beschouwd (Arbh. Gent, afd. 
Brugge, 4 maart 1988, R. W., 1988-89, 819). De kwalificatie als strafbeding 
is betwistbaar, aangezien de beeindiging van de arbeidsovereenkomst niet 
als wanprestatie beschouwd kan worden. 

HOOFDSTUK II 

W AARBORGEN TOT BEHOUD VAN HET VERMOGEN VAN DE 
SCHULDENAAR 

F. DE LY 

AFDELING 1 

DE ZIJDELINGSE VORDERING 

360. ALGEMEEN. - Schuldeisers beschikken over de zijdelingse vordering 
om-h·et -stilzitten-van-de-schuldenaar-bij -de-uitoefening -van-zijn-niet"louter · -
persoonlijke rechten te doorbreken (artikel 1166 B.W.). Om twee redenen 
vertoont de zijdelingse vordering vanuit praktisch oogpunt weinig belang. 
Vooreerst oefent de schuldeiser hier Iauter het recht van de schuldenaar uit 
en valt de opbrengst van de vordering aldus in het patrimonium van de 
schuldenaar. De schuldeiser kan dan ook niet meer rechten verkrijgen dan 
diens schuldenaar zelf bezit. Het Hof van Beroep te Bergen wees in dit 
verband een zijdelingse vordering af aangezien de schuldeiser-derde niet kon 
aantonen dat de vordering van diens schuldenaar op zaakwaarneming kon 
worden gesteund (Bergen, 29 maart 1983, Rev. Not. B., 1983, 428, Rev. 
Reg. Dr., 1984, 23). De zijdelingse vordering is bovendien van praktisch 
gering belang omdat de schuldeiser over het meer efficiente middel van het 
derdenbeslag beschikt. 

In de besproken periode zijn er dan ook weinig toepassingen van de 
zijdelingse vordering te vinden. Een vonnis van de Arbeidsrechtbank te 
Dinant toont echter aan dat derdenbeslag de zijdelingse vordering niet 
volledig overbodig maakt. Zo was een man veroordeeld om onderhoudsgel
den aan zijn ex-echtgenote te betalen. De man was echter met de noorderzon 
vertrokken. Hij was werkzaam geweest bij een intussen gefailleerde ven
nootschap en was mogelijks schuldeiser van het Fonds tot vergoeding van 
de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers. De 
vrouw legde derdenbeslag onder het Fonds dat weigerde te betalen aange
zien de man niet zelf een verzoek tot tussenkomst lastens het Fonds had 
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ingediend. De vrouw werd dan ook gedwongen een zijdelingse vordering 
tegen het Fonds in te stellen die gegrond werd bevonden. De rechtbank 
weigerde echter de rechtstreekse betaling aan de vrouw te bevel en aangezien 
- terecht - de zijdelingse vordering aanwast aan het vermogen van de 
debiteur. Wel kon de vrouw nu het reeds gelegde derdenbeslag op de door 
het Fonds betaalde sommen effectueren. Ten slotte raakt de arbeidsrecht
bank het probleem aan of de schuldeiser middels de zijdelingse vordering 
zelf in plaats van de schuldenaar het recht kan doen ontstaan; de rechtbank 
vermeed dit probleem echter door in casu te oordelen dat het indienen van 
de aanvraag geen bestaansvereiste is voor de schuldvordering (Arbrb.Di
nant, 16 juni 1987, Rev. Reg. Dr., 1987, 440). 
Ben ander toepassingsgeval betrof naamlening. De Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Brussel aanvaardde in dit opzicht dat bij naamlening de commit
tent de vordering van de aankoopcommissionair tegen de verkoper mocht 
instellen (Rb. Brussel, 12 november 1985, T.B.B.R., 1987, 185; voor het 
onderscheid tussen naamlening en commissie en de zijdelingse vordering 
van de committent, zie Van Ryn, J. en Heenen, J., Principes de droit 
commercial, IV, tweede druk, Brussel, Bruylant, 1988, 10 en 47). 
Het instellen van de zijdelingse vordering vereist het stilzitten van de 
schuldenaar. Het Hof van Cassatie heeft hieraan in zijn arrest van 26 juni 
1984 een uitleg gegeven waardoor de mogelijke toepassing van de vordering 
verder wordt beperkt (R. W., 1984-85, 1302). Het Hof aanvaardt immers 
dat de schuldeiser de ingestelde zijdelingse vordering niet kan verderzetten 
indien de schuldenaar zelf zijn vorderingsrecht ten voile uitoefent of de door 
de schuldeiser ingestelde vordering overneemt. Het lijkt echter belangrijk 
dat de schuldeiser in zake kan blijven zodat alsnog gemakkelijk obstructie 
van de schuldenaar die de procedure naderhand niet naarstig verderzet, kan 
worden gebroken. 
Bijzondere problem en Ievert de zijdelingse vordering op in samenloopssitu
aties. Het Hof van Cassatie werd hiermee geconfronteerd naar aanleiding 
van een verkoop van onroerend goed door een vereffenaar aangesteld in het 
kader van een gerechtelijk akkoord door boedelafstand. Schuldeisers van 
de debiteur hadden deze verkoop middels een zijdelingse vordering aange
vochten wegens benadeling voor meer dan zeven twaalfden. Het Hof 
oordeelde dat uit de artikelen 30 en 32 Besluit op het Gerechtelijk Akkoord 
voortvloeit dat de vereffenaars optreden in plaats van debiteur en schuldei
sers. Dienvolgens kan de debiteur niet zelf optreden en kunnen schuldeisers 
evenmin een zijdelingse vordering instellen. Aileen de vereffenaars kunnen 
dan ook de vernietigingsactie ex artikelen 1674 en volgende B.W. instellen 
(Cass., 6 januari 1984, Rev. Not. B., 1984, 606). 
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AFDELING 2 

DE PAULIAANSE VORDERING 

361. BEGRIP. - Een schuldeiser kan eveneens in eigen naam opkomen tegen 
de handelingen die de schuldenaar heeft verricht met bedrieglijke benade
ling van zijn rechten (artikelll67 B. W.). Als dusdanig vormt deze vordering 
(Pauliaanse vordering) een uitzondering op de tegenwerpelijkheid van 
rechtshandelingen aan derden. Het instellen van de Pauliaanse vordering 
is aan de volgende voorwaarden onderworpen: 1) ontstaan van de schuld
vordering vooraleer de bedrieglijke handeling door de schuldenaar wordt 
gesteld; 2) nadeel voor de schuldeiser; 3) bedrog van de schuldenaar; 4) 
medeplichtigheid van een derde voor zover het rechtshandelingen ten be
zwarende titel betreft. 

Uit de bespreking zal blijken dat duidelijke tendensen bestaan om het 
toepassingsveld van de Pauliaanse vordering uit te breiden. Dit impliceert 
dat steeds meer rechtshandelingen - vooral in het kader van samenloops
procedures of de periode die deze voorafgaan - kunnen worden aange
vochten. Debiteurs en derden moeten dan ook steeds meer met de belangen 
van de schuldeisers rekening houden wat beperkingen inhoudt ten aanzien 
van minnelijke regelingen ter vermijding van samenloopsprocedures. 

362. VOORWAARDEN.- HOEDANIGHEID VAN SCHULDEISER.- lngevolge arti
kel-1426-oud R W:-waren-de man noch de-gemeenschap aansprakelijk voor 
de onrechtmatige daden van de vrouw tenzij man of gemeenschap hieruit 
baat haalden. Een strafrechtelijke veroordeling van de vrouw met verplich
ting tot teruggave van obligaties of betaling van de tegenwaarde, vormde 
dan ook geen grond voor de benadeelde schuldeiser om de Pauliaanse 
vordering in te stellen ten aanzien van de verkoop aan zoon en schoondoch
ter van een onroerend goed dat tot de huwelijksgemeenschap behoort 
waarbij een inwoonrecht was bedongen. Het Hof van Beroep te Gent 
analyseerde deze casus echter vanuit de nadeelsvereiste (zie infra nr. 364) 
en stelde dat de verkoop de schuldeisers niet benadeelde (Gent, 11 januari 
1980, R. W., 1980-81, 1671; zo ook Rb.Brussel, 10 september 1987, Rev. 
Liege, 1987, 1543). 

363. VOORWAARDEN.- ONTSTAAN VAN DE SCHULDVORDERING.- De Pauli
aanse vordering kan enkel ingesteld worden indien de schuldeiser reeds een 
schuldvordering op de schuldenaar bezit op het ogenblik dat de gewraakte 
handeling wordt gesteld. Het Hof van Cassatie heeft deze vereiste duidelijk 
bevestigd in zijn arrest van 3 oktober 1985. Het betrof een overdracht van 
aandelen door een ondernemer aan familieleden. Een schuldeiser vocht de 
overdracht aan. De ondernemer voerde aan dat de schuldvordering die 
bestond op het ogenblik van de overdracht intussen was vernieuwd en 
daardoor uitgedoofd was. Het Hof stelde echter dat een schuldvordering 
bestond op het ogenblik van de overdracht van de aandelen en dat het latere 
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lot van de schuldvordering (in verband met de schuldvernieuwing) het 
instellen en verderzetten van de Pauliaanse vordering niet kon beletten 
(Cass., 3 oktober 1985, A.C., 1985-86, 117, Pas., 1986,I, 100; zo ook 
Rb.Brugge, 10november 1986, T. Not., 1987, 13; Rb.Brussel, 10september 
1987, Rev. Liege, 1987, 1543; Luik, 29 maart 1984, Jur. Liege, 1984, 281; 
zie ook Sace, J., noot onder Cass. fr., 4 november 1983, Rev. Not. B., 1984, 
308-312). 

De regel dat de schuldvordering moet bestaan op het ogenblik van de 
gewraakte handeling, wordt echter niet toegepast indien wordt aangetoond 
dat de schuldenaar de rechtshandeling stelt met het oogmerk om toekomsti
ge voorzienbare schuldeisers te benadelen (Antwerpen, 15 februari 1989, 
Pas., 1989, II, 209). 

Anderzijds is niet vereist dat de schuldvordering opeisbaar is op het ogen
blik dat de gewraakte handeling wordt gesteld; opeisbaarheid op het ogen
blik van het instellen van de Pauliaanse vordering volstaat (Rb.Brussel, 10 
september 1987, Rev. Liege, 1987, 1543; Rb. Leuven, 23 september 1988, 
Pas., 1989, III, 33; Sace, J., noot onder Cass. fr., 4 november 1983, Rev. 
Not. B., 1984, 309-311). 

364. VOORWAARDEN.- NADEEL VOOR DE SCHULDEISER.- Dit begrip wordt 
in de recente jurisprudentie ruim uitgelegd zodat niet louter een verarming 
van de schuldenaar doch tevens ieder andere situatie die de positie van de 
schuldeiser nadelig bei:nvloedt, kan worden aangevochten. Zo zal een wijzi
ging in de samenstelling van het vermogen van de schuldenaar reeds 
voldoende kunnen zijn bijvoorbeeld indien voertuigen worden verkocht en 
vervangen door een geldsom. In dit geval kunnen geldsommen immers 
gemakkelijker dan voertuigen ten nadele van schuldeisers gemanipuleerd 
worden (Bergen, 2 oktober 1985, J.T., 1986,346, Rev. Not. B., 1986,J89, 
noot Sace, J .). Hetzelfde beginsel werd eveneens toegepast op de verkoop 
van onroerend goed (Rb.Brussel, 10 september 1987, Rev. Liege, 1987, 
1543; Rb.Mechelen, 29 januari 1987, R. W., 1987-88, 1513, Pas., 1987, III, 
48). Zo oak tast de verpachting voor achttien jaar van landeigendommen 
aan een landbouwvennootschap waarin de schuldenaar participeert en die 
negen dagen na de opzegging van de kredieten werd opgericht, de rechten 
van de financier aan (Rb.Brugge, 10 november 1986, T. Not., 1987, 13; zie 
oak Luik, 24 april1987, Rev. Not. B., 1987, 671). De verhuring voor negen 
respectievelijk zevenentwintig jaar van handelsruimten benadeelt eveneens 
de schuldeiser met hypotheek op deze onroerende goederen gelet op de 
opzegging van de kredieten (Rb.Ieper, 10 april 1985, T. Not., 1987, 25 
respectievelijk Gent, 20 juni 1989, R. W., 1991-92, 504, T.G.R., 1989, 95). 
De verkoop van vader aan kinderen om uit onverdeeldheid te treden en met 
de opbrengst bepaalde schuldeisers van de vader te betalen, kan door een 
schuldeiser die niet in deze regeling werd betrokken middels een Pauliaanse 
vordering worden bestreden (Antwerpen, 16 december 1987, T. Not., 1988, 
366). 
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Bovendien houdt bepaalde rechtspraak voor dat de gewraakte rechtshande
ling niet noodzakelijk moet leiden tot insolvabiliteit of toename van insolva
biliteit (Bergen, 2 oktober 1985, J. T., 1986, 346, Rev. Not. B., 1986, 189 
en pagina's 197-199 van de noot van Sace, J. onder dit arrest). Het Hof 
van Beroep te Antwerpen had duidelijk problemen met de toepassing van 
een dergelijk vereiste in een geval waar de schuldenaar een onroerend goed 
twee keer had verkocht. De tweede verkoop had plaats tegen een prijs van 
2.900.000 frank (onduidelijk bleef of hier 750.000 frank zwart geld was 
betaald) terwijl de verkoopprijs de eerste keer 4.900.000 frank bedroeg. De 
eerste koop had plaats via een verkoopbelofte; toen de akte moest worden 
verleden daagde de malafide verkoper niet op en bleek dat het goed 
inmiddels opnieuw was verkocht bij authentieke akte. De eerste koper stelde 
de Pauliaanse vordering in ten aanzien van de tweede koop en vorderde 
subsidiair schadevergoeding. Het Hof wist zich met deze vordering ten 
principale nauwelijks raad en wees ze af; de schadevergoedingseis werd wel 
toegewezen evenals de aansprakelijkheid van de tweede koper op grond van 
derde medeplichtigheid aan contractbreuk. De Pauliaanse vordering werd 
afgewezen omdat de schuldenaar zich niet onvermogend had gemaakt om 
zodoende betaling te vermijden. Het Hof eist dus duidelijk een relatie tussen 
Pauliaanse vordering en insolvabiliteit zodat in casu de schuldeiser van een 
verkoopbelofte de Pauliaanse vordering niet vermocht in te stellen om de 
tweede verkoop aan te vechten (Antwerpen, 26 mei 1982, Limb. Rechtsl., 
1982, 111, kritische noot Vandeurzen, J.; contra Rb.Verviers, 23 oktober 
19!f4, Rev.-NoCi{' 1988,149 waar-een pacht van i7jaai n1ettegenwerpdljk 
werd verklaard ten aanzien van de financier; Dirix, E. en Van Oevelen, A., 
Kroniek van het verbintenissenrecht (1981-1984), R. W., 1985-86, 167-168; 
zie ook Sace, J., noot onder Bergen, 2 oktober 1985, Rev. Not. B., 1986, 
199 onder verwijzing naar de Franse jurisprudentie). Hier stuit men duide
lijk op de vervaging van het onderscheid tussen Pauliaanse vordering en 
derde medeplichtigheid. Medeplichtigheid aan schuldeisersbedrog en mede
plichtigheid aan contractbreuk kunnen beide immers als onrechtmatig 
worden gekwalificeerd (zo ook Swennen, H., Desbewust deelnemen aan 
andermans contractbreuk is fout, R. W., 1978-79, 1945). 

Ten slotte bestaat onenigheid omtrent de vraag of de Pauliaanse vordering 
kan worden ingesteld wanneer de schuldenaar toename van vermogen 
weigert of nalaat terzake passende stappen te ondernemen. Deze vraag 
wordt echter overwegend negatief beantwoord (Bergen, 12 maart 1980, 
Pas., 1980, II, 63, Rev. Not. B., noot Sace, J.; cf. Sace, J., noot onder 
Bergen, 12 maart 1980, Rev. Not. B., 1981, 35-36; Sace, J., noot onder 
Bergen, 2 oktober 1985, Rev. Not. B., 1986, 199-200). 

365. VOORWAARDEN. - BEDROG VAN DE SCHULDENAAR. - In het vorige 
overzicht werd de controverse uiteengezet betreffende de subjectieve en 
objectieve opvatting omtrent het bedrogsvereiste (respectievelijk oogmerk 
om te benadelen en wetenschap van benadeling, zie T.P.R., 1983, 690-691). 
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De subjectieve leer werd in de besproken periode nog in de jurisprudentie 
toegepast doch op bewijsrechtelijk vlak werd de bewijslast omgekeerd 
indien het een abnormale transactie betrof (Bergen, 2 oktober 1985, J. T., 
1986, 346, Rev. Not. B., 1986,,189, kritische noot Sace, J.; zie verder infra 
nr. 367). Het objectieve criterium werd dan weer door andere rechtspraak 
gevolgd (Antwerpen, 16 december 1987, T. Not., 1988, 366; Rb. Brugge, 
10 november 1986, T. Not., 1987, 13; Gent, 20 juni 1989, T.G.R., 1989, 
95; Rb.Mechelen, 29 januari 1987, R. W., 1987-88, 1513, Pas., 1987, III, 48). 

Het Hof van Cassatie heeft zich nu in dit debat duidelijk uitgesproken ten 
gunste van de reeds overheersende objectieve theorie. Het Hof oordeelde 
immers dat het volstaat om zowel bij toepassing van artikel1167 B.W. als 
van artikel448 Faill. W. (, ,faillissementspauliana'', voor het verschil tussen 
gewone en faillissementspauliana, zie Cass., 11 januari 1988, A.C., 1987-
88, 594, R. W., 1987-88, 1406) te bewijzen dat de handeling abnormaal was 
en dat de schuldenaar handelde met de wetenschap dat de schuldeisers 
worden benadeeld. Derhalve kon de verkoop waarvan de koopsom werd 
betaald door vermindering van een schuldvordering worden nietigverklaard 
(bij toepassing van artikel 448 Faill.W.) aangezien de virtueel in staat van 
faillissement verkerende verkoper met zekerheid wist dat de andere schuld
eisers zouden worden benadeeld (Cass., 15 maart 1985, A.C., 1984-85, 969, 
Pas., 1985, I, 875, R. W., 1985-86, 2609, J.T., 1986,291, R.C.J.B., 1989, 
315, noot Mahaux, J., zo ook Cass., 26 oktober 1989, Rev. Liege, 1990, 
4; dit lijkt ook de opvatting in Frankrijk te zijn, zie Cass. fr., 4 november 
1983, Rev. Not. B., 1984, 303, noot Sace, J.). Deze cassatierechtspraak 
werd intussen door bepaalde lagere rechters overgenomen (Brussel, 22 
september 1986, T.B.H., 1989, 244; Luik, 25 april1988, Rev. Liege, 1988, 
1312; Luik, 15 oktober 1990, Rev. Reg. Dr., 1991, 30). 

366. VOORWAARDEN.- RECHTSHANDELINGEN TEN BEZWARENDE TITEL.- ME

DEPLICHTIGHEID VAN DE DERDE. - Bij de Pauliaanse vordering wordt een 
afweging gemaakt tussen de belangen van schuldenaar, schuldeiser en 
derde. Dit heeft tot gevolg dat bij rechtshandelingen om niet de belangen 
van de schuldeiser het halen boven de belangen van de derde en de mede
plichtigheid van de derde niet moet worden bewezen (Antwerpen, 16 
december 1987, T. Not., 1988, 366; Brussel, 22 september 1986, T.B.H., 
1989, 244; Luik, 29 maart 1984, Jur. Liege, 1984, 281). 

Terecht wordt de rechtspositie van de derde bij rechtshandelingen ten 
bezwarende titel beter beschermd. Indien deze te goeder trouw is, kan de 
rechtshandeling niet worden aangetast. De hypotheekstellling ten gunste 
van een derde te goeder trouw blijft dan ook buiten schot zelfs indien de 
hypotheek als zekerheid diende voor~ een lening waarmee een derde mede
plichtige het onroerende goed kocht dat daarmee aan het patrimonium van 
de schuldenaar werd onttrokken (Rb.Brussel, 10 september 1987, Rev. 
Liege, 1987, 1543). 

Indien de derde daarentegen medeplichtigheid kan worden verweten, kan 
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de Pauliaanse vordering wel slagen. Dit vereiste heeft eveneens tot uiteenlo
pende interpretaties aanleiding gegeven (zie vorig overzicht, T.P.R., 1983, 
691). Een eerste theorie vereist collusie tussen derde en schuldenaar (Bergen, 
2 oktober 1985, J.T., 1986, 346, Rev. Not. B., 1986, 189, kritische noot 
Sace, J.; Luik, 19 maart 1986, Rev. Liege, 1987, 145). Een tweede theorie 
die een meerderheidsopvatting verwoordt, objectiveert de medeplichtigheid 
van de derde; alsdan is kennis van het maneuver van de schuldenaar 
voldoende (Antwerpen, 16 december 1987, T. Not., 1988, 366; Rb.leper, 
10 april1985, T. Not., 1987, 25; Rb.Brussel, 10 september 1987, Rev. Liege, 
1987, 1543; Rb.Mechelen, 29 januari 1987, R. W., 1987-88, 1513, Pas., 
1987, III, 48; Luik, 24 april 1987, Rev. Not. B., 1987, 671; Luik, 25 april 
1988, Rev. Liege, 1988, 1312). Een derde theorie aanvaardt bovendien dat 
behoren te weten met wetenschap wordt gelijkgesteld (vorig overzicht, 
T.P.R., 1983, 691; Gent, 20 juni 1989, T.G.R., 1989, 95; contra Mahaux, 
J., L'action paulienne et les nullites de la periode suspecte: conditions et 
effets respectifs, R.C.J.B., 1989, 326-327). Het is duidelijk dat de ontwikke
lingen inzake het parallelle leerstuk van de derde medeplichtigheid (zie supra 
nrs. 253 e.v.), pleiten voor het aanvaarden van de voornoemde tweede of 
derde theorie. 

De medeplichtigheid wordt ten slotte gemakkelijker aanvaard indien de 
derde een verbonden vennootschap is (Kh.Luik, 13 oktober 1981, R.P.S., 
1982, 45}, een rechtspersoon is waaraan de schuldenaar of een familielid 
participeert(Rb .Brugge;l 0 november 1986; r; Not.; 198'7, 13; Gent-,20juni 
1989, T. G.R., 1989, 95) of indien de derde een familielid is (Rb. Brussel, 
10 september 1987, Rev. Liege, 1987, 1543; Luik, 24 apri11987, Rev. Not. 
B., 1987, 671). 

367. VOORWAARDEN. - ABNORMALE TRANSACTIES. - De jurisprudentie 
heeft het criterium van de abnormale transactie gehanteerd om zowel 
bedrog van de schuldenaar als derde medeplichtigheid aan te tonen (zie 
supra nr. 366). Dit criterium vergemakkelijkte vooral de bewijspositie van 
de schuldeiser. Nu beide voornoemde vereisten milder worden gehanteerd, 
blijft de vraag open hoe het criterium van het abnormaal karakter van de 
handeling zich verhoudt tot de wetenschap van de benadeling in hoofde van 
schuldenaar en derde-medeplichtige (voor een mogelijke uitleg, zie vorig 
overzicht, T.P.R., 1983, 690-691; Gent, 20 juni 1989, T.G.R., 1989, 95). 
Het Hofvan Cassatie heeft in dit verband beslist dat wetenschap van staking 
van betaling in hoofde van de derde-medeplichtige onvoldoende is; diens 
kennis moet betrekking hebben op het nadeel dat door de andere schuldei
sers wordt gel eden (Cass., 26 oktober 1989, Rev. Liege, 1990, 4). Een aantal 
feitelijke elementen zoals het abnormaal karakter van de handeling en de 
omstandigheden waarin de handeling wordt gesteld, zal dan ook belang 
blijven vertonen. Men kan echter betwij felen of hier van een vermoeden van 
schuldeisersbedrog met omkering van bewijslast moet worden gesproken 
(cf. vorig overzicht, T.P.R., 1983, 690-691). 
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368. BIJZONDERE REGELSo- ERFRECHT EN HUWELIJKSVERMOGENSRECHTo
Overeenkomstig artikel1167 B 0 W 0 is het gemeen recht inzake de Pauliaanse 
vordering ondergeschikt aan bijzondere erfrechtelijke en huwelijksvermo
gensrechtelijke regelingeno Zo werden de de batten hero pend in het geval van 
een Pauliaanse vordering ingesteld tegen een wijziging van een huwelijksver
mogensstelsel en de verdeling van een gemeenschappelijk vermogen. Het 
Hof van Beroep te Brussel paste hier artikel 1319bis Ger.W. toe dat de 
Pauliaanse vordering aan een bijzondere verjaringstermijn van een jaar 
onderwerpt te rekenen vanaf de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad 
van de homologatie van de wijziging. De de batten werden heropend omdat 
geen bewijs van bekendmaking en van akte vereffening-verdeling was 
overgelegd (Brussel, 17 januari 1984, R. W., 1985-86, 1359). 

369. GEVOLGENo - Het toewijzen van de Pauliaanse vordering heeft de 
niet-tegenwerpelijkheid van de rechtshandeling tot gevolg (Rb.Brussel, 10 
september 1987, Rev. Liege, 1987, 1543; Gent, 20 juni 1989, T.G.R., 1989, 
95). In tegenstelling tot de faillissementspauliana, is deze sanctie echter 
beperkt tot de schuldeiser die de actie instelde. De werking van de sanctie 
is dan oak relatief (zie Cass., 11 januari 1988, A.C., 1987-88, 594, R. W., 
1987-88, 1406; Cass., 15 mei 1992, R. W., 1992-93, 330; Luik, 19 maart 
1986, Rev. Liege, 1987, 145) en doet geen afbreuk aan de rechtsverhouding 
tussen schuldenaar en de derde medeplichtige alsmede aan de rechten van 
derden te goeder trouw (Luik, 29 maart 1984, Jur. Liege, 1984, 281). 

DEELY 

HET TENIETGAAN VAN VERBINTENISSEN 
F. DE LY 

HOOFDSTUK l 

NAKOMING VAN VERBINTENISSEN (BETALING) 

370. BETALING AAN BEN ANDER DAN DE SCHULDEISERo - Betaling moet 
gebeuren aan de schuldeiser of diens vertegenwoordiger. Hierbij kan de 
vraag opduiken ofiemand iiberhaupt bevoegdheid heeft om voor de schuld
eiser betaling te ontvangen. Indien handelsdocumenten geen bepalingen 
omtrent de betaling bevatten, kan niet worden aanvaard dat levering tegen 
rembours of betaling aan de vervoerder moet plaatsvinden. Derhalve moet 
de schuldenaar die tach aan de vervoerder heeft betaald, een tweede keer 
betalen indien blijkt dat een der tussenpersonen aan wie werd betaald 
intussen failliet is verklaard (Rb. Brussel, 1 april1985, T.B.H., 1986, 447). 
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Bovendien is er het probleem of een vertegenwoordiger die in het betalings
proces wordt ingeschakeld, de schuldenaar danwel de schuldeiser vertegen
woordigt. Ret Hof van Beroep te Brussel stelde in dit verband dat een bank 
die op verzoek van de schuldenaar in contact treedt met de schuldeiser met 
het oog op betaling van facturen die worden afgedekt door cheques uitge
schreven ten gunste van de bank, niet als vertegenwoordiger van de schuldei
ser doch wel van de schuldenaar moet worden beschouwd. Derhalve heeft 
bij faillissement van de bank geen bevrijdende betaling plaatsgevonden en 
moet de schuldenaar alsnog betalen (Brussel, 22 januari 1981, R. W., 
1981-82, 749). Eenzelfde probleem doet zich voor bij betaling van verzeke
ringspremies aan een verzekeringstussenpersoon. Wanneer terzake geen 
kwitantie uitgaande van de verzekeringsonderneming wordt overgelegd, 
wordt aangenomen dat de tussenpersoon de verzekeringsnemer en niet de 
verzekeraar vertegenwoordigt. De vraag of er dekking is onder een polis 
wordt dan ook niet bepaald op het ogenblik van de betaling aan de 
tussenpersoon doch wei op moment van betaling door de tussenpersoon aan 
de verzekeringsonderneming (Rb. Tongeren, 15 december 1986, Limb. 
Rechtsl., 1988, 92). Art. 13 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzeke
ring verandert deze regeling: , Wanneer de premie niet rechtstreeks aan de 
verzekeraar wordt betaald, is de premiebetaling aan een derde bevrijdend 
indien deze de betaling vordert en hij voor de inning van die premie 
klaarblijkelijk als Iasthebber van de verzekeraar optreedt". 

Wordt-echter aan-een anderdan deschuldeiser ofzijn-vertegenwoordiger 
betaald, dan is de betaling toch geldig indien de schuldeiser dit bekrachtigt 
of hieruit voordeel haalt (artikel 1239 B.W.). Zo is een bank bevrijd die 
onder een afroepgarantie betaalt aan een ander dan de schuldeiser indien 
de schuldeiser kwijting heeft gegeven. De bank kon dan ook regres nemen 
op haar opdrachtgever (Brussel, 18 december 1981, Bank Fin., 1982, 99). 
Zo ook is het Sluitingsfonds bevrijd ten belope van aan de R.V.A. gedane 
betalingen waaruit de werknemer voordeel haalt (Cass., 21 juni 1985, A.C., 
1984-85, 1463, Pas., 1985, 1349; voor een ander voorbeeld zie Rb.Namen, 
14 maart 1988, De Verz., 1988, 364, noot Lambert, M.). 

371. BETALING IN WEERWIL VAN BEN BESLAG.- Artikel1242 B.W. bepaalt 
dat een betaling aan de schuldeiser niet bevrijdend is ten aanzien van een 
beslaglegger. De schuldenaar die aan zijn schuldeiser betaalt, kan dan ook 
genoodzaakt worden een tweede keer te betalen doch kan dan verhaal 
zoeken bij de schuldeiser (zie verder de artikelen 1540-1543 Ger.W.). De 
beslagrechter te Namen vond toepassing van deze beginselen nogal onbillijk 
aangezien bleek dat de beslagen schuldenaar het grootste deel van de schuld 
intussen had betaald. De derde-beslagene werd dan ook enkel tot het saldo 
veroordeeld (Beslagr.Namen, 18 oktober 1985, Rev. Reg. Dr., 1986, 193). 

372. INBETALINGGEVING. - Indien een schuldeiser een andere zaak dan de 
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verschuldigde in betaling aanvaardt, spreekt men van inbetalinggeving (zie 
Kh.Luik, 28 oktober 1980, Jur. Liege, 1981, 102). Omstreden is of inbeta
linggeving schuldvernieuwing door wijziging van het voorwerp teweeg 
brengt dan enkel een afspraak is om trent de betaling (zie vorige overzichten, 
T.P.R., 1975,771 en 1983, 703). DeRechtbankvanEersteAanlegte Hasselt 
heeft zich in de besproken periode bij de Iaatstgenoemde stelling aangeslo
ten. Bij inbetalinggeving door overdracht van schuldvorderingen konden 
dan ook de rechten uit de oorspronkelijke verhouding worden ingeroepen 
(Rb.Hasselt, 19 januari 1988, T.B.B.R., 1988, 487). 

Het Hof van Cassatie heeft een belangrijk arrest geveld inzake inbetalingge
ving door overdracht van schuldvordering. Het Hof aanvaardde in dit geval 
niet dat de schuldvordering ten belope van haar nominaal bedrag als 
betaling zou gelden. De omvang van de inbetalinggeving zal volgens het Hof 
vooral door de in ten tie der partijen moeten worden bepaald. lngevolge deze 
rechtspraak, zal dan ook door feitenrechters moeten worden onderzocht of 
de inbetalinggeving door partijen werd aanzien als geldende voor de nomi
nale waarde, een mindere waarde (bijvoorbeeld aftrek van een disconto) of 
de werkelijke van de schuldenaar ontvangen waarde (Cass., 26 februari 
1982, A.C., 1981-82, 829, Pas., 1982, I, 790, R. W., 1983-84, 162, J.T., 
1983, 121, Rec. Gen. Enr. Not., 1986, 208). 

373. BETALING PER CHEQUE, POSTCHEQUE, OVERSCHRIJVINGSORDER OF ANDER 

PAPIER.- Betaling van geldschulden houdt nauw verband met de verschil
lende betaalsystemen. De jurisprudentie wordt dan ook geregeld geconfron
teerd met de betalingsaspecten van het betaalverkeer. Dikwijls gaat het dan 
om de vraag op welk ogenblik de betaling plaatsvindt. Zoals uit de gepubli
ceerde jurisprudentie blijkt, heeft het antwoord op deze vraag een groot 
belang zoals onder meer in het failJissementsrecht (heeft betaling plaatsge
vonden voor of na het faillissementsvonnis?) of inzake schorsing van 
verzekeringsdekking. Het Hof van Cassatie heeft in de onderzochte peri ode 
haar vaste rechtspraak nogmaals bevestigd dat afgifte van een cheque geen 
betaling is zolang de schuldeiser niet over het bedrag van zijn schuldvorde
ring kan beschikken. Afgifte van de cheque doet de verbintenis dan ook niet 
teniet (Cass., 23 september 1982, A.C., 1982-83, 127, Pas., 1983, I, 118, 
R. W., 1984-85, 1601, Rec. Gen. Enr. Not., 1984, 358, J. T., 1983, 64; zo 
ook Bergen, 2 mei 1991, Rev. Not. B., 1992, 149). Bovendien kan afgifte 
van een cheque evenmin als inbetalinggeving worden geconstrueerd en blijft 
zij een uitvoeringsmodaliteit van de betaling (Cass., 2 mei 1986, A.C., 
1985-86, 1183, Pas., 1986, I, 1066, R. W., 1986-87, 697, J.T., 1987, 110, 
T. Not., 1986, 279; Bergen, 12 november 1986, J.T., 1987, 112). Dit geldt 
ook wanneer de betaling ingevolge artikel 3 K.B. nr. 56 van 10 november 
1967 tot bevordering van het gebruik van giraal geld tussen handelaars 
verplicht is daar de voornoemde bepaling geen afbreuk doet aan het gemeen 
recht. De betaling middels een cheque gebeurt dan ook onder voorbehoud 
van goede afloop (Cass., 2 mei 1986, A.C., 1985-86, 1183, Pas., 1986, I, 
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1066, R. W., 1986-87, 697, f. T., 1987, 110, T. Not., 1986, 279). In dit geval 
impliceerde dit dat een cheque die voor het faillissement uitgeschreven werd, 
slechts werd geacht betaald te zijn na datum van faillissement van de 
debiteur en dan ook niet aan de massa tegenwerpelijk is (zo ook Bergen, 
3 september 1986, f. T., 1987,9, Bank Fin., 1987, 57; Bergen, 7 maart 1988, 
Ann. Dr. Liege, 1989, 203, noot Benoit-Moury, A.). Het Hofvan Cassatie 
heeft met de voornoemde uitspraak de weg die was ingeslaan door een arrest 
van het Antwerpse Hof van Beroep en die ook in Frankrijk wordt gevolgd, 
geblokkeerd. Het Hof van Beroep te Antwerpen had immers overdracht van 
het fonds aanvaard op het moment van de afgifte van de cheque aan haar 
begunstigde zodat de betaling op dat moment plaatsvond (Antwerpen, 25 
april 1983, R. W., 1984-85, 895) en faillissementscomplicaties worden ver
meden (voor het standpunt van de doctrine, zie Spruyt, N., De betaling van 
een cheque na faillissement van de trekker, R. W., 1984-85, 877-886; Benoit
Maury, A., Incidence d'une declaration de faillite sur la validite du paie
ment d'un cheque, noot onder Bergen, 7 maart 1988, Ann. Dr. Liege, 1989, 
205-218; Mihail, P., Le paiement d'un cheque par le banquier apres la 
faillite du tireur, Bank Fin .. , 1987, Afl. 5, 39-42; zie ook nog Cass., 19 
oktober 1987, f. T., 1988, 192 voor betaling op de dag van het faillissement). 

Het beginsel dat slechts betaald wordt op het ogenblik dat de schuldeiser 
de beschikking krijgt over het bedrag van de schuldvordering werd ook 
toegepast ten aanzien van overschrijving op bank- en postchequerekeningen 
(Afbrb. Brussel,26 augustus 1988, J.T.~ 1989; 199;- Aroh~ Antwerpen, 21 
november 1988, R. W., 1988-89, 1300; Kh. Luik, 19 maart 1986, fur. Liege, 
1986, 379; Antwerpen, 17 mei 1984, R. W., 1984-85, 264; Bruyneel, A., Le 
virement, in La banque dans Ia vie quotidienne, Brussel, Editions du Jeune 
Barreau, 1986, 386-388; Wery, P., Lanaturejuridiquedu virement bancaire 
de fonds, f. T., 1988, 385-390). Nochtans treft men ook minderheidsstellin
gen aan die stellen dat betaald wordt op het ogenblik van de debitering van 
de rekening van de opdrachtgever (Kh. Brussel, 25 mei 1981, f.T., 1983, 
346; Van Ryn, J. en Heenen, J., Principes de droit commercial, IV, tweede 
druk, Brussel, Bruylant, 1988, 328-329 die deze oplossing voorstellen ten 
aanzien van overschrijvingen waar slechts een bank tussenkomt) danwel bij 
ontvangst van de betaling door de bankier van de schuldeiser (Luik, 24 
januari 1979, R.G.A.R., 1981, 10364, noot Mahaux, J.; in een recenter 
arrest heeft een kamer van het Hof met ongeveer dezelfde samenstelling als 
bij het arrest van 24 januari 1979 zich echter aangesloten bij het standpunt 
van het Hof van Cassatie, zie Luik, 22 december 1982, fur. Liege, 1983, 
65, f. T., 1983, 347). Een laatste opvatting concretiseert laatstgenoemde 
opvatting verder door betaling middels overschrijving waarbij twee finan
ciele instellingen tussenkomen die hun overschrijvingsorders via een verre
keningskamer aanbieden, te laten plaatsvinden op het ogenblik van de 
verrekening van de betaling door de verrekeningskamer (Rb.Antwerpen, 19 
mei 1982, Rev. Not. B., 1987, 426, instemmende noot Dassesse, M.; Arbrb. 
Charleroi, 1 december 1988, f.T., 1989, 464, Rev. Reg. Dr., 1989, 193, 
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kritische noot W ery, P.; Van Ryn, J. en Heenen, J., Principes de droit 
commercial, IV, tweede druk, Brussel, Bruylant, 1988, 329). 

Betalingen middels Postcheques hebben in de onderzochte periode eveneens 
tot problemen aanleiding gegeven met name bij diefstal. Zo oordeelde het 
Arbeidshof te Brussel dat noch de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen 
noch de Regie der Posterijen de bevrijdende betaling konden inroepen ten 
aanzien van een postcheque die niet aan de begunstigde was overhandigd 
doch in diens brievenbus was gedeponeerd en vervolgens door een derde met 
vervalste identiteitspapieren was verzilverd (Arbh.Brussel, 20 oktober 1988, 
Rev. Liege, 1989, 1078, noot Buyle, J.P.; zo ook Arbrb. Brussel, 24 mei 
1985, J.T., 1985,670, J.T.T., 1985, 381; contraVred. Brussel, 4 mei 1988, 
Rev. Liege, 1988, 1399, kritische noot Buyle, J.P.). 
Niettegenstaande kritiek van bepaalde auteurs ten aanzien van de onwense
lijk geachte praktische gevolgen van de voornoemde traditionele cassatie
rechtspraak (zie onlangs nog Van Ommeslaghe, P., Examen de jurispruden
ce (1974 a 1982), Les obligations, R.C.J.B., 1988, 104-108), blijft het Hof 
zijn stand punt getrouw. Het stand punt van het Hof heeft overigens het 
voordeel van de eenvoud aangezien eenzelfde beginsel op aile betaaltechnie
ken kan worden toegepast. 

374. PLAATS VAN BETALING.- Artikel1247 B.W. regelt het probleem van 
de bepaling van de betaalplaats. In eerste instantie wordt dit beheerst door 
eventuele bepalingen in de overeenkomst. Dit werd wel erg ruim uitgelegd 
door de Arrondissementsrechtbank te Charleroi die uit een clausule van 
girale betaling afleidt dat partijen overeenstemming hadden bereikt omtrent 
de betaling op het adres van het bankagentschap waar de rekeninghouder 
zijn rekening hield en dat derhalve de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Charleroi krachtens artikel 624, 2° Ger.W. territoriaal bevoegd was. De 
Rechtbank voegde daar bovendien aan toe dat reeds meerdere betalingen 
op deze wijze hadden plaatsgevonden. Ook dit argument kan moeilijk in 
overeenstemming worden gebracht met de tekst van artikel1247 B.W .. Ten 
slotte steunde de Rechtbank zich op de voltooiing van de betaling die 
inderdaad in de regel slechts plaatsvindt na creditering van de rekening van 
de begunstigde; dit doet echter enkel uitspraak over het ogenblik van de 
betaling en niet over haar plaats (Arrondrb. Charleroi, 3 maart 1987, J. T., 
1987, 238). De Rechtbank van Koophandel te Luik werd van een gelijkaar
dig probleem gevat; voor zover blijkt uit de feiten, was de contractuele 
clausule hier uitvoeriger en bepaalde zij dat girale betaling op de rekening 
van de begunstigde bij een bankagentschap te Luik moest plaatsvinden. De 
Recht bank leidde hieruit terecht af dat dit een aangewezen uitvoeringsplaats 
was en dat zij derhalve bevoegd was (Kh.Luik, 13 mei 1981, Jur. Liege, 
1982, 56). 
Vervolgens geldt - althans naar Belgisch recht - het beginsel van de 
haalbaarheid van geldschulden; de schuldenaar kan dus presteren op zijn 
eigen woonplaats en moet daar dan ook door de schuldeiser worden 
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aangesproken. Deze vereiste is onder meer belangrijk in het Iicht van de 
regels inzake interne en internationale bevoegdheid. Ten slotte moeten 
verbintenissen betreffende zekere en bepaalde zaken worden uitgevoerd op 
de plaats waar deze zaken zich op het ogenblik van het aangaan van de 
verbintenis bevonden. 

375. AANBOD VAN BETALING EN CONSIGNATIE. - Bij verzuim van de schuldei
ser, kan de schuldenaar beroep doen op aanbod van betaling en vervolgens 
de verschuldigde som consigneren (artikelen 1257 e.v. B.W. en 1352 e.v. 
Ger.W.). In de onderzochte periode werden deze voorschriften toegepast 
in een geval waar een betwisting bestond tussen erfgenamen en een begun
stigde van een derdenbeding ten aanzien van het bestaan van het derdenbe
ding. De schuldenaar kan in een dergelijk geval de voornoemde procedure 
toepassen (Luik, 7 december 1988, Pas., 1989, II, 141). 

Consignatie van het bedrag overeenstemmend met het hoger bod ex artikel 
1592 Ger.W. moet niet noodzakelijk in specien doch kan ook mits toezicht 
van de notaris per cheque geschieden (Beslagr.Luik, 5 augustus 1987, Rev. 
Not. B., 1988, 111). 

376. TOEREKENING VAN BETALINGEN.- De artikelen 1253-1256 B.W. rege
len het probleem van de wijze van delging van schuld(en) indien de betaling 
onvoldoende is om de schuld(en) volledig afte Iossen (zie verder Dalcq, C., 
l:;'imputation-des-paiements; -J-;-T.;-1988-,-'F/~79)~-Bijzondere-wettenkunnen 
afwijkende regelingen bevatten (zie bijvoorbeeld Kh.Kortrijk, 2 juni 1981, 
T.B.H., 1985, 40, noot De Caluwe, A.; Luik, 28 september 1984, Jur. 
Liege, 1985, 17 inzake persoonlijke Iening op afbetaling in geval van 
faillissement). 

In beginsel mag de schuldenaar vrij de manier van toerekening bepalen 
(artikel1253 B.W.). Artikel 1254 beperkt dit recht echter ten aanzien van 
interesten en rentetermijnen waar in beginsel eerst op de interesten moet 
worden toegerekend. Deze bepaling is verder aan geen andere vereisten 
onderworpen (Cass., 15 februari 1990, A. C., 1989-90, 779, noot, R. W., 
1990-91, 539). Het Hof van Cassatie heeft het toepassingsgebied van 
laatstgenoemde bepaling verduidelijkt in zijn arrest van 23 september 1986 
(R. W., 1986-87, 2143). Het Hof oordeelde dat artikel 1254 B.W. niet 
toepasselijk geacht kan worden ten aanzien van verbintenissen uit onrecht
matige daad. Toerekening van de betaling (in casu voorschotten) op de 
compensatoire interesten (en dus niet op de schadevergoeding) zou immers 
impliceren dat de schadevergoeding interest blijft opbrengen. Dit komt in 
strijd met het compensatoir karakter van de interest die slechts een keer de 
schade geleden wegens Iaattijdige betaling vergoedt en zou de benadeelde 
een grotere schadevergoeding toekennen dan zijn werkelijke schade. Met 
dit stand punt van het Hof wordt wellicht een punt gezet achter een anders
luidende mening in de lagere rechtspraak (zie bijvoorbeeld Antwerpen, 25 
maart 1983, R. W., 1985-86, 686). 
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Vervolgens kan de schuldeiser in de door de schuldenaar aangenomen 
kwijting de toerekeningswijze vastleggen (artikel1255 B.W .). Het Hof van 
Beroep te Luik verdedigde in dit verband de stelling dat deze vorm van 
toerekening door de schuldeiser zou moeten plaatsvinden op het ogenblik 
van de betaling (zo ook Dalcq, C., /.c., 78). Het arrest overtuigt echter vee I 
meer wanneer het schetst dat de schuldeiser de toerekening ruim twee 
maanden later op recentere schulden van een vennootschap verrichtte ten 
einde verhaal te kunnen zoeken op twee vennoten van de vennootschap die 
een schuldbekentenis tot zekerheid van oudere schulden hadden onderte
kend. Bovendien bleek uit het gedrag van de schuldeiser dat deze de oudere 
schulden als uitgedoofd beschouwde totdat de precaire financiele toestand 
van de vennootschap-debiteur duidelijk werd (Luik, 22 juni 1983, Jur. 
Liege, 1983, 376). Het Hof had ten slotte tevens een beroep kunnen doen 
op de niet-aanvaarding van de door de schuldeiser voorgestelde toereke
ningswijze. 

Hebben noch schuldenaar noch schuldeiser de toerekeningsmanier bepaald, 
dan geldt de regeling van artikel1256 B.W. nl. toerekening in de volgende 
volgorde: 1) onder vervallen schulden op diegene die de schuldenaar het 
meest belang heeft te voldoen; 2) tussen vervallen en niet-vervallen schulden 
op de vervallen schulden; 3) tussen schulden van gelijke aard op de oudste 
schuld; en 4) tussen schulden van gelijke datum naar evenredigheid. De 
eerste regel werd toegepast door het Hof van Beroep te Antwerpen; de 
schuldenaar had het meest belang om de schuld te voldoen waarvoor een 
derde hoofdelijk en ondeelbaar borg stand ten einde het regres van de borg 
uit te sluiten (Antwerpen, 30 juni 1980, R. W., 1981-82, 200). 

HOOFDSTUK II 

BETALING MET SUBROGATIE 

377. ALGEMEEN.- Wanneer men de schuld van een ander betaalt, kan de 
betaler (de gesubrogeerde) krachtens wet of overeenkomst in de rechten van 
de oorspronkelijke schuldeiser (de subrogant) worden geplaatst (wettelijke 
of conventionele subrogatie). Naast de wettelijke en de conventionele 
subrogatie zoals geregeld in het B. W., hebben bijzondere wetten tevens een 
aantal andere subrogatiegevallen gecreeerd. Alsdan wordt aan de schuldei
ser een aanvullende persoonlijke zekerheid verschaft krachtens dewelke 
echter niet andermans schuld doch wei een eigen schuld wordt betaald en 
wettelijke subrogatie overeenkomstig het B.W. dan ook niet mogelijk is. De 
wetgever heeft het in een aantal van deze gevallen nodig geoordeeld om 
indeplaatsstelling ook tot deze situaties uit te breiden omdat de gesubrogeer
de enkel optreedt als aanvullende zekerheid voor de subrogant doch niet 
wordt geacht definitief zonder verder verhaal voor betaling in te staan. Dit 
fenomeen wordt soms aangeduid als ,quasi subrogatie" (zie onder meer 
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Van Ommeslaghe, P., Examen de jurisprudence (1974 a 1982), Les obliga
tions, R.C.J.B., 1988, 111-112). 

378. CONVENTIONELE SUBROGATIE.- Wanneer ten tijde van de betaling de 
schuldeiser een derde uitdrukkelijk in zijn rechten doet treden, vindt subro
gatie plaats (artikel1250, 1° B.W.). Indien niet wordt bewezen dat subroga
tie plaatsvond voor of naar aanleiding van de betaling, is de eis ingesteld 
door de gesubrogeerde onontvankelijk (Brussel, 6 maart 1980, Pas., 1980, 
II, 117; R. W., 1980-81, 2813, De Verz., 1982, 71). Conventionele subroga
tie moet uitdrukkelijk gebeuren; de jurisprudentie interpreteert dit vereiste 
vrij soepel (Kh. Brussel, 6 september 1988, Pas., 1989, III, 28). In ieder 
geval moet geen notariele akte worden verleden (Kh. Brussel, 7 mei 1985, 
J.T., 1986, 347). 

In de praktijk wordt soms echter een ander conventioneel subrogatiemecha
nisme gebruikt waarbij vooraf bij overeenkomst reeds subrogatie wordt 
bedongen. Dit mechanisme werd door de Arbeidsrechtbank te Dinant 
gebillijkt ten einde een subrogatoir verhaal van een sommenverzekeraar 
tegen de aansprakelijke derde te aanvaarden (Arbrb.Dinant, 5 januari 1981, 
R.G.A.R., 1982, 10518, Rev. Reg. Dr., 1981, 185, T.S.R., 1981, 86). Ook 
in andere jurisprudentie vindt men voorbeelden van gebruik van deze 
techniek zoals bij lening op afbetaling (Kh.Brussel, 6 september 1988, Pas., 
1989, III, 28). 

Overheiasiristanfies do en everteens-een beroep op de techniek van de cone:: 
ventionele subrogatie om de betaalde wedde en andere voordelen terug te 
vorderen van diegene die aansprakelijk is voor een ongeval waarbij een 
ambtenaar is betrokken (zie onder meer Moreau-Margreve, I., ,Les suretes 
personnelles en droit beige", in Les suretes, Parijs, Feduci, 1984, 199-202). 
In een aantal gevallen is er immers een wettelijke bepaling (K.B. of M.B.) 
dat tot uitkering aan de ambtenaar verplicht. Zo werd subrogatie aanvaard 
in het geval van de R.T.T.-reglementering die het personeelslid als voor
schot op de latere schadeloosstelling de wedde van de lopende maand 
uitbetaalt op voorwaarde dat de R.T.T. bij betaling in de rechten van de 
benadeelde wordt gesubrogeerd (Vred.Dendermonde, 1 september 1981, T. 
Vred., 1987, 179; zo ook Luik, 19 november 1982, Rev. Liege, 1987, 519 
inzake analoge statutaire bepalingen ten aanzien van N.M.B.S.-personeel). 
Indien betaling voorafgaat aan de subrogatieovereenkomst tussen ambte
naar en overheid, kan men de vraag opwerpen of een bepaling uit een K.B. 
of M.B. kan worden gelijkgesteld met een subrogatie ten tijde van de 
betaling (zie bijvoorbeeld Corr.Leuven, 26 mei 1986, R.G.A.R., 1987, 
11190). De Rechtbank te Namen loste dit probleem echter op door de 
subrogatoire kwijting als bewijs te zien van een subrogatieovereenkomst die 
ingevolge de toepasselijke reglementering reeds vroeger bestond (Rb.Na
men, 14 februari 1984, Rev. Reg. Dr., 1984, 200). Bovendien is twijfelachtig 
of reglementaire bepalingen als subrogatieovereenkomst kunnen worden 
beschouwd. Dikwijls wordt dan ook een subrogatoire kwijting opgesteld om 

700 



de subrogatie een conventionele grondslag te geven. Ten einde de voor
noemde problemen op te lossen, heeft een K.B. van 15 september 1986 
(B.S., 3 oktober 1986) gepoogd om met terugwerkende kracht een wettelijke 
basis aan het voornoemde subrogatierecht te geven door te bepalen dat 
betalingen als voorschot werden gedaan met verhaalsrecht op de aansprake
lijke. De retroactiviteit werd echter op grond van artikel1 07 G. W. gewraakt 
door de rechtbank te Luik (Rb.Luik, 2 februari 1989, Rev. Liege, 1989, 
628). Telkenmale zal bovendien de wettelijke grondslag van de subrogatoire 
vordering moeten worden geanalyseerd. Het Hof van Cassatie heeft immers 
bij arrest van 11 oktober 1989 beslist dat de Staat een eigen schuld en niet 
de schuld van een derde betaalt wanneer vakantiegeld en oudejaarspremie 
aan een ambtenaar wordt betaald. Artikel 17 van het terzake toepasselijke 
K.B. van 1 juni 1964 bepaalt immers enkel de betaling van de wedde zodat 
conventionele subrogatie niet kan plaatsvinden ten aanzien van vakantie
geld en oudejaarspremie (Cass., 11 oktober 1989, Bull.Cass., 1990, 170). 
De conventionele subrogatie is dan ook qua omvang functie van de betalin
gen als voorzien in de toepasselijke reglementering. 

379. WETTELIJKE SUBROGATIE. -ART. 1251, 1° B.W. - Wettelijke subrogatie 
vindt vooreerst plaats indien een schuldeiser een andere schuldeiser die 
voorrang heeft uit hoofde van voorrechten en hypotheken, betaalt. Indien 
men echter zelf geen schuldeiser is of dit niet bewezen wordt, kan artikel 
1251, 1° B.W. niet worden toegepast (Antwerpen, 6 mei 1980, R. W., 
1980-81, 2134). De voornoemde bepaling is evenmin toepasselijk wanneer 
de betaalde schuldeiser een pandrecht heeft op de handelszaak (Kh.Hasselt, 
2 december 1982, Limb. Rechtsl., 1983, 31). 

380. WETTELIJKE SUBROGATIE.- ART. 1251,2° B.W.- Het B.W. voorziet een 
tweede grond van wettelijke subrogatie in het geval een verkrijger van een 
onroerend goed de prijs besteedt tot betaling van de hypothecaire schuldei
sers. De Rechtbank te Leuven heeft deze bepaling ook toepasselijk geacht 
ten opzichte van de verkrijger na openbare verkoop of na veiling (Rb.Leu
ven, 24 juni 1986, R. W., 1987-88, 1372, Rec. Gen. Enr. Not., 1989, 97, T. 
Not., 1988, 319, noot Vanbeylen, K.). Deverkrijger kondan ook de rechten 
van de schuldeisers uitoefenen nl. de inkorting van een langdurige handels
huurovereenkomst tot negen jaar (artikel 45 Hypotheekwet). 

381. WETTELIJKE SUBROGATIE.- ART. 1251,3° B.W.- lndien men met anderen 
of voor anderen tot een schuld is gehouden en belang had deze te voldoen, 
wordt men gesubrogeerd in de rechten van de schuldeiser. Deze bepaling 
werd toegepast inzake een geschil tussen de R.T.T. en een aansprakelijk
heidsverzekeraar (zie reeds supra nr. 378). Krachtens de toepasselijke regle
mentering betaalt de R.T.T. de wedde van de lopende maand zelfs indien 
het personeelslid overlijdt. De Vrederechter te Dendermonde aanvaardde 
dat de R.T.T. hier op basis van artikel 1251, 3° B.W. gesubrogeerd werd 
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in de rechten van het overleden personeelslid (Vred.Dendermonde, 1 sep
tember 1981, T. Vred., 1987, 179). Men mag echterbetwijfelenof deR.T.T. 
samen met of voor de aansprakelijke is gehouden en niet eerder een eigen 
schuld betaalt. Dit laatste lijkt te worden bevestigd door het cassatie-arrest 
van 19 september 1991 (Bull. Cass., 1992, 58; R. W., 1991-92, 757; J.T., 
1992, 59). Hierin werd bepaald dat de Staat die de bezoldiging van een 
personeelslid van het gesubsidieerd onderwijs doorbetaalde tijdens diens 
laatste afwezigheid, deze niet kan verhalen op de aansprakelijkheidsverze
keraar van diegene die het ongeval veroorzaakte waardoor het personeelslid 
zijn prestaties tijdelijk niet kon verrichten. De Staat betaalt hier immers 
enkel haar eigen schuld aan het personeelslid wat wettelijke subrogatie 
uitsluit. Conventionele subrogatie moet hier dan ook uitkomst bieden ten 
einde terugbetaling aan de Staat te realiseren. 
Artikel1251, 3° B.W. is tevens de wettelijke grondslag voor het verhaal van 
een in solidum veroordeelde schuldenaar op diens medeschuldenaar (Cass., 
9 maart 1992, Bull. Cass., 1992, 607; Rev. Liege, 1992, 653; Luik, 26 april 
1984, Jur. Liege, 1984, 359). Een hoofdelijke schuldenaar die louter instaat 
voor de betaling van de schuld van de medeschuldenaar (zoals bij artikel 
30bis R.S.Z.-Wet) kan zowel artikel 1216 als 1251, 3° B.W. inroepen 
(Kh.Charleroi, 3 april 1985, T.B.H., 1986, 548, noot R.P.). 

Artikel 1251, 3° B.W. eist niet dat de volledige schuldvordering zou zijn 
betaald; zelfs bij gedeeltelijke betaling vindt subrogatie plaats en kan de 
gesubrogeerde optreden t~gen d_eS_chuldenaar (Antwerpen, 26 oktober 19S], 
Pas., 1988, II, 46). 

Indien men daarentegen zijn eigen schuld betaalt, zou naar traditionele 
opvatting geen wettelijke subrogatie kunnen plaatsvinden. Dit heeft tot 
gevolg dat conventionele subrogatie moet worden toegepast danwel de 
wetgever een verhaalsrecht moet voorzien. Bepaalde rechtsleer bepleit ech
ter in dit opzicht een soepeler interpretatie van artikel 1251, 3° B.W. ten 
einde de last onmiddellijk te leggen bij diegene die ze uiteindelijk moet 
dragen zonder dat op overeenkomst of wetgever een beroep zou moeten 
worden gedaan (De Pover, M.F., L'appel incident et la subrogation de 
l'assureur incendie, noot onder Bergen, 23 september 1987, Ann. Dr. Liege, 
1989, 30). Het voorgaande werd natuurlijk sterk gekleurd door de onzekere 
ontwikkelingen in de jurisprudentie van het Hof van Cassatie inzake de 
doorbraak van het oorzakelijk verband door een zelfstandige juridische 
oorzaak. Nu het Hof de doorbraak aan banden heeft gelegd (Cass., 9 maart 
1984, R. W., 1983-84, 2805, noot Kruithof, M.; Cass., 4 september 1984, 
R. W., 1984~85, 2412), heeft dit tot gevolg dat diegene op wie een contractue
le plicht rust, nu minder snel een primaire draagplicht heeft en derhalve geen 
eigen schuld doch wel deze van de subrogant betaalt zodat artikel1251, 3° 
B.W. kan worden toegepast (Rb.Luik, 2 februari 1989, Rev. Liege, 1989, 
628). 

382. WETTELIJKE SUBROGATIE. - BIJZONDERE WETTEN (,QUASI SUBROGATIE,). 
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- In een aantal gevallen staan derden krachtens overeenkomst of wet in 
voor betaling. Aangezien zij hier een eigen verbintenis hebben en niet 
andermans schuld voldoen, is artikel1251 B.W. op deze situaties moeilijk 
toepasbaar. In de praktijk is men dan aangewezen op een bijzondere 
subrogatieovereenkomst krachtens artikel 1250, 1° B.W. wat echter de 
medewerking van de subrogant vereist en administratiekosten impliceert. 
Om deze problemen te vermijden, heeft de wetgever dikwijls een bijzondere 
wettelijke subrogatie ingesteld waarin subrogant, gesubrogeerde, voorwerp 
en gevolgen van de subrogatie worden vastgelegd. Dergelijke regelingen 
vindt men bijvoorbeeld in artikel22 Verzekeringswet 1874, artikel76 quater 
Z.I.V.-wet, artikel 14 Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel (zie Ber
gen, 27 november 1984, R.G.A.R., 1986, 11021), artikelen 47 en 60 Ar
beidsongevallenwet of artikel 8 Sluitingswet 1967 (zie verder De Leye, 0., 
, ,De gevallen van indeplaatsstelling in het sociaal recht, Een paging tot 
inventarisatie", J. T. T., 1989, 325-327). 

383. GEVOLGEN.- In de voornoemde gevallen vindt subrogatie in beginsel 
plaats zonder dat verdere vereisten moeten worden vervuld ten einde de 
subrogatie aan de schuldenaar en aan derden te kunnen tegenwerpen. Voor 
bevoorrechte en hypothecaire schuldvorderingen bestaat terzake echter een 
uitzondering. De afwezigheid van vormvereisten bij subrogatie vormt een 
belangrijk verschilpunt met overdracht van vordering. Nochtans zijn hier
mee de praktische problemen geenszins opgelost aangezien vooral moet 
worden vermeden dat de schuldenaar nog aan de subrogant zou betalen. 
Vandaar dat het wenselijk voorkomt om de schuldenaar van de subrogatie 
op de hoogte te brengen (zie ook Van Ommeslaghe, P., Examen de 
jurisprudence (1974 a 1982), Les obligations, R. C.J.B., 1988, 120). 

lngevolge subrogatie treedt een derde in de rechten van de schuldeiser. Zo 
kunnen de arbeidsongevallenverzekeraar en de ziekenfondsen die krachtens 
een bijzondere wettelijke bepaling zijn gesubrogeerd in de rechten van het 
slachtoffer dat zij hebben betaald, de burgerlijke vordering voor de straf
rechter instellen (Cass., 16 mei 1989, A.C., 1988-89, 1071, Pas., 1989, I, 
969; Cass., 13 januari 1989, A. C., 1988-89, 579, Pas., 1989, I, 518; Cass., 
24 september 1986, A.C., 1986-87, 105; Cass., 28 november 1984, A.C., 
1984-85, 444). Zo ook kan de gesubrogeerde het vermoeden van artikel 
1384, lid 1 B.W. inroepen (Luik, 19 november 1982, Rev.Liege, 1987, 519). 

Anderzijds verkrijgt de gesubrogeerde niet meer rechten dan deze waarover 
de subrogant beschikte en blijven aile verweermiddelen die de schuldenaar 
aan de subrogant kon tegenwerpen, ook inroepbaar ten opzichte van de 
gesubrogeerde (Rb.Luik, 2 februari 1989, Rev. Liege, 1989, 628). Zo kan 
de oorspronkelijke verjaringstermijn tegen de gesubrogeerde die in de 
rechten van de benadeelde is getreden, worden opgeworpen (Cass., 21 
februari 1985, A.C., 1984-85, 854, Jur. Liege, 1985, 369; Cass., 12 juni 
1986, A. C., 1985-86, 1404; Bergen, 11 december 1987, Rev. Liege, 1988, 
1043, noot Jeunehomme, J.F.; Luik, 5 november 1985, Jur. Liege, 1985, 
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649; Antwerpen, 6 april1981, Limb. Rechtsl., 1981, 115; Arbh.Luik, 19 
januari 1981, Jur. Liege, 1981, 253). Het gezagvan gewijsde verbonden aan 
een rechterlijke uitspraak kan tegen de gesubrogeerde worden ingeroepen 
(Cass., 30mei 1983, A.C., 1982-83, 1195, R. W., 1983-84, 1300; Arbh.Luik, 
19 januari 1981, Jur. Liege, 1981, 253; voor de procesrechtelijke aspecten 
zie Raes, S., Heeft subrogatie onsplitsbaarheid tot gevolg?, noot onder 
Cass., 12 december 1986, R. W., 1987-88, 1017-1020). 
Voorts worden de rechten van de gesubrogeerde door de subrogatietechniek 
zelf beperkt. Zo kan de gesubrogeerde wel vergoedende interest vorderen 
doch slechts vanaf het ogenblik van de subrogatie (Cass., 17 maart 1987, 
R. W., 1987-88, 358; Gent, 28 oktober 1980, Rechtspr. Antw., 1981-82, 
169). 

Verder wordt slechts gesubrogeerd in de mate dat werd betaald. Zo kan de 
kredietverzekeraar die enkel de hoofdsom aan de verzekerde betaalde, geen 
andere rechten (zoals boetebedingen, schadevergoeding) uit de verhouding 
tussen schuldenaar en subrogant putten (Rb. Luik, 5 oktober 1983, Jur. 
Liege, 1985, 123; zie ook Van Ommeslaghe, P., Examen de jurisprudence 
(1974 a 1982), Les obligations, R.C.J.B., 1988, 114-116 inzake de moeilijk
heden verbonden aan de quasi subrogatie aangezien de grondslag van de 
tussenkomsten alsdan grondig van elkaar kunnen verschillen zoals inzake 
sociale zekerheidsuitkeringen en vergoedingen in gemeen recht; zie verder 
Cass., 2 december 1985, Soc. Kron., 1986, 42; Cass., 16 september 1985, 
R. W., 1985-86, 1072; Cass., 27 november 1986, De Verz., 1987, 416, noot 
L.V.G.; Cass-., 18 november 1986, R.G.A.R., 1989, 1144J;-GenC 15 
september 1987, De Verz., 1988, 150, noot Van Orshoven, D.). 
Ten slotte kan de schuldenaar verweermiddelen uit zijn eigen verhouding 
met de gesubrogeerde opwerpen. De Staat die krachtens artikel 1251, 3° 
B. W. gesubrogeerd is in de rechten van de benadeelde, kan tegen zijn orgaan 
een subrogatoire vordering instellen doch het orgaan kan de fout van de 
Staat of van andere organen inroepen ten einde tot gedeelde aansprakelijk
heid te komen (Cass., 1 december 1988, A.C., 1988-89, 391, Pas., 1989, I, 
356, R. W., 1989-90, 537; Cass., 17 juni 1982, R. W., 1984-85, 1143, J.T., 
1982, 800 dat Brussel, 13 maart 1981, J.T., 1981, 288 bevestigt). 

Betaling met subrogatie heeft de uitdoving van de verbintenis ten aanzien 
van de subrogant tot gevolg (De Page, H., Traite, III, 558-560). De 
subrogant kan dan ook in beginsel de vordering niet Ianger instellen (Cass., 
15 januari 1982, Rechtspr. Antw. 1981-82, 203). De aansprakelijkheidsver
zekeraar die na subrogatie nog aan de benadeelde betaalt en niet aan het 
intussen gesubrogeerde ziekenfonds, betaalt evenmin bevrijdend ten op
zichte van de gesubrogeerde (Cass., 3 februari 1989, Pas., 1989, I, 596, 
R. W., 1989-90, 13). Verweermiddelen die na de indeplaatsstelling tegen de 
subrogant ontstaan, kunnen evenmin aan de gesubrogeerde worden tegen
geworpen. Zo zal het gezag van gewijsde van een uitspraak dat ontstaat na 
de subrogatie ingevolge het niet-instellen van hoger beroep door de subro
gant, niet aan de gesubrogeerde kunnen worden toegerekend (Cass., 22 juni 
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1988, A.C., 1987-88, 1381, R. W., 1988-89, 846, Rev. Liege, 1988, 1159, 
J. T. T., 1989, 187). Zo ook zal een dading tussen benadeelde en aansprake
lijke niet kunnen worden tegengeworpen aan de sommenverzekeraar die 
reeds bij overeenkomst subrogatie had bedongen (Fagnart, J. L., noot onder 
Arbrb. Dinant, 5 januari 1981, R.G.A.R., 1982, 10518; de arbeidsrecht
bank had echter de tegenwerpelijkheid van de dading wei aanvaard). 

Bij gedeeltelijke betaling met subrogatie stelt zich de vraag naar de verhou
ding tussen subrogant en gesubrogeerde. Artikel 1252 B.W. regelt dit 
probleem en is de verwoording van het adagium Nemo contra se subrogasse 
censetur. Overeenkomstig deze regeling kan gedeeltelijke betaling geen 
afbreuk doen aan de rechten van de subrogant. Het Hof van Cassatie heeft 
dit beginsel toegepast met betrekking tot een bijzondere wettelijke subroga
tieregeling nl. de indeplaatsstelling van het 1Fonds tot vergoeding van de in 
geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers. Het voorrecht 
dat het Fonds ingevolge de subrogatie kon inroepen, werd terzake niet op 
gelijke voet geplaatst met het voorrecht van de gedeeltelijk onbetaald 
gebleven werknemer zodat de werknemer voorrang kreeg op het Fonds 
(Cass., 6 december 1982, A. C., 1982-83, 478, R. W., 1982-83, 1801, concl. 
Adv.Gen. Lenaerts, H., J.T., 1983, 361; Cass., 23 december 1982, R. W., 
1983-84, 1022, J. T., 1983, 172, instemmende noot Regout-Masson, M.; zo 
ook Bergen, 28 oktober 1981, J. T., 1982, 324; Kh.Verviers, 29 juni 1981, 
B.R.H., 1982, 174; voor het op 23 december 1982 gecasseerde arrest dat de 
voorkeur gaf aan het beginsel van de gelijkheid der schuldeisers aangezien 
artikel 1252 B.W. niet uitdrukkelijk verwijst naar bijzondere wettelijke 
subrogatieregelingen, zie Brussel, 7 mei 1981, J. T., 1981, 503, J. T. T., 1981, 
222, noot Swennen, R.; zo ook Antwerpen, 30 juni 1981, B.R.H., 1982, 
171). In beide voornoemde arresten steunde het Hof vooral op de strekking 
van de Sluitingswet 1967 om het beginsel Nemo contra se subrogasse 
censetur toe te passen. Het Openbaar Ministerie ging zelfs zo ver om artikel 
1252 B.W. hier buiten beschouwing te Iaten omdat het Fonds een eigen 
schuld en niet andermans schuld betaalde (Lenaerts, H., conclusie bij Cass., 
6 december 1982, R. W., 1982-83, 1803-1804; zie ook de noot bij dit arrest 
inA.C., 1982-83, 479; zieverderNijs, J.P. en Van Gysel, A.C., ,Existe-t-il 
des subrogations specifiquement sociales?", J. T. T., 1987, 361~365). Ondui
delijk blijft dan ook of artikel 1252 B.W. in het algemeen tot bijzondere 
wettelijke subrogatieregelingen kan worden uitgebreid (Caeymaex, J., noot 
onder Kh. Brussel, 7 april1987, Rev. Liege, 1987, 1391; Kenis, F., naschrift, 
J.T., 1983, 418; cf. Regout-Masson, M., I.e., 174; voor een pleidooi ten 
gunste van toepassing van artikel 1252 B.W. op bijzondere wettelijke 
subrogaties, zie Van Ommeslaghe, P., Examen de jurisprudence (1974 a 
1982), Les obligations, R.C.J.B., 1988, 118). De voormelde problemen 
werden reeds duidelijk ten aanzien van de subrogatie van het Sluitingsfonds 
in de rechten van de niet volledig betaalde R.S.Z. waar de jurisprudentie 
verdeeld blijft over de toepassing van artikel1252 B. W. en de strekking van 
de Sluitingswet 1967 (pro toepassing Kh. Brussel, 7 april1987, Rev. Liege, 
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1987, 1386, noot Caeymaex, J.; contra Brussel, 13 oktober 1988, Soc. 
Kron., 1989, 61; Kh. Luik, 26 november 1986, Rev. Liege, 1987, 131, noot 
Caeymaex, J .). Inzake de samenloop tussen benadeelde en ziekenfonds 
aanvaardde de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen ten slotte dat 
de onvolledig schadeloos gestelde benadeelde geen samenloop met het 
gesubrogeerde ziekenfonds ten opzichte van de insolvabele aansprakelijke 
diende te dulden (Rb. Antwerpen, 23 maart 1979, R. W., 1980-81, 133). 

HOOFDSTUK III 

SCHULDVERNIEUWING 

384. ALGEMEEN. - Schuldvernieuwing of novatie is een grond van teniet
gaan van verbintenissen waarbij tevens een nieuwe verbintenis ontstaat met 
een ander voorwerp, een andere schuldenaar of een andere schuldeiser. Dit 
kenmerk onderscheidt schuldvernieuwing van een aantal andere rechtsfigu
ren zoals overdracht van schuldvordering, oneigenlijke delegatie of expro
missio (zie infra nr. 387). 

385. SCHULDVERNIEUWING EN GELDIGHEID VAN DE OUDE VERBINTENIS. -

Opdat schuldvernieuwing zou kunnen plaatsvinden, moet de bestaande 
verbin~nis_ g~L<lig_1:ijn. _De~"~~i~te _we_r_d in herinn_eJliiKg~"i21"llcbJ:Jtl een 
vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent ten aanzien van een 
schuldvernieuwing waarvan de geldigheid werd aangevochten ingevolge de 
beweerde nietigheid van de oude verbintenis ingevolge strijd met de Afbeta
lingswet (Rb. Gent, 22 januari 1987, T.G.R., 1987, 8). 

386. SCHULDVERNIEUWING DOOR VERANDERING VAN SCHULD.- De vraag of 
schuldvernieuwing ingevolge wijziging van schuld was opgetreden, werd 
door het Hof van Beroep te Luik onderzocht in een geschil tussen erfgena
men van een borg en een financieringsonderneming. De gewaarborgde 
verbintenis betrof een aankoop van een tweedehandsvoertuig. Toen de 
kopers enkele maanden later bij dezelfde handelaar het voertuig ruilden 
voor een ander voertuig, vond volgens het Hof schuldvernieuwing plaats 
ingevolge een wijziging van de oorzaak van de schuld. Betaling van de prijs 
voor een Mercedes is volgens het Hof immers niet hetzelfde als betaling voor 
een Volvo (Luik, 14 februari 1980, Jur. Liege, 1980, 145). Krachtens artikel 
1281, lid 2 B.W. was de borg dan ook bevrijd.Verandering van schuld trad 
ook op in een geschil dat beslecht werd door het Hof van Beroep te Brussel 
en waarbij een grootaandeelhouder zich in 1964 borg had gesteld voor 
kredietoverschrijdingen door de vennootschap. In 1973 gaf de borg toe
stemming dat het volledige saldo van de rekening van de vennootschap in 
vereffening zou worden geboekt op zijn persoonlijke rekening. Het Hof zag 
hierin schuldvernieuwing door verandering van schuld aangezien de groot-
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aandeelhouder nu niet Ianger aileen instond voor de kredietoverschrijdingen 
doch ook voor de terugbetaling van het volledige door de vennootschap 
verschuldigde debetsaldo. Bovendien was de schuldvernieuwing geldig aan
gezien haar oorzaak terug te vinden was in de vroegere verbintenissen van 
de grootaandeelhouder in zijn hoedanigheid van borg (Brussel, 6 november 
1980, B.R.H., 1981, 276). 

Daarentegen werd door de Recht bank van Koophandel te Luik geen schuld
vernieuwing aanvaard in een geval van een koop C & F waarbij het 
documentair krediet achteraf bepaalde dat een afladingscertificaat moest 
worden voorgelegd. Het Hof meende dat hierbij onvoldoende bewezen was 
dat partijen de risico-overdracht bij inlading hadden willen vervangen door 
overgang van risico bij aflading (Kh.Luik, 14 november 1980, B.R.H., 
1981, 370). Evenmin is schuldvernieuwing aanwezig indien de terugbeta
lingstermijn van de lening wordt verdubbeld en in dit verband de rentevoet 
wordt aangepast. De borg is dan ook krachtens artikel 1281 B.W. niet 
bevrijd. Bovendien bleek dat de borg de wijzigingsakte mee had onderte
kend (Rb. Gent, 9 mei 1983, R. W., 1983-84, 1293, noot J.P.). 

387. SCHULDVERNIEUWING DOOR VERANDERING VAN SCHULDENAAR EN DELE

GA TIE. - De schuldenaar kan het initiatief nemen om een derde de verbinte
nis ten opzichte van de schuldeiser te Iaten uitvoeren. Dit heet men delegatie 
(zie de artikelen 1275-1276 B.W.). Delegatie kan gepaard gaan met of 
zonder uitdoving van de verbintenissen van de oorspronkelijke schuldenaar. 
In het eerste geval spreekt men van oneigenlijke of schuldvernieuwende 
delegatie; in het tweede geval van eigenlijke delegatie (zie Ronse, J., 
Delegatieovereenkomst, in A.P.R., Brussel, 1954, 20). Delegatie is aldus 
een ruimer begrip dan schuldvernieuwing door schuldenaarswissel. Ander
zijds kan schuldenaarswissel ook optreden zonder tussenkomst van de 
oorspronkelijke schuldenaar (zie artikel 1274 B.W.); men spreekt alsdan 
van expromissio of adpromissio naargelang schuldvernieuwing al dan niet 
optreedt. Zo werd gevonnist dat een echtgenoot gehouden was het ereloon 
van de advocaat van zijn echtgenote te betalen betreffende een procedure 
behorende tot haar eigen vermogen aangezien vaststond dat de echtgenoot 
terzake een verbintenis ten aanzien van de advocaat had aangegaan (Rb. 
Mechelen, 29 september 1981, R. W., 1982-83, 372; zie ook Luik, 22 juni 
1983, Jur. Liege, 1983, 376). 

De delegatiefiguur wordt dikwijls ingeroepen als verklaring voor rechtsfigu
ren uit het handels- en betalingsverkeer. Dit wordt verklaard door de 
abstractie van de verbintenis van de gedelegeerde-tweede schuldenaar ten 
opzichte van de schuldeiser-delegataris (zie Glansdorff, Le degre d'abstrac
tion de la delegation imparfaite, Melanges offerts a Robert Pirson, Brussel, 
Bruylant, 1989, 119-129). Zo werden het stelsel van de kredietkaart 
(Rb.Luik, 23 april 1985, Jur. Liege, 1985, 359, T.B.H., 1986, 540) en een 
onherroepelijke betaalorder (Rb.Luik, 3 maart 1980, Jur. Liege, 1980, 231) 
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als een delegatiefiguur geconstrueerd. Overschrijving is daarentegen geen 
delegatie (Luik, 22 december 1982, fur. Liege, 1983, 65, J. T., 1983, 347). 

Schuldvernieuwing en delegatie duiken eveneens op bij overdracht van 
ondernemingen. Zo was een onderdeel van de bedrijfsactiviteiten van de 
,Societe beige de !'azote et des produits chimiques du Marly" 
(S.B.A.P.C.M.) ingebracht bij een kapitaalsverhoging van de N.V. Elf 
Belgique. De vraag stelde zich voor het Hof van Beroep te Luik of de 
exoneratiebedingen vervat in de algemene voorwaarden van S.B.A.P .C.M. 
na de inbreng konden worden ingeroepen door Elf. Het Hof volgde in dit 
opzicbt de traditionele doch door de bierna vernoemde auteurs sterk bekriti
seerde opvatting dat overdracht van schuld bij overdracht van een universa
liteit niet mogelijk is zonder de instemming van de schuldeiser omtrent de 
scbuldvernieuwing of delegatie. De aansprakelijkheid van Elf wegens brand 
ingevolge een lekkende,gasfles kon dan ook geen contractuele aansprake
lijkbeid opleveren en het voornoemde exoneratiebeding werd evenmin 
toepasselijk geacht (Luik, 8 januari 1981, fur. Liege, 1981, 115; in cassatie 
werd dit probleem niet uitdrukkelijk behandeld, zie Cass., 4 maart 1982, 
R.C.J.B., 1984, 175, noot Fontaine, M.; Van Ommeslaghe, P., Examen de 
jurisprudence (1974 a 1982), Les obligations, R.C.J.B., 1988, 97-98; zie 
eveneens Bergen, 21 februari 1989, Pas., 1989, II, 212; Bergen, 14 juni 1988, 
T.B.H., 1989, 256, noot). 

In bet sociaal recht stellen zich gelijkaardige problemen bij overdracht van 
ondernemingen. C.A~o: rir. 32 beschermf iii difveiliarid:...::.-in-uitvoering 
van Richtlijn 77/187 van 14 februari 1977 - de recbten van werknemers; 
artikel 5 van deze C.A.O. bepaalt dat de rechten en verplicbtingen die op 
het ogenblik van de overdracbt bestaan worden overgedragen op de overne
mer. Het Arbeidsbof te Brussel kwalificeerde de verbintenissen ingevolge 
voornoemd artikel 5 als analoog aan de eigenlijke delegatie zodat de 
werknemer de overnemer ook kon aanspreken voor schulden van de over
drager die bestonden op bet ogenblik van de overdracht (Arbh. Brussel, 8 
november 1983, J. T. T., 1984, 9;Arbh. Brussel, 5 maart 1985, J. T. T., 1986, 
168; zo ook Arbrb. Gent, 17 juni 1985, J.T.T., 1986, 66 dat artikel1275 
B.W. als een dwingende bepaling aanziet). Andere rechtspraak verdedigt 
daarentegen het beginsel dat de voornoemde C.A.O. afwijkt van de supple
tieve bepalingen van het B.W. zodat de verbintenissen van de overdrager 
zelfs zonder instemming van de werknemer vanaf de overdracbt zijn uitge
doofd (Arbh. Brussel, 4 februari 1985, J. T. T., 1986, 334; Arbrb. Charleroi, 
25 november 1985, J. T. T., 1986, 335). 

Dit debat zal in de toekomst bepaald worden door een arrest van het Hof 
van Justitie van 5 mei 1988 (fur. H. v. Just., 1988, 2559; J. T. T., 1989, 42, 
noot Wantiez, C.) dat stelt dat arti~el 3, lid 1 van de voornoemde Richtlijn 
77/187 in de regel tot gevolg heeft da't de overdrager van zijn verbintenissen 
wordt bevrijd. De Lidstaten mogen echter afwijkende regelingen uitwerken. 
Dit arrest lijkt echter opnieuw aanleiding tot controverse te geven. Enerzijds 
oordeelde het Arbeidshof te Gent dat de schuldvernieuwing ingevolge het 
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stelsel van de Richtlijn en C.A.O. nr. 32 afwijkt van de conventionele 
schuldvernieuwing van het B.W. en de overdrager derhalve zonder instem
ming van de werknemer van zijn verbintenissen is bevrijd (Arbh.Gent, 11 
oktober 1989; R. W., 1989-90, 621, J.T.T., 1989, 489). Het Arbeidshof te 
Antwerpen en de Arbeidsrechtbank te Brussel waren daarentegen van 
oordeel dat Richtlijn 77/187 geen rechtstreekse werking heeft. Aangezien 
C.A.O. nr. 32 niet afwijkt van artikel1275 B.W., moet dit als eenimpliciete 
afwijking van het stelsel van de Richtlijn worden gezien en zou de overdra
ger dan toch gehouden blijven indien de instemming van de werknemer niet 
werd verkregen (Arbh.Antwerpen, 23 februari 1989, R. W., 1988-89, 1238, 
J.T.T., 1989, 236; Arbrb.Brussel, 16 juni 1989, J.T.T., 1989, 493). Een 
meer gemeenschapsgetrouwe interpretatie van C.A.O. nr. 32lijkt echter tot 
een omgekeerde conclusie te moeten leiden. De begrijpelijke onvrede van 
sommige rechtspraak met het betwistbare arrest van het Hof van Justitie 
moet echter worden opgelost door een wijziging van C.A.O. nr. 32 danwel 
door een nieuwe prejudiciele vraag aan het Hof van Justitie. 

388. INZICHT OM TOT SCHULDVERNIEUWING OVER TE GAAN.- Schuldvernieu
wing vereist tevens het inzicht om de oude verbintenis te doen uitdoven en 
door een nieuwe te vervangen (animus novand1). Het Arbeidshof te Gent 
paste dit vereiste toe ten aanzien van een gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
werknemer die opnieuw deeltijds ging werken. Aangezien partijen enkel een 
tijdelijke regeling op het oog hadden, oordeelde het Hof dat geen inzicht 
aanwezig was om de voltijdse tewerkstelling door een deeltijdse te vervan
gen en de oude verbintenissen door nieuwe te vervangen (Arbh. Gent, 27 
maart 1985, T.G.R., 1985, 131). Evenmin was het inzicht tot vernieuwing 
van schuld aanwezig in een geval waar een dochter als schijnvertegenwoor
digster voor haar oude moeder was opgetreden. De schijnvertegenwoordi
ging mocht volgens de Rechtbank te Brussel niet met schuldvernieuwing 
verward worden bij gebreke aan animus novandi (Rb. Brussel, 16 september 
1987, Res Jur. Imm., 1989, 13). Schuldvernieuwing werd eveneens verwor
pen bij een verlenging van de afbetalingstermijn van een lening aangezien 
geen inzicht tot schuldvernieuwing werd aangetoond (Kh. Charleroi, 23 
oktober 1986, Rev. Reg. Dr., 1987, 27).Ten slotte kan men verjaring niet 
omzeilen door schuldvernieuwing in te roepen zonder tevens een animus 
novandite bewijzen (Arbh. Luik(afdelingNamen), 4maart 1987, Rev. Reg. 
Dr., 1987, 309). 
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HOOFDSTUK IV 

SCHULDVERGELIJKING 

389. ALGEMEEN.- Wanneer partijen over en weer schuldenaar en schuldei
ser zijn, doven de verbintenissen uit (artikel 1289 B.W .). Deze regel is 
ingegeven door overwegingen van eenvoud en gemak ten einde betalingen 
in beider richtingen te vermijden. In de onderzochte periode is echter tevens 
de zekerheidsfunctie van de schuldvergelijking nadrukkelijk aan bod geko
men. Contractuele constructies spelen alsdan in op de regels van de compen
satie ten einde partijen bij samenloopsprocedures ten aanzien van het 
onvermogen van de wederpartij te beschermen. Tevens heeft de jurispru
dentie een aantal regels aangaande de zekerheidsfunctie van compensatie 
aanvaard of nader uitgewerkt. Naast de voornoemde wettelijke schuldver
gelijking van de artikelen 1289-1299 B. W. en de conventionele schuldverge
lijking, kent men oak de gerechtelijke compensatie waarbij de rechter 
schulden zal vereffenen (zie bijvoorbeeld Gent, 20 november 1985, T.B.H., 
1987 (vervoer), 61). 

390. WETTELIJKE COMPENSATIE.- VEREISTEN.- SCHULDENAAR EN SCHULD El

SER. - Schuldvergelijking kan slechts plaatsgrijpen ten aanzien van schuld
vorderingen die tussen dezelfde personen bestaan. Zo kan de Staat niet met 
de R.S.Z. worden vereenzelvigd om schuldvorderingen op de Staat te 
compenseren met schulden aan de ILS.Z.(Arbrb. BrusseCf6 november 
1982, Bull. Bel., 1984, 3148). Evenmin kan compensatie tussen twee 
partijen optreden indien een der partijen niet in eigen naam optreedt doch 
als wettelijk beheerder voor een minderjarig kind (zie Bergen, 21 juni 1988, 
Pas., 1988, II, 239, noot J.S.). 
Een bijzonder probleem inzake compensatie treedt op bij bepaalde doelver
mogens zoals bij vereffeningrekeningen inzake nalatenschappen, huwelijks
gemeenschappen, voogdij of tijdelijke verenigingen (zie T' Kint, F., noot 
onder Cass., 28 februari 1985, J. T., 1986, 582). Deze rekeningen worden 
soms aangeduid met de benaming ,kwaliteitsrekeningen" aangezien hun 
specifieke aard wordt bepaald door de hoedanigheid van hun beheerder (zie 
Uniken Venema, C. en Eisma, S.E., Eigendom ten titel van beheer naar 
komend recht, Preadvies van de Vereeniging Handelsrecht 1990, Zwolle, 
Tjeenk Willink, 1990, 196-209). Aangezien deze vermogens geen rechtsper
soonlijkheid bezitten, zou compensatie tussen vorderingen op het vermogen 
en schulden van deze vermogens onmogelijk zijn aangezien het vermogen 
zelf geen drager van rechten en plichten is. Bij faillissement van een der 
deelgenoten zou dit tot gevolg kunnen hebben dat een vordering van een 
deelgenoot op het vermogen niet kan worden verrekend met een schuld die 
aan een derde-schuldeiser van het vermogen werd betaald. Ret Hof van 
Cassatie werd van een dergelijk probleem betreffende een tijdelijke vereni
ging gevat. Het Hof oordeelde dat het arrest a quo terecht - gezien de eigen 
aard van de tijdelijke vereniging zoals deze oak tot uiting kwam in de 
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contractuele afspraken tussen de tijdelijke vennoten- mocht oordelen dat 
de vordering van een der tijdelijke vennoten die na faillissement van de 
andere vennoot tach de werken had verdergezet, kon worden verrekend met 
de baten van de tijdelijke vereniging voorafgaand aan bet faillissement 
(Cass., 28 februari 1985, A.C., 1984-85, 887, Pas., 1985, I, 795, R.P.S., 
1985, 243, T.B.H., 1985, 377, noot, J.T., 1986, 578, noot T' Kint, F., 
R. W., 1985-86, 997, kritische noot Dirix, E., R.C.J.B., 1987, 571, noot 
Meinertzhagen-Limpens, A.; voor de eerdere uitspraken in deze zaak, zie 
Kh. Brussel, 17 maart 1982, T. Aann., 1983,20, noot Leconte, C., B.R.H., 
1982, 410; bevest. Brussel, 10 november 1983, R.P.S., 1984, 33, noot 
Coppens, P.). In deze situaties doet men dus alsof de tijdelijke vereniging 
rechtspersoonlijkheid bezit. Nochtans gaat bet bier niet om compensatie 
aangezien er enkel een verrekening plaatsvindt tussen partijen die tot elkaar 
in een rekeningverhouding staan met betrekking tot de vorderingen en 
schulden op derden; zij zijn echter niet elkaars schuldenaar en schuldeiser 
(T' Kint, F., noot onder Cass., 28 februari 1985, J. T., 1986, 582; Meinertz
hagen-Limpens, A., ,Reflexions sur la compensation, l'indivisibilite, la 
connexite et le privilege dans le cadre de la faillite d'un associe momenta
ne", noot onder Cass., 28 februari 1985, R.C.J.B., 1987, 591 en 593). 
Dienvolgens worden eerst vorderingen en schulden ten opzichte van derden 
verrekend ten einde enig saldo te berekenen. Bij faillissement zal dan enkel 
betreffende dit saldo moeten worden afgerekend. 

Gelijkaardige gevallen doen zich ook voor in de notariele praktijk waar de 
notaris gelden voor anderen beheert. Ret karakter van doelvermogen wordt 
bier soms ook erkend doordat compensatie met vorderingen op de notaris 
wordt uitgesloten. Zo vermag een bank schuldvorderingen op een client niet 
te compenseren met gelden die zij voor derden op naam van de client op 
een afzonderlijke rekening houdt (Bergen, 12 juli 1985, Bank Fin .. , 1985, 
Afl. 8, 73, Rev. Not. B., 1986, 45; zo ook Kh. Antwerpen, 11 januari 1978 
en Antwerpen, 9 september 1980, Bank Fin .. , 1981, 61, noot Jacobs, R.). 

391. WETTELIJKE COMPENSATIE.- VEREISTEN.- VASTSTAAND, OPEISBAAR EN 

VERVANGBAAR KARAKTER.- Bovendien moeten de schuldvorderingen vast
staan en opeisbaar zijn en betrekking hebben op vervangbare zaken van 
dezelfde soort. Schuldvorderingen zijn niet vaststaand indien zij niet ge
makkelijk en prompt effen kunnen worden gemaakt. Wettelijke schuldver
gelijking is dan ook uitgesloten indien experts nog uitspraak moeten doen 
omtrent de hoegrootheid van de schuldvordering (Cass., 11 april 1986, 
A. C., 1985-86, 1093, Pas., 1986, I, 987, R. W., 1987-88, 1424, noot Dirix, 
E., J. T., 1987, 164, T. Aann., 1988, 18, nootEmbrechts, J.; zie ook Bergen, 
21 juni 1988, Pas., 1988, II, 239, noot J.S.; Kh. Brussel, 30 juni 1983, 
T.B.H., 1984, 451; Rb. Doornik, 11 maart 1987, Rev. Liege, 1987, 891, 
noot Jeunehomme, J .F.). In dit geval kan er gerechtelijke compensatie zijn 
(zie hierover: Dirix, E., ,De gerechtelijke compensatie", in Liber Amico-
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rum E. Krings, Brussel, 1991, 105-113). Sommige rechtspraak is echter 
bereid om het vaststaand karakter van de schuldvordering te milderen; de 
schuldvordering zelf moet dan weliswaar bestaan zonder dat echter haar 
hoegrootheid moet vaststaan (Rb. Bergen, 20 juni 1984, R.G.A.R., 1986, 
11111). Ten slotte is een schuldvordering die nog niet is ontstaan uiteraard 
niet-vaststaand. Via compensatie kan men dan ook geen voorbehoud beko
men voor hypothetische toekomstige schade (Antwerpen, 5 mei 1987, Limb. 
Rechtsl., 1987, 142). 

Ten aanzien van de opeisbaarheid van de schuldvorderingen, zie Vz. Rb. 
Luik, 7 februari 1984, Jur. Liege, 1984, 497 en Kh. Bergen, 10 november 
1986, R.P.S., 1987, 81. 

392. GEVALLEN WAARIN COMPENSATIE UITGESLOTEN OF BEPERKT IS.- Arti
kel1293 B.W. somt een drietal gevallen op waarin compensatie is uitgeslo
ten. Vooral het beperkte compensatieverbod inzake onderhoudsgelden is 
hierbij van belang (zie Beslagr. Hoei, 22 oktober 1984, J. T., 1985, 152; 
Beslagr. Hoei, 26 maart 1984, J.T., 1985, 153; Bergen, 21 juni 1988, Pas., 
1988, II, 239, noot J.S.; Antwerpen, 11 april1986, R. W., 1986-87, 1222, 
noot Arnou, P .). Het compensatieverbod zou hier echter enkel in een 
richting gelden; compensatie zou wei door de onderhoudsgerechtigde doch 
niet door de onderhoudsplichtige kunnen worden ingeroepen (Van Omme
slaghe, P., Examen de jurisprudence (1974 a 1982), Les obligations, 
R. C.J.B., 1988, 138; contra Atbrb. Antwerpen, 15-juni 1981, T.S.R., -1981, 
524). 
Naast de uitdrukkelijk in het B.W. genoemde uitzonderingen, moet bij 
compensatie rekening worden gehouden met de rechten van derden. Artikel 
1298 B.W. maakt zulks duidelijk en past dit beginsel tevens toe ten aanzien 
van derdenbeslag. Aangezien compensatie een zekerheidsfunctie kan wor
den toegeschreven, heeft artikel 1298 B.W. echter een meer algemene 
draagwijdte en is schuldvergelijking tevens in beginsel uitgesloten na faillis
sement en gelijkaardige samenloopsprocedures (Dirix, E. en Kortmann, S., 
Compensatie en concursus creditorum, T.P.R., 1989, 1657-1683; ten aan
zien van het faillissement, zie artikel 444 Faillissementswet; Antwerpen, 8 
juni 1982, R. W., 1982-83, 650; Kh. Antwerpen, 18 november 1981, Bank 
Fin., 1983, 179; Brussel, 23 juni 1982, R. W., 1984-85, 2070; zie verder 
Dirix, E., Compensatie na faillissement, noot onder Cass., 11 april 1986, 
R. W., 1987-88, 1424-1425; ten aanzien van andere samenloopssituaties: Rb. 
Luik, 29 oktober 1987, Rev. Liege, 1988, 1039; Brussel, 28 april1983, Pas., 
1983, II, 87; met betrekking tot cpmpensatie als kunstgreep tijdens de 
verdachte periode, zie Kh. Kortrijk, 12 maart 1987, T.B.H., 1988, 722, 
noot). 

De jurisprudentie heeft echter aanvaard dat verbod van compensatie na 
samenloop niet geldt wanneer schulden een samenhangend karakter verto
nen (zie reeds vorig overzicht T.P.R., 1983, 714). Dit is bijvoorbeeld het 
geval bij verbintenissen uit een wederkerige overeenkomst (Brussel, 9 okto-
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ber 1987, T.B.H., 1988, 470; T.B.B.R., 1990,463, noot Gregoire). Het Hof 
van Cassatie heeft de samenhangseis nu wel enigszins verruimd aangezien 
de samenhang niet noodzakelijk betrekking moet hebben op wederkerige 
overeenkomsten. Het Hof oordeelde immers dat de aard van de schuld niet 
relevant is mits de feitenrechter maar vaststelt dat beide schulden een nauwe 
samenhang vertonen doordat zij op eenzelfde oorzaak berusten. Derhalve 
kon de vordering wegens een debetsaldo gecompenseerd worden met een 
vordering wegens onzorgvuldige kredietverlening; irrelevant was dat de ene 
vordering betrekking had op de uitvoering van een overeenkomst en de 
andere op een onrechtmatige daad (Cass., 25 mei 1989, A.C., 1988-89, 
1125, Pas., 1989, I, 1015, R. W., 1989-90, 331, R.C.J.B., 1992, 348, noot 
M. Van Quickenborne, T.B.H., 1989, 775, noot dat Brussel, 21 juni 1988, 
T.B.H., 1989, 31 bevestigt). Een eerder arrest werd echter niet gecasseerd 
wanneer bet oordeelde dat er geen samenhang bestond tussen de betaling 
van verzekeringspremies en de terugvordering van onverschuldigd betaalde 
premies ingevolge de stopzetting van de activiteit van de onderneming 
(Cass., 2september 1982, A.C., 1982-83, 3; Pas., 1983, I, 3, R. W., 1983-84, 
523). Uit beide arresten mag men dan oak afleiden dat bet Hof enkel eist 
dat de feitenrechter in concreto de samenhang tussen de respectieve vorde
ringen zou onderzoeken doch niet zelf in de beoordeling van deze samen
hang zal treden. 

In de lagere rechtspraak vindt men eveneens toepassingsgevallen van de 
voornoemde uitzondering. De jurisprudentie is bier overwegend vrij terug
houdend en eist een duidelijke correlatie tussen beide verbintenissen. Zo 
oordeelde bet Hof van beroep te Luik dat betaling van te hoge belastings
voorafbetalingen en inhouding van te weinig bedrijfsvoorheffing niet op 
dezelfde oorzaak berustten en derhalve geen samenhang vertoonden (Luik, 
23 december 1988, Rev. Reg. Dr., 1989, 329). Evenmin bestaat samenhang 
tussen een lening door een zaakvoerder aan een B.V.B.A. en de door de 
vennootschap aan de zaakvoerder betaalde voorschotten (Brussel, 30 april 
1987, T.B.H., 1989, 160). Samenhang bestaat dan weer wel tussen de 
voorschotten betreffende een kredietopening en de betalingen ingevolge 
overdracht van schuldvordering indien de voorschotten een percentage van 
de overgedragen vorderingen betreffen (Brussel, 28 apri11983, Pas., 1983, 
II, 87). Zo oak is er samenhang indien de verhoging van een kaskrediet 
samenviel met de starting van een waarborgsom op een afzonderlijke 
rekening (Kh. Charleroi, 20 apri11988, Rev. Liege, 1989, 416). Samenhang 
tussen verbintenissen uit verscheidene samenhangende contracten wordt 
evenmin snel aanvaard (Brussel, 23 juni 1982, R. W., 1984-85, 2070; Kh. 
Verviers, 5 februari 1981, Jur. Liege, 1981, 275; Kh. Namen, 14 januari 
1982, Rev. Reg. Dr., 1982, 136; Vred. Namen, 20 maart 1984, De Verz., 
1984, 693; Kh. Bergen, 10 november 1986, R.P.S., 1987, 81; contra Luik, 
30 januari 1985, Jur. Liege, 1985, 277). Samenhangsvragen duiken eveneens 
op in verhoudingen tussen verzekeringsmakelaars en verzekeringsonderne
mingen. De jurisprudentie is terzake verdeeld omtrent de vraag of samen-
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hang kan worden aanvaard tussen de schuldvordering van de verzekeraar 
ten aanzien van de gei:nde premies en de commissieaanspraken van de 
makelaar die na het faillissement vervielen (pro Kh.Hasselt, 3 september 
1981, B.R.H., 1982, 467 bevest. Antwerpen, 17 mei 1984, De Verz., 1985, 
471, instemmende noot Thys, H.; Van Ommeslaghe, P., Examen de juris
prudence (1974 a 1982), Les obligations, R.C.J.B., 1988, 135-136; contra 
Kh. Oudenaarde, 13 december 1984, R. W., 1984-85, 2836; Kh. Luik, 25 
oktober 1983, Jur. Liege, 1984, 612 bevest. Luik, 8 mei 1985, Jur. Liege, 
1985, 418). 
Een volgende uitzondering op compensatie betreft de conventionele schuld
vergelijking voor niet-vervallen schulden. Deze is niet aan de boedel tegen
werpelijk indien zij tijdens de verdachte periode plaatsvond (artikel 445 
Faillissementswet). De rechter moet dan wei vaststellen dat aan deze vereis
ten is voldaan (Cass., 19 november 1987, A.C., 1987-88, 358, Pas., 1988, 
I, 335, R. W., 1987-88, 1099; zie ook Luik, 28 september 1984, Jur. Liege, 
1985, 17). Dit voorschrift is echter niet toepasselijk op wettelijke schuldver
gelijking (Kh.Hasselt, 24 februari 1983, J. T., 1983, 343). 
Schuldvergelijking met publiekrechtelijke rechtspersonen kan aan bijzon
dere regelen onderworpen zijn (zie verder vooral Peeters, B., De continui'teit 
van het overheidsondernemen, Antwerpen, Maklu, 1989, 350-381; LeBrun, 
J. en Deom, D., ,L'execution des creances contre les pouvoirs publics", 
in Les creanciers et le droit de lafaillite, Brussel, Bruylant, 1983, 510-512). 
De juiispruaentie beioepfzicliliieTsoms op begrotingsrechtefijke motieven 
om compensatie te weigeren (voor een toepassing zie Brussel, 25 april1985, 
J. T., 1986, 8). Een vonnis van de Recht bank van Eerste Aanleg te Mechelen 
liet daarentegen toe dat gerechtsdeurwaarders zich op compensatie beriepen 
om verschuldigde bedragen te verrekenen met gei:nde gemeentebelastingen 
(Rb. Mechelen, 11 maart 1986, Pas., 1986, III, 53). Bovendien kan compen
satie door de overheid worden verricht inzake openbare aanbestedingen (zie 
Brussel, 9 oktober 1987, T.B.H., 1988, 470, noot). In een aantal gevallen 
waar schuldvorderingen op publiekrechtelijke rechtspersonen niet werden 
betaald en compensatie ten aanzien van fiscale en para-fiscale lasten onmo
gelijk was, hebben de artikelen 87-90 W. 1 augustus 1985 houdende fiscale 
en andere bepalingen een speciale procedure gecreeerd waarbij de opeis
baarheid van bepaalde schuldvorderingen van de Staat voorlopig wordt 
opgeschort. 
Soms wordt op de eigen aard van een rechtsfiguur beroep gedaan om 
schuldvergelijking te verhinderen. Zo werd inzake een geconfirmeerd docu
mentair krediet ingeroepen dat compensatie niet door de confirmerende 
bank kon worden ingeroepen ten aanzien van de begunstigde van het krediet 
op wie de bank uit andere hoofde een schuldvordering bezat. De Recht
hanken van Koophandel te Brussel en Bergen hebben dit verweer echter 
terecht verworpen (Kh. Brussel, 18 april 1985, T.B.H., 1985, 729; Kh. 
Bergen, 25 april1985, T.B.H., 1986, 387, Rev. Reg. Dr., 1986, 47). 
Ten slotte vloeien uit de Loonbeschermingswet eveneens beperkingen voort 
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ten aanzien van compensatie (Arbh. Antwerpen, 14 januari 1980, R. W., 
· 1980-81, 1539; Arbrb. Luik, 30 juni 1987, J.T.T., 1987, 483; Arbrb. 
Brussel, 8 februari 1988, Rechtspr. Arb. Brussel, 1988, 142). 

393. SCHULDVERGELIJKING. - CONTRACTUELE BEDINGEN. -De aantrekke
lijkheid van compensatie als zekerheidstechniek in samenloopssituaties, 
heeft de contractspraktijk ertoe gebracht om terzake een aantal constructies 
uit te werken. De rekening-courant is wellicht de meest gekende (zie Brussel, 
16 april 1987, J. T., 1987, 57 5). In dit verband moet steeds worden bekeken 
of rekeningen de kenmerken van een rekening-courant bezitten; dit is 
bijvoorbeeld niet het geval inzake de in de verzekeringssector gebruikelijke 
producentenrekening waar aan de makelaar verschuldigde commissies en 
door de makelaar ge1nde premies worden verrekend (Kh. Oudenaarde, 13 
december 1984, R. W., 1984-85, 2836). 

Daarnaast zijn er echter oak andere constructies zoals bedingen van com
pensatie, eenheid of fusie van rekeningen waarbij respectievelijk uitgegaan 
wordt van de samenhang tussen de verschillende vorderingen, eenheid van 
vorderingen binnen eenzelfde rekening of de verschillende vorderingen van 
verschillende rekeningen worden samengevoegd. Een meerderheidsopvat
ting in de jurisprudentie staat vrij weigerachtig ten opzichte van dergelijke 
constructies aangezien de gelijkheid der schuldeisers wordt uitgehold en een 
voorrecht middels een verbintenisrechtelijk procede wordt geschapen. Men 
onderzoekt dan oak nauwgezet of de contractuele kwalificaties wei met de 
werkelijkheid overeenstemmen en of de facto samenhang bestaat (Brussel, 
3 februari 1986, T.B.H., 1988, 702, noot Gregoire, M.; Kh. Brussel, 23 juni 
1983, T.B.H., 1987, 760; Kh. Luik, 25 oktober 1983, Jur. Liege, 1984, 612; 
Kh. Luik, 14 oktober 1987, T.B.H., 1988, 727; Kh. Charleroi, 2 januari 
1985, Rev. Reg. Dr., 1987, 401; Beslagr. Marche-en-Famenne, 10 mei 1983, 
T. Not., 1985, 49; Kh. Namen, 6 november 1986, Rev. Reg. Dr., 1987,287, 
noot Antoine, M.F.). Andere rechtspraak aanvaardt echter de tegenwerpe
lijkheid van dergelijke bedingen op grand van de wilsautonomie en de 
tegenstelbaarheid van overeenkomsten als feit ten aanzien van derden. 
Aldus zou zonder bewezen bedrog ten nadele van derden compensatie 
mogelijk zijn (Bergen, 20 december 1988, Bank Fin., 1989, 487, noot 
Delierneux, M.; Bergen, 23 mei 1990, Rev. Liege, 1990, 1285). In de 
doctrine vindt men eveneens uiteenlopende standpunten inzake de tegen
werpelijkheid van dergelijke contractuele constructies (pro Simont, L., 
,Essai de classification des suretes issues de Ia pratique et problemes 
juridiques qu'elles posent", in Les suretes, Parijs, Feduci, 1984, 309; 
Stranart, A.M., ,Opposabilite aux tiers des conventions d'indivisibilite, de 
compensation et d'unicite de comptes", Brussel, Interdisciplinair Trefpunt 
Ondernemingen, Overheden, Universiteiten, 1983, 28 en 35-36; Van Om
meslaghe, P., ,Suretes issues de Ia pratique et autonomie de Ia volonte", 
in Les suretes, Parijs, Feduci, 1984, 379-385; Mahaux, J., ,La compensa
tion", in Les suretes issues de Ia pratique, Brussel, U.L.B., 1983, II; 
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Deliernieux, M., noot onder Bergen, 20 december 1988, Bank Fin., 1989, 
493-494; Gregoire, M., noot onder Brussel, 3 februari 1986, T.B.H., 1988, 
715; contra Moreau-Margreve, I., ,Evolution du droit et de Ia pratique en 
matiere de siiretes", in Les creanciers et le droit de Ia faillite, Brussel, 
Bruylant, 1983, 222). 

Dit debat wordt nu duidelijk bei:nvloed door het arrest van het Hof van 
Cassatie van 28 februari 1985 (zie reeds supra nr. 390 e.v.; Cass., 28 
februari 1985, A.C., 1984-85, 887, Pas., 1985, I, 795, R.P.S., 1985, 243, 
T.B.H., 1985,377, noot, J.T., 1986,578, noot T' Kint, F., R. W., 1985-86, 
997, kritische noot Dirix, E., R.C.J.B., 1987, 571, noot Meinertzhagen
Limpens, A.; voor de eerdere uitspraken in deze zaak, zie Kh.Brussel, 17 
maart 1982, T. Aann., 1983, 20, noot Leconte, C., B.R.H., 1982, 410 
bevest. Brussel, 10 november 1983, R.P.S., 1984, 33, noot Coppens, P.) .. 
Deze zaak betrof een tijdelijke vereniging in de bouwnijverheid die werken 
in opdracht van de Intercommunale E 5 uitvoerde. De overeenkomst tussen 
beide tijdelijke vennoten bepaalde dat elk pro rata zou delen in kosten en 
baten, dat voorafnames enkel golden als voorschotten en dat bij faillisse
ment van de ene partij de andere de werken kon verderzetten. Naar 
aanleiding van het faillissement van de ene tijdelijke vennoot, werden door 
de andere vennoot bepaalde schulden betaald. Deze laatste riep dan ook de 
verrekening in tussen deze schulden en de betaling voor reeds uitgevoerde 
werken. Het Hof van Beroep te Brussel had deze verrekening aanvaard 
aangezien de _o_ndedbaarheidll_claJJsule _uit -~- ov~~enkQmst_v_all_1ijd~lijlc~ 
vereniging zonder bedrog totstandgekomen was en er geen kunstmatige 
band tussen vorderingen en schulden was ontstaan doch deze voortsproot 
uit de eigen aard van de tijdelijke vereniging en qe daaraan beantwoordende 
ondeelbaarheidsclausule (Brussel, 10 november 1983, R.P.S., 1984, 33, 
noot Coppens, P.). Het Hof van Cassatie vond deze motivering die voor 
een belangrijk deel op een feitelijke beoordeling der zaak berustte voldoen
de en verwierp dan ook de voorziening. Bij vereffeningsrekeningen inzake 
tijdelijke verenigingen kan dan ook niettegenstaande faillissement van een 
der tijdelijke vennoten verrekend worden indien samenhang bestaat (zie ook 
Stavaux-Lurquin, D., ,Reflexions sur les problemes poses par la faillite 
d'un membre d'une association momentanee'', in Les creanciers et le droit 
de lafaillite, Brussel, Bruylant, 1983, 774-775). Het arrest van het Hofvan 
Cassatie is echter te zeer gebonden aan het specifieke probleem van de 
vereffeningsrekeningen terzake tijdelijke verenigingen waar ook geen eigen
lijk compensatieaspect aan de orde is dat aan het arrest geen algemene 
draagwijdte kan worden gegeven inzake de voornoemde probleemstelling 
inzake de tegenwerpelijkheid van ondeelbaarheids-, eenheids- en fusiebe
dingen (zo ook T' Kint, F., noot onder Cass., 28 februari 1985, J. T., 1986, 
582). 

394. SCHULDVERGELIJKING.- OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERING.- Arti
kel 1295 B.W. bevat een specifieke bepaling inzake de mogelijkheid van 
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schuldvergelijking bij overdracht van vordering. Krachtens deze bepaling 
heeft overdracht van vordering die aan de schuldenaar werd betekend tot 
gevolg dat compensatie ontstaan na de betekening niet tegen de overnemer 
kan worden ingeroepen. Heeft de schuldenaar echter de overdracht aan
vaard, dan is iedere compensatie uitgesloten. Bij overdracht van een verze
keringsportefeuille werd in dit verband geoordeeld dat de verzekeraar zich 
ten opzichte van de overnemer niet kan beroepen op compensatie ten 
aanzien van commissielonen vervallen na de verkoop van de portefeuille. 
In deze zaak steunde de rechtbank zich echter ten onrechte niet op het 
voorschrift van artikel 1295 B.W. (Kh. Tongeren, 30 april 1984, R. W., 
1984-85, 1158, De Verz., 1985, 459, noot Thys, H., Limb. Rechtsl., 1984, 
174). De rechtspraak interpreteert artikel1295 B.W. soms vrij ruim zodat 
een schuldenaar die geen voorbehoud formuleert naar aanleiding van de 
overdracht noch reageert op aanmaningen, de compensatie niet kan inroe
pen (Kh. Brussel, 1 september 1983, T.B.H., 1984, 560, noot Spruyt,N.; 
zie oak WymeeFsch, E., Overdracht van vordering door endossement van 
de factuur en tegenwerpelijkheid van de excepties, R. W., 1980-81, 1105-
1118). Een betere grondslag kan wellicht in rechtsverwerking worden gevon
den. 

HooFDSTUK V 

KWIJTSCHELDING VAN SCHULD 

395. ALGEMEEN. - Verbintenissen kunnen eveneens door kwijtschelding 
tenietgaan. Dit gebeurt onder meer krachtens artikel 1282 B.W. indien de 
schuldeiser de oorspronkelijke onderhandse akte vrijwillig aan de schulde
naar teruggeeft (voor een toepassing, zie Rb. Leuven, 24 oktober 1986, 
T.B.B.R., 1987, 182). Het Hofvan Cassatie gaf aan deze bepaling een enge 
interpretatie aangezien een arrest dat weigerde kwijtschelding te aanvaarden 
indien de titel door de schuldeiser vernietigd was, niet werd verbroken 
(Cass., 14 februari 1986, A.C., 1985-86, 829, Pas., 1986, I, 737, J. T., 1987, 
164; zo oak Rb. Dinant, 14 januari 1987, Rev. Not. B., 1987, 367). 

De juridische aard van de kwijtschelding bleef oak in de onderzochte 
periode problemtm opleveren meer bepaald ten aanzien van haar al dan niet 
kosteloos en contractu eel karakter (zie reeds het vorige overzicht, T.P.R., 
1983, 715-717). Ten aanzien van het kosteloos karakter, aanvaardde het 
Hof van Beroep te Bergen dat een geneesheer die verschuldigde erelonen 
kwijtschold ten bate van werken aan het ziekenhuis waarin hij zijn praktijk 
uitoefende, uit eigenbelang handelde en geen schenkingsinzicht had (Ber
gen, 21 juni 1983, Pas., 1983, II, 125, met noot). Rechtspraak en rechtsleer 
lijken dan oak meer en meer te aanvaarden dat kwijtschelding niet noodza
kelijk om niet dient tegebeuren (De Page, H., Traite, VIII, 36; zo oak Carr. 
Bergen, 6 maart 1984, R.G.A.R., 1985, 10983). Meer omstreden blijft de 
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vraag of kwijtschelding als een overeenkomst dan wel als een eenzijdige 
rechtshandeling moet worden opgevat (zie noot bij Bergen, 21 juni 1983, 
Pas., 1983, II, 125). Het Hofvan Beroep te Bergenheeft in dit verband voor 
de contractuele opvatting omtrent de kwijtschelding gekozen (zo ook De 
Page, H., Traite, Ill, 661). Het geschil betrof opnieuw een overeenkomst 
tussen een geneesheer en een ziekenhuis. De geneesheer zou krachtens de 
overeenkomst een forfaitaire vergoeding van 240.000 frank per jaar ontvan
gen. In het kader van een procedure tot herroeping van gewijsde, wordt 
echter een document overgelegd waarin de geneesheer verklaart dat de 
forfaitaire vergoeding vanaf het jaar 1965 niet Ianger verschuldigd is. Dit 
document was op briefpapier van de arts getypt en door de arts onderte
kend. Het Hof weigert hierin een kwijtschelding te zien. Vooreerst zou 
kwijtschelding een contractueel karakter bezitten. Bij afwezigheid van 
kennisgeving aan en aanvaarding door het ziekenhuis, zou het document 
dan ook onverbindend zijn. Het Hof onderzoekt echter tevens of het 
document verbintenissen zou hebben doen ontstaan indien de leer van de 
eenzijdige rechtshandeling zou worden gevolgd. Ook deze analyse leidt tot 
een negatief antwoord. Het Hof eist immers dat de kwijtschelding niet 
alleen veruitwendigd zou worden doch tevens dat derden hiervan op de 
hoogte zouden zijn. Aangezien het document enkel in de archieven van de 
arts werd teruggevonden, werd het te Iicht bevonden om als eenzijdige 
rechtshandeling te worden gekwalificeerd (Bergen, 14 september 1983, Rev. 
Not. B., 1986, 260). Deze laatste opvatting kan worden bijgetreden; naar 
analogie met het contractenrechr kan men oij verotntenissen uit eenzijdige 
wilsuiting aanvaarden dat de wilsuiting de geadresseerde zou hebben bereikt 
(de zogenaamde ontvangsttheorie; cf. Van Ommeslaghe, P., ,Rechtsver
werking en afstand van recht", T.P.R., 1980, 738). 

Naast de contractuele opvatting en de kwalificatie als eenzijdige rechtshan
deling (zie bijvoorbeeld Corr. Bergen, 6 maart 1984, R.G.A.R., 1985, 
10983), kan- zoals in het vorige overzicht betoogd (T.P.R., 1983, 716-717; 
cf. Van Ommeslaghe, P., Examen de jurisprudence (1974 a 1982), Les 
obligations, R. C.J.B., 1988, 141)- kwijtschelding ook worden geconstru
eerd als een aanbod van de verzaker aan zijn wederpartij. Een dergelijke 
constructie heeft het voordeel dat de wederpartij zijn instemming dient te 
betuigen met de kwijtschelding aangezien deze laatste belang kan hebben 
bij de nakoming van de verbintenis. 
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HOOFDSTUK VI 

SCHULDVERMENGING 

396. ALGEMEEN.- Verbintenissen gaan eveneens teniet wanneer de hoeda
nigheden van schuldeiser en schuldenaar in dezelfde persoon worden vere
nigd. Terecht oordeelde de vrederechter van Grace-Hollogne dat dit begin
sel niet kan worden toegepast op een onderhuurder die eigenaar werd van 
het gehuurde goed. Bij afwezigheid van schuldvermenging tussen hoofd
huurder en onderhuurder, had de eigendomsoverdracht niet tot gevolg dat 
de verbintenis van de onderhuurder ten opzichte van de hoofdhuurder 
uitdoofde zodat de verlenging van de handelshuurovereenkomst werd toe
gestaan (Vred. Grace-Hollogne, 27 januari 1981, Rev. Not. B., 1983, 33). 
Schuldvermenging kan tevens optreden naar aanleiding van erfopvolging. 
Het Hof van Cassatie werd met een dergelijke zaak geconfronteerd naar 
aanleiding van de uitoefening van een voorkooprecht door een pachter. De 
verpachte landeigendommen behoorden aan de intussen overleden moeder 
van de pachter. Het Hof oordeelde dat de beslissing van de feitenrechter 
wettig gemotiveerd was. De feitenrechter had immers geoordeeld dat 
schuldvermenging naar aanleiding van de aanvaarding van de nalatenschap 
niet in de weg stand aan de uitoefening van het voorkooprecht dat de 
Pachtwet aan de :won in zijn hoedanigheid van pachter toekent (Cass., 18 
juni 1981, J.T., f981, 684, T. Not., 1983, 160). De beleidsoogmerken van 
de Pachtwet wogen hier blijkbaar zwaarder dan de toepassing van het 
leerstuk van de schuldvermenging. 

HOOFDSTUK VII 

VERJARING 

397. ALGEMEEN.- Artikel1234 B.W. vernoemt eveneens verjaring als een 
grand van uitdoving van verbintenissen en verwijst hierbij onmiddellijk 
naar Titel XX van Boek III B.W. Ten aanzien van het verbintenissenrecht 
kan voor dit overzicht worden volstaan met de algemene beginselen inzake 
bevrijdende verjaring zoals toegepast in de besproken periode (zie verder 
vooral Van Oevelen, A., Algemeen overzicht van de bevrijdende verjaring 
en de vervaltermijnen in het Belgisch privaatrecht, T.P.R., 1987, 1755-
1836). 
Hierbij is vooral het reeds besproken cassatiearrest van 22 september 1986 
van belang dat oordeelde dat de bevrijdende verjaring de schuldvordering 
als zodanig niet uitdooft doch enkel haar opeisbaarheid aantast (A. C., 
1986-87, 88, Pas., 1987, I, 82). Derhalve kon de betaling van een verjaarde 
schuld als de uitvoering van een natuurlijke verbintenis worden gekwalifi
ceerd die bij toepassing van artikel 1235, lid 2 B.W. niet kon worden 
teruggevorderd tenzij de betaling onvrijwillig gebeurde. 
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HOOFDSTUK VIII 

ANDERE WIJZEN VAN TENIETGAAN 

398. ALGEMEEN. - Naast de in het B.W. omschreven gronden die leiden 
tot de uitdoving van verbintenissen, zijn er tevens een aantal andere wijzen 
waarop verbintenissen een einde kunnen nemen. 

399. AFSTAND VAN RECHT.- Vooreerst kan een schuldeiser zelf voor zover 
hij over de desbetreffende materie kan beschikken, afstand doen van de 
rechten die hij bezit. In de doctrine bestaat betwisting of afstand van recht 
een overeenkomst danwel een eenzijdige rechtshandeling is en of aanvaar
ding door de schuldenaar is vereist (zie Van Ommeslaghe, P., Rechtsverwer
king en afstand van recht, T.P.R., 1980, 738-739; cf. artikel160, Boek 6 
Nederlands N.B.W.). Ook over de gevolgen van afstand van recht ten 
aanzien van het bestaan van de verbintenis bestaat geen al te grate duidelijk
heid; het recht (in casu de verbintenis) zou onherroepelijk tenietgaan (zie 
Van Ommeslaghe, P., l.c., 745 en 751). Het Hofvan Cassatie waakt echter 
over dergelijke rechtshandelingen die het tenietgaan van verbintenissen 
kunnen beogen aangezien vaste rechtspraak stelt dat afstand van recht niet 
wordt vermoed en eng moet worden uitgelegd (Cass., 24 september 1981, 
A.C., 1981-82, 140; Cass., 20 september 1984, A.C., 1984-85, 117, Pas., 
1985, I, 97 (impliciet ); Cass., 23 september 1988, A. C. , 1988-89, 96, Pas., 
1989~1~ 85; Cass.,2 februarrl989,Pas:, 1989~-I, 589; cass.-;20aptil1989~ 
A. C., 1988-89, 961, Pas., 1989, I, 861; zie inzake berusting (artikel 1045 
Ger.W.): Cass., 10 november 1988, Pas., 1989, I, 259). Het arrest van 24 
september 1981 steunt deze regel op een algemeen rechtsbeginsel. De 
voornoemde jurisprudentie lijkt echter vooral een veralgemening van de 
regel verwoord in artikel 1045, lid 3 Ger.W. 

400. RECHTSVERWERKING. - In de besproken periodes duiken tevens een 
aantal nieuwe fenomenen op die verwantschap vertonen met tenietgaan van 
verbintenissen. Zo bespreekt Van Ommeslaghe rechtsverwerking bij het 
tenietgaan van verbintenissen (Examen de jurisprudence (1974 a 1982), Les 
obligations, R.C.J.B., 1988, 142-145); zoals eerder uiteengezet, wordt 
rechtsverwerking theoretisch gesteund op de beperkende werking van de 
goede trouw en wordt het ook aldaar besproken (zie supra nrs. 196 e.v.). 
Bovendien dooft rechtsverwerking de verbintenis niet uit doch wordt bij 
toepassing van het leerstuk aileen aan de titularis van een subjectief recht 
de mogelijkheid ontzegd om het recht uit te oefenen. 

401. VERVAL. - Anderzijds werd in de onderzochte periode toepassing 
gemaakt van het leerstuk van verval (,caducite"). Het betreft een aantal 
gevallen waar voorwerp of oorzaak van de verbintenis naderhand wijzigen 
waardoor het geen zin zou hebben de oorspronkelijke verbintenis te hand-
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haven. Toepassingen van dit beginsel vindt men onder meer in de artikelen 
1592, 1722, 1741, 1865 en 1867 B.W. (zie vooral Foeriers, P.A., Observa
tions sur Ia caducite des contrats par suite de la disparition de leur objet 
ou de leur cause, noot onder Cass., 28 november 1980, R.C.J.B., 1987, 
74-113). Vervallijkt niet aileen te kunnen gelden als uitdovingsgrond van 
verbintenissen doch ook van contracten (zie supra nrs 133 e.v. en nr. 307 
e.v.). Beide zijn echter nauw met elkaar verbonden wanneer het wegvallen 
van een verbintenis bij contracten de bestaansreden (,oorzaak") van het 
contract wegneemt zodat ook het contract komt te vervallen. 
Het Hof van Beroep te Brussel heeft geweigerd dit leerstuk toe te passen 
betreffende een borgtocht gegeven door een bank ten einde de rentabele 
exploitatie van een hotel te garanderen. Toen beroep werd gedaan op de 
borg, riep deze in dat zijn verbintenis gebonden was aan de exploitatie van 
het hotel door de oorspronkelijke huurder-ondererfpachter. Aangezien de 
huur- erfpachtovereenkomst intussen ontbonden was lastens deze huurder, 
achtte de bank de borgtocht vervallen. Op grond van de gegevens van de 
zaak, weigerde het Hof het argument van de bank te aanvaarden. Uit niets 
bleek immers dat deze borgtocht geconditioneerd werd door de persoon van 
de huurder (Brussel, 19 februari 1986, Rev. Not. B., 1986, 536, noot 
Sterckx, D.). 

Inzake verbintenis door eenzijdige wilsuiting, oordeelde het Hof van Beroep 
te Luik dat een aanbod dat na verloop van een redelijke termijn niet is 
aanvaard, is komen te vervallen (Luik, 6 oktober 1988, J. T., 1989, 6). 
Het Hof van Cassatie werd recent van een dergelijk probleem gevat. De 
Regie der Posterijen had aanvankelijk optische leesapparatuur geleasd van 
een Amerikaanse onderneming. Het contract bevatte een waardebeveili
gingsbeding ten einde de Amerikaanse onderneming te beschermen tegen 
de waardeschomD;lelingen van de dollar. Toen het contract werd overgeno
men door een Belgische onderneming, verviel de reden van het waardebevei
ligingsbeding aangezien de Belgische onderneming in Belgische franken 
financierde en derhalve niet tegen wisselkoersschommelingen moest worden 
ingedekt. Dit werd ook door briefwisseling tussen partijen erkend. Het Hof 
van Beroep te Brussel had geoordeeld dat de uitvoering te goeder trouw 
belette dat een dergelijke vervallen clausule nog zou worden ingeroepen. 
Het Hof van Cassatie oordeelde dat het arrest a quo juist gemotiveerd was; 
de feitenrechter kon oordelen dat de goede trouw met zich brengt dat een 
clausule die haar voorwerp en bestaansreden had verloren, niet Ianger kon 
worden afgedwongen (Cass., 21 september 1989, Bull.Cass., 1990, 84). De 
draagwijdte van dit cassatiearrest is wei beperkt aangezien de cassatiemidde
len het leerstuk van verval een enge uitlegging gaven en niet aanvoerden dat 
vervalleidt tot uitdoving van verbintenissen. Het arrest lijkt dan ook eerder 
verbonden aan het leerstuk van de beperkende werking van de goede trouw. 
W el roept het de vraag op - zonder deze overigens te beantwoorden- naar 
de verhouding tussen goede trouw en verval. 
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