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Inleiding en probleemstelling
1. In ons recht komen overeenkomsten tot stand bij wilsovereenstemming; dit houdt in dat de partijen zich akkoord verklaren omtrent
de essentiele bestanddelen van de overeenkomst.
In de meeste gevallen treden partijen op in elkaars tegenwoordigheid (I) en rijst geen probleem betreffende de bepaling van het
ogenblik en de plaats van het ontstaan van de overeenkomst : het
akkoord is zo te zeggen gelijktijdig en doet ogenblikkelijk de overeenkomst ontstaan. Zo partijen evenwel niet in elkaars tegenwoordigheid
handelen en hetzij in de ruimte, hetzij in de tijd, van elkaar gescheiden
zijn, blijkt het niet meer eenvoudig de overeenkomst te situeren (2).

2. Deze problematiek heeft in de eerste plaats belang voor overeenkomsten die door middel van briefwisseling gesloten worden :
aldaar bevinden partijen zich op verschillende plaatsen en hun wilsuitingen grijpen plaats op verschillende ogenblikken. Het telegram en
de bode- dit is de aangestelde die enkel gelast is met het overbrengen
van een boodschap - kunnen gelijkgesteld worden met de brief.
Bij overeenkomsten gesloten per telefoon of telex kan men voorhouden
dat deze nagenoeg een gelijktijdig akkoord mogelijk maken, ofschoon
het tijdsinterval tussen het ogenblik van de aanvaarding en het ogenblik
van de kennisname van deze aanvaarding enigszins langer blijkt dan
het geval is wanneer partijen zich in elkaars aanwezigheid bevinden.
Derhalve rijst hier alleen het probleem der lokalisatie in de ruimte.

3· In zijn eenvoudigste vorm voorgesteld ontstaat de overeenkomst door de aanvaarding van een aanbod. Evenwel, wanneer partijen zich niet in elkaars tegenwoordigheid bevinden, verloopt een
zekere tijd tussen het ogenblik van de aanvaarding en het ogenblik dat.

(I) De wet vereist zulks slechts uitzonderlijk : huwelijk (art. 75 B.W.), wijzigingen
aan het ontwerp van huwelijkscontract (art. 1396 B.W.).
(2) Of naast het probleem van de lokalisatie in de ruimte er eveneens een probleem
van lokalisatie in de tijd bestaat, is een feitenkwestie.
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deze ter kennis komt van de pollicitant. De vraag is derhalve of de
overeenkomst ontstaat, met andere woorden of consensus voorhanden
is op het ogenblik waarop de aanvaarding plaats grijpt of op het ogenblik dat deze ter kennis komt van de pollicitant. Beide zienswijzen,
met bepaalde varianten, werden zowel in rechtsleer als in rechtspraak
voorgehouden en met klem verdedigd. Deze bijdrage heeft tot doel
de terzake aangevoerde argumenten op te sporen en te beoordelen.
4- Dat deze problematiek niet van belang ontbloot is blijkt onder
meer uit de talloze vonnissen en arresten die in deze controverse
werden geveld.
Het ogenblik waarop de overeenkomst tot stand komt, en de
partijen bijgevolg in rechte gebonden zijn, is bepalend met betrekking
tot het effect van opeenvolgende en met elkaar strijdige wilsuitingen.
Immers, indien de overeenkomst 'slechts ontstaat op het ogenblik waarop de pollicitant kennis krijgt van de aanvaarding, zou de acceptant de
totstandkoming van de overeenkomst kunnen verhinderen door zijn
aanvaarding in te trekken vooraleer deze de pollicitant bereikt. Anderzijds, zo een aanvaarding de pollicitant slechts na het verstrijken van
de aanbiedingstermijn bereikt, zou geen overeenkomst ontstaan, en
elke beschikking over het contractueel goed door de acceptant zou
deze blootstellen aan schadevergoeding.
Het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomsL is
eveneens bepalend voor het tijdstip van de eigendomsoverdracht
(artikel 1583 B.W.) en de daarmee gepaard gaande verschuiving van
het risico (artikel 1138 B.W.), bv. ten opzichte van het wijzigen van
de muntpariteit. In sommige gevallen is het eveneens bepalend voor
het uitgangspunt van de door de wet (wettelijke termijnen als verjaring,
inzake faillissement, enz.) of de overeenkomst (leveringstermijnen,
bij strafbedingen, enz.) gestelde termijnen, voor de toepasselijkheid
van de wet in de tijd, of voor de bekwaamheid der partijen, inzonderheid in geval van overlijden.

5· Het situeren van de overeenkomst in de ruimte is een gevolgtrekking van het ogenblik waarop de overeenkomst is ontstaan. Deze
lokalisatie heeft in de eerste plaats belang voor de bepaling van de
bevoegdheid ratione loci (1). Het is kenschetsend dat de overgrote
meerderheid der vonnissen en arresten betrekking heeft op deze
bevoegdheidsvraag. Verder bepaalt deze lokalisatie eveneens de inhoud
van de regel locus regit actum evenals de toepasselijkheid van plaatse(1) Art. 420 Rv. (vgl. art. 624, 2° Ger. W.); -Colmar, 24 februari 1964, D., 1964,
277 (toepassing van fr. Deer. van 22 december 1958, le lieu ou !'engagement a ete contracte);
- JosSERAND, Cours de droit civil positif franyais (1933). II, nr. sr. biz. 29;- zie ook:
art. 5, 1° van de Convention concernant la competence judiciaire et !'execution des decisions
en matiere civile et commerciale en application de l' art. 220 du traite instituant une Communaute Economique Europeenne.
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lijke gebruiken zoals deze de overeenkomst kunnen aanvullen (I).

§

I.

Overzicht van de opvattingen

6. Het ogenblik waarop de overeenkomst per briefwisseling ontstaat - ook soms aangeduid als overeenkomst tussen afwezigen of
absentes - is in ons recht het voorwerp van een reeds oude controverse.
Rechtspraak en rechtsleer hebben strijdige zienswijzen aangekleefd,
hetgeen de rechtszekerheid in deze materie in het gedrang heeft
gebracht. Het is dan ook niet verwonderlijk dat sommige rechtscolleges
zich door opportuniteitsmotieven hebben laten leiden en aldus de
betrokken juridische problematiek uit de weg zijn gegaan (2).
A. FEITENKWESTIE OF SUPPLETIEF RECHT

7· Tot voor enkele jaren hebben zowel het franse als het belgische
hof van cassatie geweigerd in deze controverse stelling te nemen (3) (4).
Naar de mening van deze rechtscolleges betrof het hier een feitenkwestie, daar de feitenrechter, aan de hand van een nauwkeurige
ontleding van de wil en van de bedoeling der partijen diende nate gaan,
op welk ogenblik, in de geest der partijen, de overeenkomst als bestaand moest worden beschouwd.
De doctrine keurde deze opvatting goed inzoverre zij een bevestiging van het principe van de wilsautonomie inhield en bijgevolg
partijen zelf het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst
konden bepalen (5). Daarentegen kon zij niet akkoord gaan met de
(1) Zie o.m. : SALLt DE LA MARNIERRE, in noot onder Seine, 26 juli 1934, D.P.,
I93S· II, 12; - vgl. : Mechelen, 20 januari 1904, B.]., 1904, 16s.
(2) Zie o.m. : noot RABUT, onder Cass. fr., 20 juli 19S4• Sem. ]tir., I9SS. nr. 877, S;
- noot MALAURIE, onder Cass. fr., 21 december I96o, D., I96I, 4I7 (daar de kwestie
meestal op incidentele wijze rijst, weigeren de rechtscolleges haar op theoretische basis
te behandelen); - CARBONNIER noemt de zienswijze van het franse hof van cassatie une
politique jurisprudentielle d'equite, in CARBONNIER, Droit Civil (19S7), II, nr. IOI, biz. 347·
(3) Cass. fr., Req., 6 augustus 1867, D.P., I868, I, 3S; - Cass. fr., IS april I874,
D.P., I87S. I, 3S6; - Cass. fr., Req., I december I87S. D.P., I877, I, 4SI, sub Cass, fr.,
I6 november I9IO, S., I9I2, I, 46I; -Cass. fr., Civ., 30 maart I881, D., I88I, I, 3S9;
- Cass. fr., Req., 2 februari I88s, D.P., I88s, I, 293; - Cass. fr., Civ., 6 februari 1906,
D.P., I9IO, I, 234;- Cass. fr., Req., 26 mei I908, D.P., I909, I, 42S;- Cass. fr., Civ.,
16 november 1910, D.P., 1912, I, 49; S., I912, I, 46I; - Cass. fr., Req., 29 januari I923,
D.P., I923, I, I76; S., I923, I, I68; - Cass. fr., Civ., 2 februari I932, S., I932, I, 68; Cass. fr., Soc., IS februari I94S. D., I946, Somm., II; S., I946, I, II9;- Cass. fr., Soc.,
20 juli I9S4. Sem. fur., I9SS, nr. 877s, met noot RABUT; - Cass. fr., Civ., 21 december
I96o, D, I96I, 4I7, met noot MALAURIE; - Vgl. PLANIOL-RIPERT-ESMEIN, Droit civil
fran,.ais, VI, nr. IS9, biz. 2I3 (vernemingsleer slechts als subsidair stelsel); furisclasseur,
Code Civil, onder art. II09.
(4) Cass., IS maart I888, Pas., I888, I, IIS; ]. T., I888, 43S; - Cass., IS maart
I90I, Pas., I90I, I, I73;- Cass., 30 maart I939, Pas., .I939, I, I84;- Nov., Droit Civil,
IV, nr. 283 (,il faut tenir compte de !'intention de l'offrant- dont Ia volonte est determinante parce qu'il est !'auteur de l'offre et que celle-d n'a que Ia valeur qu'il lui donne
apparemment - et des necessites pratiques").
(s) MAzEAUD, H. et L., Le,.ons de droit civil, II, nr. I43· biz. II6; - PLANJoLRIPERT-EsMEIN, o.c., VI, nr. IS9. biz. 210;- R.P.D.B., Tw. Contrat et convention en gem!ral, nr. 204;- noot GLASSON onder Poitiers, 2I januari I89I, D.P., I892, II, 249;- anders : Parijs, I7 april I8S2, 22 januari I8S3 en I I januari I8S4. verder aangehaald in noot
(I), biz. 397·
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opvatting als zou de feitenrechter, zo de partijen zich desbetref£:end
niet hadden uitgesproken, gerechtigd zijn tot het opsporen van· de
wil van de partijen op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst. Deze opvatting leidde immers tot een zekere willekeur, daar
de feitenrechter vaak zijn zienswijze in de plaats stelde van de ontbrekende partijwil, die hij aldus ten onrechte aanvulde en in zekere mate
van zijn werkelijke betekenis en draagwijdte ontdeed (1). Immers,
behoudens in het geval dat hij de bedoeling van partijen terzake op een
duidelijke wijze kan vaststellen, client hij zich van elke interpretatie
te onthouden.
Weliswaar zou de rechter, en zulks op grand van artikel 1135 B.
W. de overeenkomst mogen aanvullen aan de hand van de billijkheid,
de gewoonte of de wet. De billijkheid zou gewis voor bepaalde deelproblemen, zoals de bevoegdheid van de rechtbank ratione loci een
verantwoorde oplossing kunnen opleveren (2). Voor de principiele
vraag van het al of niet bestaan van de overeenkomst client deze techniek geweerd daar zij tot willekeur leidt. Anderzijds kan het bestaan
van een rechtsgewoonte niet bewezen worden (3). Derhalve client de
overeenkomst aangevuld te worden met regelen van suppletief recht,
waarvan de beoordeling binnen de bevoegdheid van het hof van cassatie valt (4). De enige vraag die aldus terzake aan het hof kan worden
voorgelegd luidt als volgt : is er wilsovereenstemming d.w.z. komt de
overeenkomst tot stand door het louter feit van de aanvaarding van
het aanbod, of door het samentreffen van twee wilsuitingen die van
elkaar kennis hebben gekregen (5).
De vrij recente aard van de cassatierechtspraak met betrekking
tot dit geschilpunt - in Frankrijk dateert hE(t eerste arrest van 1932,
in Belgie van 1960 - heeft niet belet dat de lagere rechtscolleges
stelling hebben gena men in deze discussie. Uiteraard is het in de mees(I) .,La pretendue recherche d'intention n'est que Ia recherche d'une solution essentiellement variable, inspin!e par l'opportunisme" in DALLOZ, Nouveau Repertoire de droit
civil, tweede uitg., Tw. Contrat et Convention, nr. 66; - noot VALERY onder Parijs,
5 februari I9IO, D., I9I3, II, I; - MAzEAUD, o.c., II, nr. I46, blz. n8.
(2) Bij toepassing van de billijkheidsregel kan de rechter de oplossing opsporen die
best met het gemeenschappelijk inzicht der partijen zou overeenstemmen, indien zij aan
het probleem hadden gedacht bij het sluiten van de overeenkomst (zie: MATTHYS, J. en
BAETEMAN, G., Overzicht van rechtspraak, Verbintenissen (I96I-I964), T.P.R., I966,
25I);- daarentegen lijkt het overmatig aan de hand van deze methode de vermoede
partijwil op te sporen met betrekking tot het al of niet bestaan van de overeenkomst, als
verschillend van de vraag van de bevoegdheid ratione loci.
(3) Het moet immers gaan om een regel, die door allen erkend wordt als toepasselijk
op overeenkomsten van soortgelijke aard (Cass., 29 mei I947• Pas., I947, I, 2I7);---, vooral
met betrekking tot overeenkomsten tussen ingezetenen van terzake strijdige rechtsorden
blijkt de onbruikbaarheid van deze methode; - vgl.: Hrb. Orange, 26 februari I932,
Gaz. Pal., I932, I, 9I2;- zie ook: Cass. fr., Civ., I6 november I9IO, S., I9I2, I, 46I, met
noot.
(4) De grondslagen van de bevoegdheid van het hof van cassatie werden o.m. uiteengezet door SALLE DE LA MARNIERRE, in noot onder Cass. fr., Req., 21 maart 1932, D., 1933,
I, 65; - MAzEAUD, o.c., II, nr. 144.
(5) GAUDEMET, Theorie generale des obligations, blz. 48 : .,le concours conscient
de deux volontes qui, reciproquement se connaissent".

te gevallen onmogelijk te bepalen of de beslissing in feite dan wel in
rechte werd gewezen. Ook de doctrine is verdeeld op dit punt.
B. DE KLASSIEKE THEORIEEN

8. Er bestaat eensgezindheid nopens het feit dat de overeenkomst
ontstaat op het ogenblik dat beide partijen akkoord zijn omtrent de
essentiele elementen van de overeenkomst (de zaak en de prijs, zegt
art. 1583 B.W.). Indien partijen zich in elkaars tegenwoordigheid
bevinden bestaat er geen probleem. Daarentegen, ten aanzien van
overeenkomsten tussen verwijderde personen staan beide wilsuitingen
los van elkaar, hetzij in de ruimte, hetzij in de ruimte en in de tijd.
Volgens een eerste opvatting (vernemings- of informatieleer) ontstaat
de overeenkomst op het ogenblik dat de pollicitant kennis krijgt van
de aanvaarding door de acceptant. Er bestaat slechts een werkelijke
concursus voluntatum op het ogenblik dat beide wilsuitingen, ideeel
althans, elkaar raken, zodat beide partijen op de hoogte zijn van hun
wederzijds akkoord (1). Niet steeds heeft de rechtspraak deze opvat(I) Cass., I6 januari I933• Pas., I933, I, 73; - Cass., I6 juni I96o, Pas., I96o, I,
1190; - Brussel, 25 februari I867, Pas., I867, II, I2I; B.]., I867, 439 (geen contract zo
de acceptatie verstuurd is binnen de termijn, maar slechts aangekomen na de aanbiedingstermijn);- Brussel, 20 januari I868, Pas., 1868, II, 237;- Brussel, IO juli 187I, Pas.,
1871, II, 451; -Gent, 9 april 1874, Pas., I874, II, 239 (geen contract zo de aanvaarding
de pollicitant eerst bereikt na diens faillisement); - Gent, 8 mei I875, Pas., 1875, II,
284; - Luik, IS februari 1876, Pas., 1876, II, 145; - Brussel, 24 mei 1879, fur. Enreg.,
nr. I3590; - Brussel, IO augustus I882, Pas., I883, II, 75; B.]., I882, 1509; - Brussel,
20 november 1882,]. T., 1882, 814; - Brussel, 27 december I883, Pas., 1884, II, I42; Brussel, 1 december I884, Pas., 1885, II, 303; ]. T., 1885, 97 (herroeping van aanvaarding is
geldig); - Luik, 22 april I885, Pas., 1885, II, 335;- Luik, I8 juni I885, Cl. et B., 1885,
894;- Brussel, 8 juni 1885, .f. T., I885, I I34 (herroeping van aanbod is geldig);- Brussel,
7 juli I886, Pas., 1886, II, 345;- Brussel, 30 november 1899, Pas., I90o, II, I68;- Brussel,
3 januari I900, Pas., I900, II, 250; P.P., 1900, 1267: - Luik, 6 april I90I, Pas., I901,
II, 231; -Gent, 16 juli I902, Pas., 1903, II, II3; - Brussel, 8 april I903, Pas., 1905,
II, 93;- Luik, 28 februari 1911, fur. Liege, 19II, 105;- Brussel, 28 oktober 1911, P.P.,
I912, uo7:- Brussel, 8 november 1911, Pas., I912, II, 39: P.P., I911, 1115;- Luik,
I9 november I913, P.P., I9I4, 565: Pas., I9I4, II, 8: - Luik, 20 februari I9I2, P.P.,
1912, 960;- Gent, 2I november I92I, Pas., I922, II, 6I;- Brussel, Io augustus 1928,
fur. comm. Brux., 193I, 273; - Brussel, I april I931, fur. comm. Brux., I93I, 273;
- Brussel, 5 oktober I966, R. W., I966-67, 5I6.
Rb. Gent, I6 maart I876, B.J., I878, 1148;- Rb. Nijvel, Io januari I878, Pas.,
1878, Ill, 178;- Hrb. Kortrijk, I9 november 1881, Pas., I882, III, 360;- Hrb. Antwerpen
30 mei 1882, ].T., I882, 422;- Hrb. Verviers, 2I september 1882, fur. Verviers, I882,
I4S: - Rb. Antwerpen, 2I oktober 1882, ]. T., I882, 7S7; - Rb. Charleroi, S december
I882, Pas., 1883, Ill, IS9:- Hrb. Kortrijk, 30 december I882, Pas., I884, III, so;- Hrb.
Luik, 1 februari I883, C!. et B., I883, 70I;- Hrb. Namen, 23 februari I883,]. T., I883,
243: - Hrb. Kortrijk, I2 januari I884, Pas., I884, III, IS9; - Hrb. Luik, 10 mei I884,
Pas., 1884, III, 200:]. T., I884, 8Io, Rb. Bergen, 7 augustus I884, ]. T., I884, I I43• bevestigd door Brussel, 8 juni I88s:- Hrb. Brussel, 7 juli I886, Pas., I886, III, 344; Rb. leper, 23 december I887, P.P., I889, 110;- Rb. leper, 27 juli 1888, P.P., I889, no:
- Rb. Brugge, 28 juli 1888, Pas., I889, III, I9; P.P., I889, 32S; - Rb. Gent, 27 maart
I889, ]. T., I889, 636;- Hrb. Gent, 20 juli I889, P.P., I89o, 903:- Hrb. Gent, IS maart
I89o, P.P., 189I, SS3: - Rb. Charleroi, IS maart 1890, P.P., 1890, 6s8; - Rb. Brugge, I6
mei I890, P.P., 1890, 14S2;- Rb. Antwerpen, 14 april 189I, fur. P.A., 1893, I, I9o;Rb. Antwerpen,31 mei I892, Pas, I893, I, 394; ].T., I982, 920;- Rb. Dendermonde, 3
december 1892, Pas., 1893, III, 2so; B.]., 1893, 1207;- Rb. Gent, 19 januari 189s, Cl.
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ting in deze absolute bewoordingen aangekleefd. De vernemingsleer
stelt immers voorop dat de pollicitant op een effectieve wijze kennis
heeft genomen van de aanvaarding (1). Daar de acceptant de bewijslast hiervan draagt leidt deze opvatting in de praktijk tot een onevenet B., I895, I8o; - Hrb. Antwerpen, 22 maart I897, P.P., I898, 58; - Vred. Brussel, I4
april I897, P.P., I898, 36; -Rb. Antwerpen, II maart I899,f.T., I899, 524; -Rb. Verviers, 20 juli I899, P.P., I90I, I299; - Hrb. Antwerpen, 7 juli I900, f. T., I900, 969; Hrb. Verviers, 30 januari I902, P.P., I902, I236; - Hrb. Sint-Niklaas, 20 mei I902, P.P.,
I903, 667;-Rb. Brussel, IS oktober I902, Pas., I903, III, 42; - Hrb. Brussel, 23 december I902, fur.comm. Brux., I903, 54; P.P., I903, 502;- Hrb. Luik, 23·maart 1910i Pas., 19
10, III, 204;.f.T,I9Io, 896; fur. P.A., 19II, II, 97;--:- Hrb. Brussel, 25 april 19IO, P.P.,
I9II, 715; - Hrb. Luik, 5 mei 19I I, P.P., 1912, 883; Pas., 1912, III, 387;- Hrb. Brussel,
aanbod); - bevestigd door Brussel, 9 maart 1912, P.P., 1913, 246 (herroeping van het
P.P., I914, Hrb. Bergen, 9 april I913, f. T., I9I3, 824; - Hrb. Luik, 29 december 1913,
6 juli I9II, 570; fur. Liege, 19I4, 69; - Hrb. Gent, 28 februari 1914, fur. comm. Fl., 19I4,
129 ; - Hrb. Kortrijk, 28 april 1914• fur. comm. Fl., 19I4, 278;- Vred. Hoei, 10 septem ber I9IS, Pas., 1915, III, 127;- Hrb. Antwerpen, 2I januari 192I, Pas., 1930, III, 170
(herroeping van het aanbod);- Hrb. Brussel, 28 mei 192I, fur. comm. Brux., I92I, 293; Hrb. Antwerpen, I4 oktober I92i, fur. P.A., I92I, 740;- Hrb. Brussel, 14 maart I924,
fur. comm. Brux., 1924, 146; - Hrb. Luik, 22 december 1926, Pas., I928, III, I I ; - Rb.
Kortrijk, I2 maart I927, Pas., I928, III, I4; - Hrb. Antwerpen, 6 mei 1927, fur. P.A.,
I927, 245;- Rb.Kortrijk, 2I maart I928, P.P., I928, 144;- Rb. Charleroi, 21 maart I9
28, P.P., I928, I IS(voorrang vernemingsleer op ontvangstleer) ; - Hrb. Kortrijk, 13 juli I9
29, fur. comm. Fl., I929, 267; - Hrb. Kortrijk, 5 april 1930, fur. comm. Fl., I930, 84; W.R. Hasselt, II maart I937, R. W., I936-37, 1369 ; - Hrb. Gent, 24november 1938, fu'l'.
- Rb, Hoei, comm. Fl., I938,277; - Rb. Marche-en-Famenne, 5 juli I952, fur. Liege,
I952-53, 83 ;28 februari I955, fur. Liege, I952-53, 83; - Hrb. Verviers, 28 juni 1962,
].T., I962 389; - Hrb. Brussel, 9 augustus 1962, fur. comm;-Brux.,--1963,-265;--Franse rechtspraak : Parijs, IO augustus x8so, D., I852, II, 197; - Parijs, I7 april
1852, D.P., 1852, V, 38I;- Parijs, 22 januari I853, D., I854, II, 258; -Parijs, 16 november I853, D., x8ss. II, 126;- Parijs, II januari 1854, D., I854, II, 139;- Bourges, 19
januari 1866, D., 1866, II, 64; - Parijs, I2juni I869, D.P., I87o, II, 6 (herroepingvan het
aanbod);- Bordeaux, I7 januari I87o, D.P., I87I, II, 96;- Lyon, 29april I875, S., I875,
II, 263; - Nimes, 27 december x88o, D.P., I88I, II, I32;- Orleans, 26 juni I88s, D.P.,
1886, II, I3S;- Bordeaux, 29 januari I892, D.P., 1892, II, 390;- Lyon, I2 april 1892, D.
P., I893 ,II, 324;- Nimes, IS juni 1900, D.P., 190I, II, 4IS;- Toulouse, 13 juni I9
01, D.P.,I902, II, I6;- Nimes, 4 maart I908, D.P., I908, II, 248;- Aix, 23 november I908,D.P., 1909, II, 6I;- Rennes, 2S november I9IO, Gaz. Pal., I9I I, I, 19 ; - Nimes,
3 maart 19II, D.P., 19I3, II, I64;- Seine, 31 januari I936, D.P., I937, II, 40;- Parijs,
3I mei I937• D.H., I937• 43I ; - Trib. Par. St-Calais, 2I november I949, D., 1950, 236.
Rechtsleer : LAURENT, Droit Civil, XV, blz. 479, en art. ISo8 van het voorontwerp
LAURENT; - Nov., Droit Civil, IV, nr. 288, 29I; - DEKKERs, Handboek van burgerlijk
recht, II, nr. I02, biz. 6o; - P.B., Tw . .Consentement, nr. 208 e.v.; - R.P.D.B., Tw.
Contrat, nr. 2IO e.v.;- DE PAGE, Traite elementaire de droit civil belge, II, nr. S36;- Rede
van proc. gen. WuRTH, Des principes de droit qui regissent les missives et les telegrammes,
B.]., 1862, I4IO, I419; -Hue, Commentaire du code civil, VII, nr. I2 e.v.; - DEMOGUE,
Traite des obligations, II, nr. S77• blz. 220; - TROPLONG, Vente, I, 2S; Louage, I IS; GAuDEMET, Theorie generale des obligations, blz. so (ontvangstleer);- RIPERT-BouLANGER,
Traite de droit civil, I957. II, nr. 3S4· biz; 142;- PLANIOL, Traite elementaire de droit civil,
II, nr. 986; - PLANIOL-RIPERT-EsMEIN, Droit civil franfais, VI, nr. 159, blz. 2I3 (na de
wilsverklaring kan de vernemingsleer op suppletieve wijze gebruikt worden, mits correctieven); - BAuDRY-LA.CANTINERIE-SAIGNAT, Traite theorique et pratique de droit civil,
De la vente (I9o8), nr. 31 en 3S. blz. 2S; - BAUDRY-LACANTINERIE, Precis de droit civil,
(I9I3), II, blz. I6 en I8;- BoNNECASE, Precis de droit civil, II, nr. 264, blz. 273 (onduidelijk);- }ULLIOT DE LA MoRANDIERE, Precis de droit civil, II, nr. 32I, blz. I7I (onduidelijk).
(r) Zie Luik, 15 februari I876, Pas., 1876, II, I4S;- Hrb. Kortrijk, 19 november
I88I, Pas., I882, III, 360 (,une volonte non connue de Ia personne interessee (est) reputee
ne pas exister"); - Rb. Brugge, r6 mei I89o, P.P., 1890, I4S2; - Hrb. Luik, 23 maart
I9IO, Pas., I9IO, III, 204 (,le concours de volontes ne peut exister avant la connaissance

wichtige toestand vermits de pollicitant steeds de kennisname zou
kunnen ontkennen. Daarom zijn de verdedigers van de vernemingsleer
voor diens volledige toepassing teruggedeinsd en hebben zij vooropgesteld dat de kennisname mag vermoed worden op het ogenblik dat
de aanvaardingsbrief zijn normale bestemming bereikt, in de regel dus
de woonst van de pollicitant. Vandaar de ontvangst- of receptieleer (1).
De ontvangstleer kent overigens meerdere varianten : sommigen zijn
van oordeel dat er slechts een vermoeden juris tantum van kennisname
ontstaat, waarvan de pollicitant het tegenbewijs mag leveren, hetzij
door aan te tonen dat hij van de aanvaardingsbrief geen kennis heeft
genomen (2), hetzij dat hij door overmacht verhinderd was kennis
ervan te nemen. Anderen daarentegen beweren dat aileen de acceptant
het vermoeden mag weerleggen (3). Anderen nog pogen de tegenstelling te overbruggen en beweren dat, aangezien de acceptant zijn aanvaarding kan intrekken, of in somrnige gevallen zijn aanvaardingsbrief
kan terughalen van de post, de aanvaarding dan een definitieve en
bindende wilsverklaring oplevert, wanneer de pollicitant ervan kennis
neemt of vermoed wordt ervan kennis te hebben genomen (4).
9· Een tweede opvatting (aanvaardingsleer) beschouwt daarentegen het ogenblik waarop de acceptant het aanbod aanvaardt als determinerend. Er is concursus voluntatum vanaf het ogenblik dat de wilsuiting van de pollicitant het akkoord van de aangezochte partij, de
acceptant, aantreft, ongeacht de vraag of de pollicitant kennis heeft
van de aanvaarding (5). Ook de aanvaardingsleer werd op een meer
reciproque que les parties doivent avoir de leur accord sur !'objet de Ia convention");
- Rb. Charleroi, 2I maart I928, P.P., I928, I I 5 (de pollicitant, die op de hoogte is van de
aanvaarding, doch de aanvaardingsbrief weigert, is desniettemin gebonden).
(I) De ontvangstleer wordt, bij middel van een vermoeden van kennisname, toegepast in Gent, 2I november 1921, Pas., I921, II, 61. Deze opvatting wordt voorgestaan
door de grate meerderheid der auteurs die de vernerningsleer verdedigen: DE PAGE,
o.c., II, nr. 536;- RIPERTcBouLANGER, o.c., II, nr. 354;- FREDERICQ, o.c., III, nr. I7.
Nochtans moet de ontvangstleer wijken zo de pollicitant kennis had van de aanvaarding :
Rb. Charleroi, 21 maart 1928, P.P., 1928, 115.
(2) Nov., Droit Civil, IV, I.e., nr. 272;- R.P.D.B., Tw. Contrat, nr. 202;- Brussel,
28 oktober 1911, P.P., 1912, II07.
{3) PLANIOL-RIPERT-EsMEIN, o.c., VI, nr. 160 en nr. 2I3.
(4) Bourges, I9 januari 1866, D., I866, II, 24;- GAUDEMET, o.c., geciteerd door
MAzEAUD, o.c., nr. I45• biz. 117, die het standpunt afkeurt als een verwarring tussen het
ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomsten en het bepalen van de aanvaarding.
(s) Luik, Ionovember 1845, B.]., 1846, 264; Pas., I847, II, 247; -Brussel, 8maart
1854, Pas., 1855, II, 252;- Luik, 24 mei 1879, Pas., 1879, II, 304;- Brussel, 24 december
1879, Pas., 188o, II, 266; B.]., 188o, 8;- Hrb. Luik, 19 juni 1854, fur. P.A., I857, II, 35;
- Hrb. Oostende, 11 mei 1882, fur. P.A., I883, 11, 159;- Hrb. Luik, 24 mei 1883, Cl. et
B., 1883, 703;- Hrb. Verviers, 31 mei 1883, fur. Verviers, 1883, 94;- Hrb. Luik, 10 mei
1884, ]. T., 1884, 810; - Rb. Mechelen, 20 januari I904, B.]., 1904, 165 {internationaal
privaatrecht); - Rb. Veurne, 26 november 193I, R. W., 1932-33, 119.
Franse rechtspraak en rechtsleer : Cass. fr., Req., 2I maart I932, D.P., I933, I, 65,
met noot SALLE DE LA MARNIERRE; S., I932, I, 278; Gaz. Pal., I9J2, I, 94; Commentaar in
CAPITANT-]ULLIOT DE LA MoRANDIERE-WEILL, Les grands arrets de Ia jurisprudence civile,
Dalloz, 1954;- Cass. fr., Soc., 2 juli 1954, Bull. Civ., 1954, IV, nr. 485, biz. 365; - Cass.
fr.,Soc., 22 april 1955, D., I956, S., 62;- Cass. fr., Soc., 24 februari 1956, Bull. Civ., I956,
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genuanceerde wijze geformuleerd. Er werd immers beweerd dat het
louter feit van de aanvaarding niet voldoende was om het contract tot
stand te brengen - propositum in mente retentum non agitur - maar
dat de acceptant zijn besluit op een of andere wijze kenbaar heeft
moeten maken (r). Daarom werd de aanvaarding geplaatst op het
ogenblik waarop deze in de meeste gevallen als definitief mag worden
beschouwd, namelijk bij het verzenden van de aanvaardingsbrief.
Deze theorie wordt aangeduid als verzend- of expeditieleer (2). Het
is duidelijk dat aldus geen fundamentele wijziging aan de aanvaardingsleer wordt aangebracht maar dat het begrip aanvaarding alleen wordt
omschreven op de manier die overeenstemt met het quod plerumque
fit. Onder dit aspect kunnen opvattingen, die het totstandkomen van
de overeenkomst plaatsen op het ogenblik waarop de acceptant zijn
IV, nr. 201, biz. 147;- Cass. fr., 22 juni I9S6, Bull. Civ., I9S6, IV, nr. S79 (verzendleer);
- Cass. fr., Soc. ,Io juli I9S7, Bull. Civ., I9S9. IV, nr. 920, biz. 735; - Cass. fr., Soc.,
9 oktober I9S9, D., I96o, Somm., 43; - Cass. fr., Soc., S juni I962, Bull. Civ., I962, IV,
nr, S37• biz. 435; - Cass., fr., Soc., 3 maart I96S, Bull. Civ., I96S, IV, nr. 184, biz. IS2;
- Cass. fr., Soc., 21 april 1966, Bull. Civ., 1966, IV, nr. 3S3. biz. 30I;- Pau, I6 juli I8S2,
D.P., I8S4. II, 2os; - Lyon, 1 juni r8s7, D.P., r8s8, II, 21; - Caen, rs juni r87r,
D.P., I872, V, III; - Rennes, 6 februari 1873, D.P., r87s. II, 224; -Rauen, 28 februari
1874, D.P., 1877, II, 222;- Hrb. Seine, 6 maart I883, Gaz. Pal., 1882-83, I, S29;- Riom,
12 december I883, D.P., I88s, II, IOI; - Douai, IS maart I886, D.P., I888, II, 37; Parijs, 30 maart I889, Gaz. Pal., I889, I, 82s; - Poitiers, 2I januari I89I, D.P., I892,
II, 249, met noot GLASSON (verzendleer); - Lyon, 12 april I892, D.P., I89J, II, 32I;
- Limoges, 2 maart I894• D.P., I89S. II, 2S7; - Chambety, I9 mei I896, D.P., 1898,
II, IIS; - Poitiers, I4 mei I90I, D.P., 1092, II, I2 (verzendleer); - Toulouse, I3 juni
I90I, D.P., I902, II, I6;- Hrb. Nantes, Io maart 1904, D.P., I90S, V, 42;- Parijs,
s februari I9IO, D.P., I9I3, II, I, met noot VALERY; -Alger, 27 februari 192I, zoals
bevestigd door Cass. fr., Req., 29 januari I923, D.P., 1923, I, 176; - Nancy, 20 januari I92S, D.P., 1926, II, IS, met noot CHERON; - Chambery, IO november I92S, Gaz.
Pal., I926, I, zsz; -Lyon, z6 mei I928, Gaz. Pal., I928, II, S8I; - Rouen, I6 april
I9JO, D.H., I931, S., 22;- Besan<;on, r6 januari I933, Gaz. Pal., I933, Ioio;- Hrb.
Seine, 26 juli I934, D.P., I93S. II, I2, met noot SALLE DE LA MARNIERRE; - Hrb.
Troyes, I7 november I94I, D., I942, 46; - Rb. Laches, 2S juli I94S. D., I947• II3,
met noot A.C. die een andere oplossing voor bet geschil aanwijst; ].C.P., I947• II,
3833; Gaz. Pal., I94S, II, I7I; - Chateau-du-Loir, Trib. par. d'Arr., I7 juni I949,
].C.P., I9SO, II, 5595, met noot SAVATIER; - Colmar, 24 februari I964, D., 1964,
277 (verzendleer; - VALERY, Des contrats par correspondance, (I89S), nr. rr8 en I4o
e.v.; - DEMOLOMBE, Cours de Code Napoleon, XXIV, nr. 75, biz. 7S; - BAUDRYLACANTINERIE-BARDE, Traite theorique et pratique de droit civil, Des obligations, I (I9o6),
nr. 37· biz. 6o j - AuBRY-RAU, Cours de droit civil, VI, sde uitg., door RAu-FALEIMAIGNEGAULT, §343, biz. 429 en noot 2S; 6de uitg., door BARTIN, §343;- SAVATIER, Cours de droit
civil, II, nr. IOI ; - BEUDANT, Cours de droit civil fraTifais, VIII, nr. 86, 90; - JossERAND,
Cours de droit civil positif fraTifais, I933, II, nr. 52, blz. 30; - MAzEAUD et MAzEAUD,
Lecons de droit civil, II, nr. 146, blz. II9; -CoLIN et CAPITANT, Cours elt!mentaire de droit
civil franfais, II, nr. 48; - LYoN-CAEN et RENAULT, Traite de droit commercial, sde uitg.,
door AMIAUD, III, nr. 27, maar de aanvaarding is herroepbaar vooraleer zij de pollicitant
bereikt; - GUILLERY, Des societes commerciales, aangehaald in P.B., Tw. Consentement,
nr. 2I2;- MALAURIE, in].C.P., onder art. II09, Du consentement, eveneens het voorbehoud
voor wat de herroeping betreft;- WoRMS, De la volonte comme source d'obligations, aangehaald in R.P.D.B., Tw. Contrat, zou het ontstaan van de overeenkomst plaatsen op
het ogenblik van het aanbod, of tenminste van diens verzending; - vgl. art. IO C.F.O.
op biz. 403 in noot I.
(1) Anders nochtans : PoTHIER, De la vente, nr. 32;- Vgl.: Bordeaux, I7 januari
1870, D.P., I870, II, 296.
(2) Zie noot (S) op vorige blz. en de aangehaalde rechtspraak.
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besluit niet meer kan wijzigen, zonder dat de pollicitant zulks weet (I),
of - hetzelfde idee, maar sterker uitgedrukt - op het ogenblik
waarop de pollicitant kennis neemt van de aanvaardingsbrief (zie
hoven, nr. I 8) oak onder de aanvaardingsleer worden geplaatst. Het
kwalificeren der aanvaarding is uiteraard een opdracht van de feitenrechter, waaruit volgt dat de criteria moeilijk in een algemene tekst
kunnen worden vastgelegd.
C. ANDERE THEORIEEN
10. De vernemingsleer en de aanvaardingsleer. zijn de grate
denklijnen die met betrekking tot de materie der overeenkomsten bij
briefwisseling werden ontwikkeld. Terloops client hier eveneens gewezen op andere stellingen, die de rechtspraktijk evenwel niet be!nvloed
hebben. De I Sde-eeuwse filosoof Immanuel Kant, die enkele beschouwingen heeft gewijd aan de juridische problematiek, wees er op dat
zo het ontstaan van een overeenkomst het akkoord van beide partijen
op een bepaald ogenblik vereist, dit onmogelijk kan verwezenlijkt
worden wanneer partijen niet in elkaars tegenwoordigheid optreden.
Immers, zo merkt Kant op, vermits de acceptant niet weet of de
pollicitant het aanbod nag staande houdt op het ogenblik dat hij van
de aanvaarding kennis neemt, moet de pollicitant op zijn beurt de
acceptant daarvan in kennis stellen, en zo verder tot in het oneindige (2). Het hoeft geen betoog dat deze redenering- die aileen enige
betekenis kan hebben zo de premisse juist is - geen enkele vraag oplost
en hinderlijk is voor het rechtsverkeer.
Een ander stelsel houdt voor, plaats en datum van het ontstaan van
de overeenkomst afzonderlijk te beschouwen in hoofde van de pollicitant en de acceptant. Deze theorie geeft aanleiding tot talloze conflicten
in verband met de bevoegdheid ratione loci, de risicoleer, het uitgangspunt der termijnen, en is derhalve onbruikbaar (3).

D. ENKELE RECHTSVERGELI]KENDE AANTEKENINGEN
I 1. Oak in de vreemde rechtssystemen wordt de vraag van de
totstandkoming der overeenkomsten per briefwisseling niet op eenvormige wijze opgelost. De rechtsvergelijkende behandeling van deze
twistvraag kan argumenten tot de discussie aanbrengen en aldus leiden
tot een beter begrip van de terzake geldende leerstelsels.
In de angelsaksische rechtsorde geldt de regel dat de aanvaarding

(r) Zie HEENEN, J., noot onder Cass., r6juni 1960, R.C.].B., 1962, 307, nr. 13.
(2) KANT, Principes metaphysiques de Ia doctrine du droit, Dl. I, hfst. 2, Sect. 2, § 19,
aangehaald in PLANIOL- RrPERT- EsMEIN, o.c., VI, nr. r6o, biz. 191, die deze opvatting
verwerpt omdat het van essentieel belang is dat de pollicitant ingelicht wordt over de aanvaarding; - vgl. : proc. gen. WuRTH, Les principes de droit qui regissent les missives et les
telegrammes, B.]., r862, 1410, 1419.
(3) MARCAGGI, Proefschr., geciteerd in PLANIOL-RIPERT-ESMEIN, o.c., VI, nr. rss.
biz. 102. Zulks zou evenwel door partijen kunnen bedongen worden, vgl.: Brussel, 28 oktober I9II, P.P., 1912, H07.
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ter kennis van de pollicitant moet gebracht worden (1). Bij uitzondering op dit beginsel geldt voor contracten per briefwisseling dat de
aanvaarding effect sorteert vanaf het ogenblik dat zij, volgens het normaal verloop van zaken, de pollicitant zou bereiken, en zulks volgens
het communicatiemiddel dat uitdrukkelijk of stilzwijgend door de
pollicitant is toegelaten (2). Deze genuanceerde formulering van de
verzendleer vindt haar oorsprong in een beslissing van 1818, in de zaak
Adams v. Lindsell, waar verweerder zijn schriftelijk aanbod verkeerdelijk had verzonden. De aanvaarding bereikte de pollicitant eerst na
het verstrijken van de gestelde aanbiedingstermijn, ofschoon de verzending had plaatsgehad binnen deze termijn. Toen de acceptant de
tenuitvoerlegging van de overeenkomst vorderde, oordeelde de
King's Bench :
The defendants must be considered in law as making, during
every instant of the time their letter was travelling, the same identical offer to the plaintiffs ; and then the contract is completed
by the acceptance of the latter. Then as to the delay of notifying
the acceptance, that arises entirely from the mistake of the defendants, and it therefore must be taken as against them, that the
plaintiff's answer was received in course of post" (3).
Uit deze regel zou eveneens volgen dat de herroeping van de
aanvaarding na de verzending van deze laatste geen gevolg zal hebben (4).
Soms wordt het gebruik van de verzendleer in dit geval bekritiseerd; evenwel geven de auteurs toe dat elke discussie ijdel is en dat
deze regel evenveel voldoening biedt als elke andere (5).
In tegenstelling tot de Code Napoleon hebben meer recente
codificaties deze materie niet onaangeroerd gelaten. Vanzelfsprekend
wordt het probleem aldus in gans andere termen gesteld. Zo voorziet
§ 130 van het duitse B.G.B. dat de overeenkomst zal ontstaan op het
ogenblik waarop de pollicitant de aanvaarding ontvangt, tenzij de
intrekking van de aanvaarding hem eerder heeft bereikt. Een analoge
regeling ligt vervat in artikel 1326 van de italiaanse Codice civile, ter-

(x) Zie SIMPSON, On Contracts, 1954, blz. 67. Het onderscheid tussen bilateral
en unilateral contracts is van geen belang voor de huidige problematiek; - zie daarover
SIMPSON, On Contracts, biz. 67 en 9·
(~) ,.. . . acceptance takes effect to complete the contract when put in process of
communication by the mode expressly or impliedly authorized by the offeror": SIMPSON,
On contracts, blz. 71.
(3) DAWSON and HARVEY, Contracts and contract remedies, 1958, blz. 397. Een
analoog risico-idee wordt ontwikkeld door SALLE DE LA MARNIERRE, in noot onder Cass. fr.,
Req., ~~ maart 193~. D., 1933, I, 65.
(4) ,. ... the better view is that the offeree cannot so revoke", schrijft GuEsT, A.G.,
in ANsoN's Law of contracts, biz. 51.
(5) SIMPSON, On Contracts, blz. 7~.
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wijl artikel 9 van de zwitserse Code des obligations een tussenoplossing
voorziet (1).

§

2.

De controverse aanvaardingsleer - vernemingsleer

12. Ofschoon de rechtspraak in de meeste gevallen de verzendleer en de ontvangstleer niet duidelijk onderscheidt van respectievelijk
de aanvaardingsleer en de vernemingsleer - in de meeste gevallen
vergde het aanhangige geschil dit onderscheid niet - zal dit verder
betoog hoofdzakelijk uitgaan van de tegenstelling tussen aanvaardings- en vernemingsleer. De andere stelsels, namelijk de verzenden de ontvangstleer, kunnen immers beschouwd worden als varianten
van de aanvaardings- of vernemingsleer.
A. TEKSTARGUMENTEN

13. De verdedigers van de vernemingsleer- en van haar variante,
de ontvangstleer - hechten veel belang aan het theoretisch uitgangspunt (3). Slechts wanneer de pollicitant kennis krijgt van de aanvaarding, of wanneer deze kennisname vermoed wordt, bestaat le
concours conscient de deux volontes qui, reciproquement, se connaissent
zoals Gaudemet het in zijn steeds geciteerde uitdrukking heeft geformuleerd (2). Derhalve rijst de vraag of de kennisname van de aanvaarding in hoofde van de pollicitant een constitutief element is
van de wilsovereenstemming.
Men heeft gepoogd de vernemingsleer te staven aan de hand van
bepaalde tekstargumenten.
Overeenkomstig artikel932, tweede lid B.W. client de aanvaarding
van een schenking, ten einde gevolg te kunnen sorteren, aan de schenker betekend te worden, zo de aanvaarding bij een afzonderlijke akte
plaatsgrijpt. Dit zou derhalve een bevestiging inhouden van het algemeen beginsel dat de overeenkomst slechts ontstaat nadat de pollicitant in kennis werd gesteld van het akkoord van de acceptant (4).
Daar artikel 932 B.W. voorkomt onder de titel, Vorm van de schenkingen onder levenden, was men van oordeel dat dit artikel slechts
afwijkt van het gemeenrechtelijk regime inzoverre het een bijzondere,
rechtszekere formaliteit voor de kennisgeving vereist, en geen genoegen neemt met de gebruikelijke onderhandse of mondelinge vorm.
(I) .,Le contrat conclu entre absents deploie ses effets des le moment ou I'acceptation
a ete expediee. Si une acceptation expresse n'est pas m!cessaire,les effets du contrat remontent au moment de Ia reception de l'offre" : art. Io C.F.O.
(2) Zie de weerlegging van het theoretisch argument in MAzEAUD, o.c., nr. 146,
biz. n8.
(3) GAuDEMET, Theorie generale des obligations, biz. 48.
(4) BAUDRY-LACANTINERIE, Precis, II, nr. 18, biz. 16; -LAURENT, o.c., XV, nr. 479,
bi2. 551;- DEMOLOMBE, o.c., XXIV, nr. 75, biz. 74, verwerpt het argument omdat het
artikel nieuw recht inhoudt, en de aanvaarding t.o.v. derden geen verschil medebrengt;
- analoog in CoLIN-CAPITANT, I.e., biz. 274; - vgl. ook: AuBRY-RAu-BARTIN, Cours
de droit civil, VI, § 343, biz. 430; - Orleans, 26 juni 1885, D.P., 1886, II, 135.

Deze zienswijze werd echter van de hand gewezen door de verdedigers
van de aanvaardingsleer. Schenkingen, zo luidt hun kritiek, zijn een
specifieke materie die de wetgever met preciesheid, zelfs met een zekere
achterdocht heeft geregeld. Veeleer dan de bevestiging van het gemeenrechtelijk regime staan wij hier voor een afwijking. Ter bescherming
van de lichtzinnigheid van de schenker heeft de wetgever een bijkomende formaliteit verplicht gesteld, namelijk die van de betekening,
dus een kennisgeving. Daarbij heeft de wetgever natuurlijkerwijze
gebruik gemaakt van de techniek die de grootste waarborgen biedt.
Luidens art. I I6o B.W. moet de rechter het contract aanvullen
met de daarbij gebruikelijke bedingen. Onverminderd de vraag of
dit artikel van toepassing is op het aanbod, als onderscheiden van een
contract, leidt deze bepaling tot geen oplossing voor de huidige vraag.
Immers het blijkt onmogelijk het bewijs te leveren van een rechtsgewoonte wanneer grote onenigheid bestaat omtrent de inhoud ervan.
Soms heeft men eveneens beweerd dat de vereiste van kennisname
partijen op een gelijke voet plaatst (I). Daar het aanbod de pollicitant
slechts bindt vanaf het ogenblik dat het de bestemmeling bereikt, zou
de aanvaarding eveneens slechts rechtsgevolgen teweegbrengen, nadat
zij de pollicitant heeft bereikt, waarbij een werkelijke samenloop van
wilsuitingen tot stand komt. Evenwel valt het aanbod te onderscheiden
van de aanvaarding. Daar waar het aanbod zijn dwingende kracht aan
zichzelf ontleent, is de aanvaarding essentieel verbonden met het aanbod. Als reactie op het aanbod maakt de aanvaarding als het ware de
voorwaarde uit voor de afdwingbaarheid der verbintenissen die in het
aanbod vervat liggen. De gelijkstelling van aanbod en aanvaarding
sluit derhalve niet aan bij de werkelijkheid.
I4. Ook heeft men gepoogd de aanvaardingsleer te staven aan
de hand van tekstargumenten. Onder de voorwaarden tot geldigheid
van een overeenkomst vereist art. I 108 B.W. de toestemming van de
partij die zich verbindt. Daaruitwerd afgeleid dat de loutere aanvaarding
de overeenkomst doet ontstaan (2).
In art. II2I B.W. wordt bepaald dat de aanvaarding van een
beding ten gunste van een derde dit beding onherroepelijk maakt.
Deze aanvaarding zou, naar de zienswijze van sommige rechtsgeleerden
schriftelijk, mondeling, zelfs stilzwijgend kunnen gebeuren, en zou
niet ter kennis van de pollicitant moeten worden gebracht (3) (4).
(1) Vgl.: DEMOLOMBE, o.c., nr. 73, biz. 71, welke de vraag der gelijkheid situeert op
het terrein van de herroepbaarheid van het aanbod. Hierop kunnen wij evenwel niet ingaan;
Vgl. de zonderlinge redenering in Trib. Par. d'Arr. de· St.-Calais, 21 november 1949, D.,
1950, 236, waar werd voorgehouden dat aangezien de herroeping van het aanbod bij deurwaardersexploot slechts gevolg kan hebben van bij de betekening ervan, zulks ook client te
gelden voor het effect van de aanvaardingsbrief, ofschoon deze voor de betekening was
verstuurd.
(2) Overigens, wordt de betekenis van dit artikel omstreden.
(3) DEKKERS, o.c., II, nr. 142; - Cass., 20 februari r885, ].T., r885, 345·
(4) P.B., Tw. Consentement, nr. 208.

Evenwel verschilt de aanvaarding van een beding ten gunste van een
derde van de gewone aanvaarding, daar zij rechtsverhoudingen consolideert die reeds voorheen, zij het op herroepbare wijze, bestonden
(1) (2).
Luidens het tweede lid van art. 1985 B.W. kan de aanvaarding
van een lastgeving blijken uit de uitvoering ervan. Daar de lastgever
in de regel alle voordeel heeft bij een vlugge uitvoering van de opdracht,
zouden wij hier voor het bijzonder geval staan waar de vereiste van
kennisgeving in strijd zou zijn met de bedoeling van de partijen (3).
Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat de tekstargumenten, die
in dit debat werden aangevoerd, slechts een beperkte draagwijdte
hebben. De enen beweren dat de wetgever deze bepalingen, zij het
op sporadische wijze, heeft opgenomen teneinde aldus het algemene
principe te bevestigen. De anderen beweren evenwel dat de wetgever
deze bepalingen heeft ingevoerd als uitzonderingen op de algemene
leer.
B. ZIENSWI]ZE VAN HET BELGISCH HOF VAN CASSATIE

rs. Na gedurende geruime tijd de kwestie van het ontstaan der
overeenkomsten bij briefwisseling als een feitelijke vraag te hebben
beschouwd, heeft het hof van cassatie in 1960, zij het niet zonder aarzeling, stelling genomen voor de ontvangsttheorie (4).
Ret hof diende kennis te nemen van volgende vraag: kan de pollicitant-borg zijn borgtocht nag intrekken wanneer de intrekking
plaatsgrijpt vooraleer de schuldeiser de borgtocht heeft aanvaard ?
Verzoeker ontwikkelde het argument dat aangezien de overeenkomst tussen verwijderde partijen was aangegaan, en ten gevolge van
het eenzijdig karakter van deze overeenkomst, de borgtocht ontstaan
was op het ogenblik dat de schuldeiser verklaard had deze verbintenis
te aanvaarden, ongeacht of deze aanvaarding op een uitdrukkelijke
of stilzwijgende wijze geschied was, eh zonder dat hij daarenboven
de borg in kennis diende te stellen van deze aanvaarding.
Ret hof verwierp deze zienswijze in volgende bewoordingen :
, Overwegende dat dergelijke leer niet kan aangenomen worden ;
dat de borgstelling, zoals elk contract, hoewel ze slechts verbin(1) Zie onder meer }uLLIOT DE LA MoRAND1ERE, Precis de Droit civil (1957), II, nr.
322, biz. 164; -over de gevoigen van de aanvaarding, zie ook: Cass., 13 januari 1967,
Pas., 1967, I, 571.
(2) LAURENT, Droit civil, XV, biz. 552, wijst op de zwakheid van het argument;zie ook P.B., Tw. Consentement, nr. 208.
(3) P.B., Tw. Consentement, nr. 208 (specifieke bepaiing); - HEENEN, J., onder
Cass., 16 juni 1960, aangehaaid in nr. 10;- ais argument ingeroepen door DEMOLOMBE,
Traite des contrats ou des obligations conventionnelles, I, in Cours de Code Napoleon, XXIV,
nr. 72, biz. 70; - CoLIN et CAP1TANT, Cours elementaire de droit civil frallfais (1924).
II, biz. 274.
(4) Cass., 16 juni 1960, Arr. Verbr., 1960, 932; ]. T., 1960, 557; Pas., 1960, I, II90;
R.C.].B., 1962, 301, met noot J. HEENENi Rev. Ban., 1961, 782, met noot J. HEENEN.

tenissen voor de borg medebrengt, inderdaad voor haar totstandkoming, niet aileen het eenvoudig samenbestaan van wilsuitingen
vereist, die van hun overeenstemming geen kennis hebben, maar
hun werkelijke samentreffing op een gegeven ogenblik, dit wi1
zeggen het bewustzijn van hun gemeen akkoord over het voorwerp van het contract ;
Overwegende dat die voorwaarde in het beschouwde geva1
s1echts vervu1d is, wanneer de pollicitator kennis heeft gehad, of,
in ieder geva1, heeft kunnen kennis krijgen van de uitdrukke1ijke of sti1zwijgende aanvaarding van zijn aanbod" (r).
Het hof verwerpt dus de aanvaardings1eer. Eens te meer 1igt
de kern van de argumentatie vervat in een bepaa1de zienswijze van
het begrip consensus. De bewoordingen die het hof gebruikt kunnen
verge1eken worden met de reeds hager verme1de uitdrukking van Gaudemet (2), of nag met de opvattingen van Laurent die de aanvaardings1eer verwerpt (3). ,Le concours - zo schrijft hij - suppose
plus que 1' existence de deux volonh~s, i1 suppose que chacune des
parties sait ce que veut 1' autre". Het door het hof gemaakte voorbehoud
-in het beschouwde geval- doet afbreuk aan de a1gemene draagwijdte van dit belangrijk arrest. Nochtans kan niet ontkend worden
dat dit arrest de 1agere rechtscolleges za1 aansporen tot het vo1gen van
de vernemingsJeer,_in_ zover zij dit voora1snog niet deden (4).
De grate betekenis-val:i
-arrest ligT-vervatircliet feit
dat het belgische hof van cassatie voor de· eerste maa1 onomwonden
partij heeft gekozen. Met betrekking tot de vraag of de totstandkoming der overeenkomsten tussen verwijderde personen een rechtsdan we1 een feitelijke vraag is, heeft het hof, weliswaar zonder bijzondere motivering, zijn vroegere zienswijze veranderd. Voor wat
de aangek1eefde theorie betreft, schijnt het hof zich beperkt te hebben
tot de afkondiging van een stelregel, zonder dat de motieven van de
keuze van de weerhouden grondslag werden verduide1ijkt.
Verder is het niet duide1ijk waarom het hof, nadat het bewust
samentreffen der twee wilsuitingen als uitgangspunt voor zijn redenering werd vooropgeste1d, heeft gemeend tevens het vermoeden van
kennisname- m.a.w. de ontvangstleer- te moeten weerhouden (5).
Ze1fs indien men deze uitzondering op grand van pragmatische overwegingen zou kunnen begrijpen, b1ijkt het vermoeden van kennisname
moei1ijk verzoenbaar met het door het hof geste1de criterium van het
bewustzijn van (het) gemeen akkoord. Zo men deze interpretatie van
de concursus voluntatum aank1eeft, client deze concursus oak werkelijk

bovenstaal1d

(I)
(2)
(3)
(4)
(5)

Cass., I6 juni I96o, Arr. Verbr., I96o, 932.
Zie hoven, noot (5) biz. 396.
LAURENT, o.c., XV, nr. 479, biz. 550; - zie hoven, noot (I) biz. 399·
Zie hoven, noot (I}, biz. 397·
Terloops weze opgemerkt dat dit vraagpunt niet aanhangig was.

te zijn. Het vermoeden van kennisname maakt in dusdanige mate
inbreuk op het beginsel, dat men zich afvraagt of het beginsel nag
behouden blijft.
I6. Voor de verdere behandeling van dit onderwerp is het aangewezen dat enige tijd wordt stilgestaan bij de zeer belangrijke bespreking die J, Heenen aan dit arrest heeft gewijd (I). Zijn commentaar
is des te belangrijker daar de opvatting van deze rechtsgeleerde, zij
het om andere motieven, de zienswijze van het hof bevestigt.
Als minimale voorwaarde voor de totstandkoming van een overeenkomst tussen verwijderde personen stelt hij volgende regel :
,Le contrat est susceptible de se former des que !'acceptation
s'est exteriorisee de fat;:on que son auteur n'ait plus la possibilite
d'aneantir, a l'insu du pollicitant, la volonte qu'il a exprimee.
C'est ce qui se produit quand le pollicitant a declare que !'acceptation sera parfaite des la remise a la paste de la lettre au du
telegramme qui la formule ; quand le destinataire de 1' offre passe
immediatement a 1' execution, conformement aux instructions
du pollicitant; quand il s' abstient de repondre a 1' offre dans des
circonstances qui impliquent un acquiescement" (2).
Waarschijnlijk bedoelde de auteur dat deze regel aileen betrekking
heeft op de voorwaarde die in elk geval moet vervuld zijn, opdat een
wilsuiting als een volwaardige acceptatie in aanmerking zou kunnen
komen. Dit zou het geval zijn wanneer de acceptant zijn wilsverklaring
niet meer kan wijzigen, zonder dat de pollicitant zulks weet of kan weten. De verduidelijking van de regel wijst evenwel veeleer op gevallen
die behoren tot de sfeer van de wilsautonomie en derhalve de suppletieve rechtsregel voorafgaan. Daarentegen blijkt het de voorkeur te
verdienen dat de feitenrechter de kwestie van het voorhanden zijn van
een volwaardige aanvaarding zou beoordelen.
Wat het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst
betreft stelt Heenen de ontvangstleer als suppletieve rechtsregel
voor (3). Immers bij afwezigheid van strijdige wilsuitingen client
beroep te worden gedaan, niet op de vermoede wil van partijen, maar
op de intention de l' homme moyen. Materialiter zou de suppletieve
rechtsregel een verwijzing bevatten naar de vermoede gedraging van
de normale mens. Alhier zou de ontvangstleer de voorkeur verdienen
vermits zij best aan de noden van het maatschappelijk verkeer voldoet
en derhalve aan de bedoeling van de normale mens zou beantwoorden.
I 7. Het argument als zou de ontvangstleer de voorkeur verdienen
omwille van zijn intrinsieke waarde verdient bijzondere aandacht.

(1) HEENEN,
(2) HEENEN,
(3) HEENEN,

J.,

onder Cass.,

J.,

ibidem, nr.

J., ibidem, nr.

16 juni 1960,
13.
15 en 20.

R.C.].B., 1962, 301.

Men heeft beweerd dat de kennisgeving vereist is omdat de pollicitant zekerheid moet hebben nopens de toestand van zijn verbintenissen, waarvan hij - behoudens verwerping van het aanbod eerst zal bevrijd zijn indien hij bij het verstrijken van de aanbiedingstermijn geen kennisgeving van aanvaarding heeft ontvangen. Indien de
acceptant zijn aanvaardingsbrief verstuurd heeft binnen de aanbiedingstermijn doch deze de pollicitant eerst na het verstrijken van de
termijn bereikt, kan, volgens de vernemingsleer, geen overeenkomst
ontstaan. De overeenkomst zou evenmin ontstaan indien de aanvaardingsbrief vertraagd werd, of verkeerdelijk besteld, of verloren is
gegaan. Zo de acceptant een ander communicatiemiddel dan datgene
dat door de pollicitant werd voorgestaan, zou gebruiken, client hij
hiervoor het risico te dragen. Volgens de vernemingsleer draagt hij
daarenboven het risico voor het communicatiemiddel dat door de
pollicitant werd voorgestaan. Verder leidt de vernemingsleer tot een
inkorting van de effectieve aanbiedingstermijn, daar waar de pollicitant alleen het recht heeft deze termijn te bepalen (r).
Naargelang men de aanvaardingsleer of de vernemingsleer aankleeft, wordt de effectieve aanbiedingstermijn verlengd of ingekort,
en wordt het risico der kennisgeving gedragen door de pollicitant
of door de acceptant. Daar evenwel de pollicitant meester is van
het aanbod en het recht heeft de bewoordingen ervan te formuleren,
kan men moeilijk aanvaarden dat, zo de pollicitant heeft nagelaten
het risico van zich af te wentelen, hij daaivan de gevolgen niet zoti
moeten dragen.
C. DE FRANSE CASSATIERECHTSPRAAK

r 8. Uit een beperkt onderzoek van de franse rechtspraak blijkt
dat deze zich op een andere wijze heeft ontwikkeld dan de belgische.
V66r 1932 heeft het franse hof van cassatie zich op vrij eenvormige wijze onbevoegd verklaard (2). Bij arrest van 21 maart 1932
heeft het hof voor de eerste maal niet aileen het cassatieberoep ontvangen, maar daarenboven de stelling van de aanvaardingsleer uitdrukkelijk bekrachtigd. ,,La formation de la promesse- aldus besliste
het hof- est realisee, et le contrat rendu parfait par !'acceptation des
propositions qui sont faites, des !'instant ou cette acceptation a
lieu" (3). Daar het aanhangige geschil strekte tot de bepaling van de
bevoegdheid ratione loci hebben sommige rechtsgeleerden gemeend
dat aan hogervermelde uitspraak slechts een beperkte draagwijdte kan
toegekend worden.
Deze rechtspraak werd herhaaldelijk bevestigd in latere arresten.

(1) Cass. fr., Req., 26 mei 1908, D.P., 1909, I, 426, met noot PERCEROU.

(2) Zie de in noot (3), biz. 395 aangehaalde arresten.
(3) Cass. fr., Req., 21 maart 1932, D., 1933, I, 65, met noot SALLE DE LA MARNIERRE.

Nochtans kan moeilijk beweerd worden dat het hof in deze materie
een definitieve keuze heeft verricht (1). Zelfs recente arresten verwerpen het cassatieberoep onder bedenkingen als :
,mais attendu que les juges du fond n'ont fait qu'user de leur
pouvoir souverain d'interpreter la volonte des parties en decidant que (le pollicitant) etait en droit de retirer son offre jusqu' a
la reception de I' acceptation ; d' ou il suit que le moyen n' est pas
fonde" (2).
Sommige auteurs hebben gepoogd een verklaring te vinden voor
dit dualisme (3). Zij beweren dat het hof onderscheid maakt tussen
de vraag van de bevoegdheid ratione loci, waar het om billijkheidsmotieven gerechtvaardigd zou zijn de verzendleer toe te passen, en
de vraag van het intrekken van het aanbod of van de aanvaarding, die
aileen volgens het stelsel van de vernemingsleer verantwoord kan worden.
Deze opvatting legt de heersende verwarring vast en vervangt de
synthetische rol van het recht door een verwijzing naar regelen van
opportuniteit en beweerd maatschappelijk belang.
D. DE NEDERLANDSE OPVATTING

19. Zoals in andere landen is de oplossing van deze twistvraag
in Nederland vooral het resultaat der doctrinale beschouwingen.
Daarbij valt op te merken dat de nederlandse juristen minder belang
besteden aan het begrip van de wilsovereenstemming. De vraag van
de totstandkoming der overeenkomsten wordt veeleer behandeld
vanuit het oogpunt der voorwaarden die gesteld zijn opdat een wilsverklaring effect zou hebben.
Aldus heeft de rechtsleer een stelsel uitgedacht dat zich situeert
tussen de ontvangst- en de vernemingsleer. Het steunt op de algemene
overweging dat een tot een andere persoon gerichte verklaring moet om
gevolg te hebben die andere persoon hebben bereikt (4). De aanvaarding
wordt beschouwd als een van het aanbod losstaande wilsverklaring,
althans voor wat de totstandkoming der overeenkomst betreft. Indien
(1) Zie noot (5), biz. 399; - en anders : noot (1), biz. 397 en de geciteerde franse
rechtspraak.
(2) Cass. fr., Civ., 21 december 1960, D., 1961, 417, met noot Ph. MALAURIE;
- Vgl.: Cass. fr., Soc., 20 juli 1954· Sem. jur., 1955· nr. 8775· met noot RABUT; - door
MARTY et RAYNAUD, Droit Civil, II (1962), nr. 110, biz. 95 op feitelijke gronden uitgelegd;
- vgl. ook : HEBRAUD, Rev. trim. dr. civ., 1955, blz. 165; - CARBONNIER, Droit civil,
II, nr. IOI, biz. 347·
(3) MALAURIE, in noot onder Cass. fr., Civ., 21 december 1960, aangehaald;-RABUT,
in noot onder Cass. fr., Soc., 20 juli 1954, aangehaald. De kritiek, als zou deze opvatting in
de praktijk tot conilicten kunnen leiden (zie : MATTHIJS, J. en BAETEMAN, G., Overzicht
van rechtspraak, Verbintenissen, nr. 39, T.P.R., 1966, 95) moet van de hand worden
gewezen, gezien de opeenvolging der problemen.
(4) Ontwerp MEIJERS, 3.2.4.2; - H.R., 21 december 1933, N.j., 1934, 368; PITLO, Het verbintenissenrecht naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek, 1948, Haarlem,
biz. 177-

de aanvaarding bij middel van briefwisseling wordt medegedeeld, zal
deze eerst gevolg hebben op het ogenblik dat de ontvanger redelijkerwijze in staat is kennis te nemen van de aanvaarding (1). Indien de aanvaardingsbrief de pollicitant buiten kantooruren heeft
bereikt, zal de overeenkomst eerst de volgende kantoordag ontstaan.
De herroeping van de aanvaarding zou volgens dezelfde criteria beoordeeld moeten worden (2).
Indien de aanvaarding niet of eerst laattijdig ter kennis is gekomen
van de pollicitant, zal de overeenkomst in de regel niet ontstaan,
tenzij deze omstandigheid te wijten is aan de pollicitant, of aan hem
moet toegeschreven worden (3).
Deze opvattingen werden in het antwerp Meijers voor een Nieuw
Burgerlijk Wetboek verwoord. Aldus zal de overeenkomst ontstaan
ofschoon de aanvaarding niet of niet tijdig de pollicitant heeft bereikt,
wanneer deze toestand het gevolg is van een eigen handeling van de
bestemmeling of client toegeschreven te worden aan omstandigheden
die zijn persoon betreffen en rechtvaardigen dat hij het nadeel draagt ( 4)
of waarvan het risico naar de opvattingen van het verkeer te zijnen
laste komt (5).
Het is opvallend hoezeer deze regeling verwant is met het begrip
van de fout ; in de meeste gevallen zal men derhalve moeten nagaan
wie van beide partijen verantwoordelijk is of kan gesteld worden voor
het. teloorgaan van de overeenko!llst. (§l.__
E. HET VERDRAG VAN DEN HAAG VAN r ]ULI 1964
20. Deze verscheidenheid van zienswijzen leidt tot grote moeilijkheden wanneer de overeenkomst ontstaat in de internationale juridische sfeer, waar het conflict tussen de nationale stelsels bijzonder
hinderlijk kan zijn voor het handelsverkeer. Om deze reden werd in
april 1964 te Den Haag een diplomatieke conferentie bijeengeroepen,
belast met het opstellen van eenvormige regelen betreffende het inter-

(1) Vgl.: H.R., 21 december 1933, N.J., 1934, 368; - HoFMANN EN VAN OPsTALL,
Het nederlands verbintenissenrecht, D.I., zevende druk, Algemene leer der verbintenissen,
onder art. 1356, biz. 273 en de in noot (3) geciteerderechtsleer; - AssER, Handleiding tot
de beoefening van het nederlands burgerlijk recht, door RUTTEN, Zwolle, 1968, III, Verbingenissenrecht, tweede stuk, De overeenkomsten en de verbintenis uit de wet, blz. 100; VoLLMAR, Nederlands burgerlijk recht, III, (1952), nr. 743, biz. 198 en de geciteerde rechtspraak.
(2) Zie DRION, H., Het totstandkomen van overeenkomsten : Afd. 6.5.2. van het Ontwerp B. W., W.P.N.R., 1964, nr. 4828, blz. 419, die een terugkeer naar de vememingsleer
schijnt voor te stellen.
(3) Vgl.: MEIJERS, Overeenkomsten, per brief of telegram gesloten, Verzamelde privaatrechtelijke opstellen, Leiden, 1955, blz. 265-266.
(4) Ontwerp MEIJERS, 3.2.4.2. en Toelichting, blz. 186;- Hof Arnhem, 10 oktober
1966, N.j., 1968, 437 (weigering een brief in ontvangst te nemen).
(5) Ontwerp MEIJERS. 6.5.2.7; - Vgl.: Arr. Rb. Alkmaar, 30 maart 1967, N.J., 1967,
(6) Vgl.: Hof Arnhem, 12 oktober 1959, N.J., 1960, 356.
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nationaal kooprecht (1). De materie van de totstandkoming der overeenkomsten werd behandeld in een afzonderlijke overeenkomst,
waarvan het toepassingsveld in hoofdzaak beperkt is tot de contracten
onderworpen aan het regime van het internationaal kooprecht.
Evenmin als het ontwerp Meijers is de uniforme wet op het ontstaan van de internationale contracten tot verkoop van lichamelijke roerende goederen uitgegaan van een doctrinale stellingname omtrent het
begrip consensus (2). Aan de hand van een elftal regelen werd een
stelsel uitgebouwd dat veel gelijkenis vertoont met de ontvangstleer.
Aldus werd bepaald dat het aanbod, waarvan de bindende kracht
slechts ingaat vanaf het ogenblik dat het de bestemmeling bereikt, kan
worden herroepen, tenzij deze herroeping zou geschieden in omstandigheden die niet in overeenstemming zijn met de goede trouw of de
commerciele loyauteit (loyaute commerciale, fair dealing) (art. 5, negende
lid). In geen geval mag het aanbod herroepen worden, wanneer het
als onherroepelijk moet beschouwd worden, hetzij omdat het een uitdrukkelijke aanvaardingstermijn bevat, hetzij omdat het, uitdrukkelijk
of stilzwijgend, als een vast of onherroepbaar aanbod moet worden
beschouwd. Tenslotte heeft de herroeping van het aanbod geen gevolg
zo zij de bestemmeling slechts bereikt nadat deze zijn aanvaarding heeft
verstuurd, of een met aanvaarding gelijkwaardige handeling heeft
verricht (art. 5, vierde lid).
De aanvaarding bestaat in de eerste plaats in een door de wederpartij ontvangen verklaring. Daarnaast voorziet de eenvormige wet dat
de aanvaarding impliciet kan plaatsgrijpen (art. 6, tweede lid), d.w.z.
hetzij door de verzending van de goederen of van de prijs, hetzij door
het stellen van handelingen die, krachtens het aanbod, de tussen partijen bestaande geplogenheden ofkrachtens de gebruiken als evenwaardig met een expliciete aanvaarding beschouwd kunnen worden (3).
Zoals het aanbod heeft de uitdrukkelijke aanvaarding slechts uitwerking in zover zij de pollicitant bereikt. Dit client te geschieden hetzij
binnen de gestipuleerde aanbiedingstermijn, zoniet binnen een redelijke termijn, zoals deze zou kunnen afgeleid worden uit de omstandigheden van de zaak, de door de pollicitant aangewende communicatiemiddelen of de gebruiken (art. 8, eerste lid). Geldt het een stilzwijgende
aanvaarding, dan client de daartoe vereiste handeling te worden gesteld
binnen de gestipuleerde of redelijke vermoede termijn (art. 8, derde
lid). Nochtans verhindert de laattijdige aanvaarding de totstandkoming
van elke overeenkomst niet. Indien de aanvaardingsbrief aantoont dat
(I) Convention portant loi uniforme sur Ia vente internationale des objets mobiliers corporels, I juli I 964.
(2) Convention portant loi uniforme sur Ia formation des contrats de vente internationale
des objets mobiliers corporels, I juli I964.
(3) Het is onduidelijk waarom materies, die klaarblijkelijk tot de sfeer van de wilsautonomie behoren, door de opstellers van de eenvormige wet in deze definitie werden
weerhouden.
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hij binnen de gestelde termijn werd verstuurd, zodat hij, in normale
omstandigheden, een tijdige aanvaarding ingehouden zou hebben,
wordt de aanvaarding voor tijdig geacht, tenzij de pollicitant, binnen
een korte termijn, de acceptant bericht dat hij het aanbod als waardeloos beschouwt (qu'il estime caduque son offre, that he considers his
offer as having lapsed) (art. 9, tweede lid). In andere gevallen van laattijdigheid, kan de pollicitant de aanvaarding als tijdig beschouwen,
mits hij de acceptant hiervan onmiddellijk inlicht (art. 9, eerste lid).
Zoals hoven aangehaald steunt de eenvormige wet in hoofdorde
op de ontvangstleer. Het ogenblik waarop de aanvaardingsbrief de
waning van de acceptant bereikt, is, in de regel, beslissend voor de
beoordeling van de totstandkoming van de overeenkomst. Daarom
oak bijvoorbeeld, kan de acceptant de aanvaarding herroepen, indien
de herroeping de waning van de pollicitant bereikt v66r, of tenminste
gelijktijdig, met de aanvaarding (art. 10). Het is duidelijk dat het begrip
aanvaarding niet in de technisch-juridische betekenis werd gebruikt.
In enkele gevallen werd nochtans rekening gehouden met het
ogenblik waarop de acceptant zich van zijn wilsverklaring ontdoet.
Aldus wordt het aanbod onherroepelijk eens de acceptant zijn aanvaardingsbrief heeft verstuurd. Betreffende de impliciete aanvaarding
is een merkwaardige evolutie vast te stellen in de voorbereiding van
de eenvormige wet. Het oorspronkelijke antwerp, zoals overigens
duidelijk blijkt uit de voorbereidende commentaar (1) sloot nauw aan
bij de ontvangstleer. Het voorzag dat de aanvaarding, behoudens in
uitdrukkelijke bewoordingen, tevens kon geschieden door de levering
van de zaak, de betaling van de prijs, of elke andere evenwaardige
handeling, mits de pollicitant van deze handeling onmiddellijk op de
hoogte werd gebracht, zulks op straf van schadevergoeding. Het gebrek
aan kennisgeving zou nochtans het bestaan van de overeenkomst niet
in het gedrang hebben gebracht, vermits deze vermoed werd ontstaan
te zijn op het ogenblik van het stellen van de handeling, d.w.z. op
het ogenblik van de effectieve levering of betaling. Deze consequente
toepassing van de ontvangstleer werd evenwel tijdens de debatten
om praktische redenen van de hand gewezen (2).
De gevallen waarin de pollicitant een nochtans laattijdige aanvaarding als geldig beschouwt, zijn eveneens uitzonderingen op de
ontvangstleer. Daar de conferentie evenwel geweigerd heeft een laattijdige aanvaarding als een tegenaanbod te beschouwen kan men des-

(r) Note sur les observations presentees par divers gouvernements et par Ia C.C.I. sur
le projet 1958 de loi uniforme sur Ia formation de contrats de vente internationale des objets
mobiliers corporels (Doc. F/Prep. r/J), Conference Diplomatique sur !'unification du droit en
matiere de Ia vente internationale, Den Haag, 2-25 april 1964, Dl. II, Documents, biz. 479;
(2) Vgl.: Conference diplomatique sur !'unification du droit en matiere de Ia vente internationale, Den Haag, 2-25 april 1964, Dl. I, Actes, biz. 214 e.v.
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betreffend geen gewag maken van een toepassing van de aanvaardingsleer maar veeleer van een regeling sui generis ( 1).
Het stelsel, dat in de eenvormige wet wordt voorzien, zal, indien
het kracht van wet krijgt, het probleem van de totstandkoming der
overeenkomsten op reglementaire wijze oplossen. Nochtans valt het
gebrek aan coherentie, vooral voor wat de impliciete aanvaarding
betreft, sterk te betreuren. Aldus heeft de acceptant, bij afwezigheid
van een uitdrukkelijk beding in het aanbod, de keuze tussen de uitdrukkelijke en de impliciete aanvaarding. Teneinde de risico's der
communicatie te vermijden, of de nuttige termijn voor aanvaarding te
verlengen, zou de acceptant de voorkeur kunnen geven aan de impliciete aanvaarding. Het is derhalve onduidelijk waarom de opstellers
van de eenvormige wet de ontvangstleer als hoofdregel hebben weerhouden.

§ 3· Voorkeur voor de aanvaardingsleer
Uit het voorgaande is gebleken dat aanvaardings- en vernemingsleer tot een haast onoverbrugbare tegenstelling zijn uitgegroeid.
Deze stelsels werden onderzocht en er werd gepoogd de aangevoerde
argumenten te ontleden. Tenslotte zal getracht worden een zekere
vorm van de aanvaardingsleer te verdedigen, enerzijds op doctrinaaljuridische gronden, anderzijds op grond van feitelijke overwegingen.
A. ]URIDISCHE VERANTWOORDING
21. In de tegenwoordige doctrine wordt vrij algemeen aanvaard
dat het aanbod, in de betekenis van een aan de wederpartij gedaan
voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, welk voorstel zodanig
is bepaald dat door de aanvaarding daarvan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat, op zichzelf bindende kracht heeft (2) (3). De aldus
op grond der eenzijdige wilsuiting aangegane verbintenis slaat op het
openhouden van het aanbod aan de uitgedrukte voorwaarden, onder
meer tegen de aangegeven prijs. Evenwel mag het voorwerp van het
aanbod niet uit het oog worden verloren. Niet steeds zijn al de voorwaarden diE. in de overeenkomst de verbintenissen zullen uitmaken
door de pollicitant gespecificeerd. In vele gevallen beperkt hij zich
zelfs tot de essentiele voorwaarden. Tot de niet gespecificeerde bestanddelen van de inhoud van het aanbod behoort in vele gevallen
het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst.

(1) Note sur les observations presentees par divers gouvemements et par Ia C.C.I. sur
le projet 1958 de loi uniforme sur Ia formation des contrats de vente intemationale des objets
mobiliers corporels (Doc. F/Prep. 1/3), in Conference Diplomatique sur !'unification du droit
en matiere de Ia vente internationale, Den Haag, 2-25 april 1964, Dl. II, Documents, biz. 481;
- zie ook : ibidem, DI. I, Actes, biz. 218.
(.z) Volgens de formulering van RuTTEN, in AssER, Nederlands burgerlijk recht,
(1968), III, biz. 87.
(3) Voor een overzicht der opvattingen, zie: ScHRANS, G., Preadvies over praecontractuele verhoudingen naar belgisch recht, Zwolle, biz. 20 e.v.

Indien de pollicitant zich niet in uitdrukkelijke bewoordingen
heeft uitgelaten omtrent een element van de toekomstige overeenkomst
kan de rechter deze wilsverklaring hetzij uitleggen, hetzij aanvullen.
Bij het uitleggen van de wilsverklaring van de pollicitant client de
rechter evenwel te vermijden dat hij zijn zienswijze in de plaats stelt
van de niet uitgedrukte wil van de pollicitant.
Zelfs indien hij de wil van de pollicitant kan vaststellen, moet hij
er zich van vergewissen dat deze wilsverklaring in overeenstemming
is met de gemeenschappelijke bedoeling van partijen (I). Heeft de
rechter omtrent deze gegevens geen zekerheid kunnen bekomen, dan
client hij zich van elke uitlegging te onthouden.
Alsdan zou de rechter de wilsuitingen kunnen aanvullen. Op
grand van art. I I35 B.W. verbindt de overeenkomst, behoudens tot
hetgeen er uitdrukkelijk in bepaald is, tevens tot alle gevolgden die
door de billijkheid, het gebtuik of de wet aan de verbintenis, volgens
de aard ervan worden toegekend.
Gezien het bestaan van de controverse kan in het gebruik geen
principieel antwoord gevonden worden op de vraag van de totstandkoming der overeenkomsten. Het zou nochtans mogelijk kunnen zijn
dat, vooral in commerciele aangelegenheden, een gebruik terzake zich
als een rechtsgebruik heeft ontwikkeld (2). In dat geval zou de rechter
bij de uitlegging der wilsuitingen van partijen met dat gebruik rekening kunnen houden.
De materie van de totstandkoming der overeerikomsten-lateri.
beheersen door billijkheidsredenen kan tot grate onzekerheid leiden.
Daarentegen blijkt dat deze kwestie beheerst wordt door suppletieve
rechtsregelen, die in de algemene leer der contracten teruggevonden
worden. Reeds hager werd vermeld dat de overeenkomst ontstaat op
het ogenblik dat partijen het eens zijn omtrent de essentiele bestanddelen van de overeenkomst. Het bestaan van het akkoord, dat de overeenkomst doet ontstaan, wordt verwezenlijkt van zodra er wilsovereenstemming voorhanden is. Dit geschiedt op het ogenblik dat
het aanbod stuit op een aanvaarding. De door de vernemingsleer gestelde vereiste van kennisname moet derhalve herleid worden tot een
bijgevoegde voorwaarde, die de pollicitant weliswaar kon voorzien,
maar bij gebreke waarvan het ideeel totstandkomen van de overeenkomst niet kan beinvloed worden (3).
Zo de aanvaarding als het ogenblik van het ontstaan van de overeenkomst weerhouden wordt, moet dit begrip nader omschreven worden. Het is de wilsverklaring van de bestemmeling van het aanbod,
(r) Sommigen stellen voor aileen met de wil van de pollicitant rekening te houden:
bv. Nov., passus aangehaald in noot (3), blz. 395 en PLANIOL-RIPERT-ESMEIN, I.e., VI,
nr. 159, blz. 213. Evenwel meet men met de gemeenschappelijke wil rekening houden.
(2) Cass., 29 mei 1947, Pas., 1947, I, 217.
(3) MAZEAUD, o.c., II, nr. 146, blz. II9; -MARTY et RAYNAUD, Droit Civil, II, nr.
II r, blz. 96; - noot GLASSON, onder Poi tiers, 21 januari 1891, D.P., 1892, II, 249·

waarbij deze zich akkoord verklaart met het aanbod. Daar het hier
een wilsverklaring betreft, is het opsporen van de bedoeling van de
acceptant om te aanvaarden een feitenkwestie.
B. FEITELI]KE VERANTWOORDING
22. Zo de aldus geformuleerde aanvaardingsleer op het vlak der
principes steun vindt, client deze oplossing eveneens rekening te houden met de vereisten van de praktijk.
De vernemingsleer wordt onder meer verkozen omdat aldus de
pollicitant niet in de onzekerheid verkeert betreffende het bestaan van
de overeenkomst (1). Zo de pollicitant er belang aan hecht op elk ogenblik de toestand van zijn verbintenissen te kennen, moet hij daartoe de
nodige bedingen voorzien in het aanbod. Hij bepaalt immers de bewoordingen van het aanbod : hij kan het ontstaan van de overeenkomst
onderwerpen aan zijn kennisname van de aanvaarding. Zo hij deze
mogelijkheid onbenut gelaten heeft, zou het onbillijk zijn dat het nadeel van deze nalatigheid op de acceptant zou wegen.
De acceptant heeft oak het recht de toestand van zijn rechten en
verbintenissen te kennen. Hij heeft er belang bij bepaalde schikkingen
op grand van de overeenkomst te kunnen treffen zoals de aangekochte
goederen al dan niet weder verkopen, of bestellingen weigeren wanneer deze zijn productiecapaciteit zouden overtreffen.
Overeenkomstig de vernemingsleer kan de acceptant deze zekerheid slechts bereiken wanneer hij weet dat zijn aanvaarding ter kennis
kwam van de pollicitant (vernemingsleer) of tenminste dat deze laatste
de aanvaardingsbrief heeft ontvangen (ontvangstleer). Aldus verkeert
de acceptant in de onzekerheid nopens het bestaan van de overeenkomst, niet alleen tijdens de periode gesteld voor de overbrenging van
de aanvaardingsbrief, maar tevens gedurende de termijn die nodig is
voor het bevestigen door de pollicitant van het ontstaan van de overeenkomst. Aldus zou men kunnen zeggen dat wat het al dan niet ontstaan van de overeenkomst betreft, volgens de zuivere vernemingsleer
de acceptant behoudens het risico van de overbrenging, tevens het
risico draagt van de kennisname, inclusief van de weigering ervan.
Volgens de ontvangstleer is dit risico beperkt tot het risico van de
overbrenging. In de praktijk zal eerst een einde gesteld worden
aan de onzekerheid van de acceptant wanneer hij een bevestiging
van het ontstaan van de overeenkomst ontvangen heeft vanwege
de pollicitant. Deze regeling is bijzonder hinderlijk wanneer, dikwijls in het belang van beide partijen, de vlugge uitvoering van de
verbintenissen tot de essentie van de overeenkomst behoort. Men

(1) Men heeft daartegen opgeworpen dat ook de acceptant in de onzekerheid verkeerde nopens het bestaan van de overeenkomst. Dit is slechts juist indien het aanbod op
zichzelf niet bindend is, of de pollicitant gerechtigd is te bewijzen dat hij geen kennis heeft
genomen van de aanvaardingsbrief.

denke voornamelijk aan overeenkomsten waarvan het voorwerp aan
hevige prijsschommelingen onderworpen is. Het ware onbillijk dat de
pollicitant, nadat de prijzen voor hem ongunstig zijn geevolueerd, het
contract zou ontkennen omdat hij niet of niet tijdig van de aanvaarding
op de hoogte werd gebracht, daar waar hij nagelaten heeft deze kennisname in het aanbod te voorzien.
Zowel in de vernemingsleer als in de ontvangstleer wordt de
totstandkoming van de overeenkomst vertraagd tot op het ogenblik der
effectieve of vermoede kennisname. Weliswaar zou de acceptant een
ander, vlugger of veiliger communicatiemiddel kunnen aanwenden,
maar dan moet hij het risico dragen voor de onjuiste of ontijdige
overbrenging. In de vernemingsleer draagt de acceptant in elk geval
het risico van de overbrenging van de aanvaarding, zelfs indien het
communicatiemiddel door de pollicitant werd voorgestaan. Het is
dan ook billijk dat de pollicitant dit risico zou dragen (1).
T enslotte leidt de toepassing van de vernemings- of ontvangstleer
tot een inkorting van de aanbiedingstermijn, vermits, ofschoon de
pollicitant zich desbetreffend niet heeft uitgelaten, de acceptant vermoed wordt te weten dat de aanvaardingsbrief minstens zoveel dagen
voor de vervaldag client verstuurd te worden als vereist is voor een
normale overbrenging van de aanvaardingsbrief volgens het door
de pollicitant voorgestaan communicatiemiddel.
De aanvaardingsleer hecht geen belang aan het ogenblik waarop
de aanvaarding ter kennis van de pollicitant is gekomen. Dit beschouwt
zij als een uitvoeringsmodaliteit van de overeenkomst, die aan deze
laatste geen wijziging kan brengen.
23. Hoger werd de noodzaak van het onderscheid tussen de vraag
der volwaardige aanvaarding en die van het ontstaan van de overeenkomst aangestipt. Het zal de taak van de feitenrechter zijn, eventueel
onder toezicht van het hof van cassatie, om na te gaan wanneer een
bepaalde wilsverklaring van de acceptant als volwaardige aanvaarding
in aanmerking kan komen (z). Zander dat dit het enige middel zou
zijn om het bestaan van een volwaardige aanvaarding te bepalen, zou
de feitenrechter ongetwijfeld het verzenden van de aanvaardingsbrief
(I) Vgl. MAZEAUD, o.c., II, nr. I43• biz. I I6; - rnisschien is deze zienswijze enigszins verwant met de praecontractuele aansprakelijkheid. Nochtans kan het niet gebruik
maken van de regel der wilsautonornie moeilijk als fout beschouwd worden.
(2) MAZEAUD, o.c., nr. I45, biz. II7, trekt de aandacht op het belang van de nauwgezette analyse van de wilsverklaring van de acceptant;- vgl.: Cass., IS maart I888, Pas.,
I888, I, I IS, J. T., I888, 435· -De verwarring tussen de aanvaarding als dusdanig en het
ogenblik van het ontstaan van de overeenkomst geeft soms aanleiding tot zonderlinge
resultaten: zie Rb Bergen, 9 mei I885, J. T., I88s, 76I, waar de rechter, nadat hij de vernemingsleer in algemene bewoordingen had geformuleerd, zich onbevoegd verklaarde, omdat de pollicitant, die binnen het ambtsgebied van de rechtbank verbleef niet een aanvaardingsbrief had ontvangen, maar eenavis dat ,.ne constituaut nullement !'acceptation necessaire pour lier le contrat", ... Immers de brief ging niet uit.van een burgemeester, in naam
van de gemeenteraad; daar de burgemeester de aanvaarding niet kon intrekken of wijzigen, werd zijn kennisgeving niet als volwaardig aanzien.
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als criterium kunnen weerhouden. Daarbij zal het poststempel hem
een nuttige richtlijn kunnen verschaffen. In dit verband moet eveneens
verwezen worden naar het hogervermelde citaat uit de studie van
J. Heenen (r). Het is duidelijk dat de karakterisering van de aanvaarding een essentieel gegeven is bij de beoordeling van het bestaan van
de overeenkomst. Aldus zal de aanvaardingsbrief, die in het bezit van
de acceptant is gebleven, ofschoon hij reeds ondertekend is, in normale omstandigheden niet kunnen gekenmerkt worden als een volwaardige aanvaarding doch veeleer als een ontwerp van aanvaarding (2). De toestand zou daarentegen verschillend zijn indien de
aanvaardingsbrief, hetzij door de post of door de aangestelde van de
acceptant (bode) verloren gaat, of niet of verkeerdelijk verzonden
wordt. In elk geval staat men voor eeri volwaardige aanvaarding, die
derhalve aanleiding geeft tot het ontstaan van de overeenkomst. Zo de
acceptant een nalatigheid heeft begaan, of aansprakelijk wordt gesteld
voor de nalatigheid van anderen, kan dit niets afdoen aan het ontstaan
van de overeenkomst. Ongetwijfeld zullen alsdan vragen rijzen van
contractuele aansprakelijkheid of van uitvoering te goeder trouw,
maar deze behoren tot de sfeer van de uitvoering, niet tot die van de
totstandkoming van de overeenkomst. Eenzelfde oplossing wordt derhalve voorgestaan zo de acceptant de aanvaardingsbrief van de post
terughaalt, of opdracht geeft het telegram niet door te seinen (3).
Zo de pollicitant aan de hand van andere bewijsmiddelen, zoals bv.
koopmansboeken, het bestaan van de aanvaarding kan bewijzen, zal
de overeenkomst voor bestaande moeten gehouden worden. Indien
de pollicitant aan de vereiste van het bewijs voldoet, zal het verdwijnen van het bewijs van de aanvaarding niets afdoen aan het beginsel dat de overeenkomst door de aanvaarding tot stand is gekomen.
Volgens deze regelen kan ook het vraagstuk van de herroeping van
de aanvaarding opgelost worden. De ontvangstleer houdt voor dat de
overeenkomst niet tot stand komt zo de herroeping van de aanvaarding
de pollicitant bereikt vooraleer de aanvaarding haar bestemming
bereikt heeft (4). Het lijkt paradoxaal dat een formule van herroeping

(1) Vgl. hoven, nr. 18.
(2)!Vgl.: Trib. cornrn. Seine, 5 maart 1953, Gaz. Pal., 1953, I, 396 (de feitenrechter
zou anders kunnen beoordelen op grand van de ontleding van de wilsverklaring van de
acceptant).
(3) Vgl.: VALERY, Des contrats par correspondance, nr. 144, biz. 141.
(4) Luik, 6 januari 1887, Pas., 1887, Ill, 93· - Soms werd de aanvaardingsleer
verworpen omdat volgens deze leer de acceptant zijn aanvaarding niet meer kon herroepen
.,alors que cette solution s'impose puisque l'expediteur reste jusqu'a ce moment proprietaire de sa missive", noot SALLE DE LA MARNIERRE, onder Cass. fr., Req., 21 maart 1932,
aangehaald. Deze zienswijze steunt op een verwarring tussen de aanvaarding ,het bewijs
ervan en de totstandkoming van de overeenkomst. Anderen poogden dit evenwe! te omzeilen
door te beweren dat de brief een procureur muet is, en bijgevolg herroepbaar zolang hij
zijn opdracht niet had vervuld (JossERAND, Cours de droit civil positif fraTlfais, 1933,
II, nr. 52, biz. 30.) Deze fictie hoeft ternauwemood onderstreept te worden.- Vgl. oak:
DEMOLOMBE, o.c., nr. 73, 3°, biz. 72.
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als herroeping geldt, ofschoon daaruit de aanvaarding op voldoende
wijze zou blijken. De ontvangstleer laat aldus het ontstaan van de overeenkomst over aan een min of meer toevallige gebeurtenis, met name
de snelheid waarmede de twee strijdige wilsuitingen worden overgebracht. Deze gebeurtenis is daarenboven moeilijk te bewijzen :
soms zal het bewijs uitsluitend in handen van de pollicitant liggen,
zoals dit het geval zou zijn wanneer aanvaarding en herroeping van
aanvaarding tegelijkertijd ten huize van de pollicitant worden afgeleverd.
Overeenkomstig de aanvaardingsleer zou de herroeping van een
volwaardige aanvaarding onmogelijk zijn. Het gaat immers niet op
dat de acceptant zijn standpunt zou wijzigen nadat hij vastgesteld heeft
dat de overeenkomst voor hem minder gunstig uitvalt dan hij verhoopt
had (1).
Tenslotte nag enkele woorden betreffende de overeenkomsten
aangegaan per telefoon of bij middel van telex, of private telegraaf. In
deze gevallen treden partijen met mekaar in contact op nagenoeg hetzelfde ogenblik. Daarom wordt het contract per telefoon beschouwd
als een overeenkomst tussen aanwezigen wat het ogenblik betreft,
als een overeenkomst tussen verwijderde personen wat de plaats betreft (2). Volgens hogerbeschreven zienswijze zou de overeenkomst
ontstaan op de plaats waar de acceptant zijn toestemming gegeven
. __ _ _
heeft.

Besluit
24. De totstandkoming der overeenkomsten tussen verwijderde
personen is een problematiek die aanleiding heeft gegeven tot meerdere
theoretische stelsels, waaronder de aanvaardings-, de verzend-, de
ontvangst- en de vernemingsleer moeten worden vermeld. Deze theorieen worden gefundeerd aan de hand van tekstargumenten, evenals
op grand van hun efficientie.
(I) Dat in de aanvaardingsleer de acceptant het recht zou verliezen zijn aanvaarding
te ontkennen, is inderdaad nadelig voor hem. Nochtans is het niet aanvaardbaar dat hij,
nadat hij de aanvaarding verstuurd heeft, en vastgesteld heeft dat de overeenkomst nadelig
uitvalt, of dat bv. de prijzen gedaald zijn, nog op zijn beslissing zou terugkomen; - Vgl. :
R.P.D.B., Tw. Con~rat et convention en general, nr. I97·
(2) KLUYSKENS, Verbintenissen, nr. I8, biz. 2S; - Nov., I.e., nr. 3 I4; - AUBRY et
RAu, o.c., IV, § 343, noot 27;- BoNNECASE, Precis, nr. 264, biz. 272;- PLANIOL et RIPERT,
o.c., II, 89s; - Hrb. Kortrijk, S april I930, fur. comm. Fl., I930, 84; - Rb. Veume,
26 november 193I, R. W., I932-33, 119 (verzendleer); - Hrb. Gent, 24 november I938,
fur. comm. Fl., I938, 272;- Nimes, 4 maart I908, Gaz. Pal., 1908, II, IS, 116;- Nancy,
20 januari I92S, D., I926, II, IS met noot A.C.; - anders: BAUnRY-LACANTINERIEBARDE, Traite de droit civil, Des obligations (I9o6), I, nr. 40, biz. 68; - Angers, 23 september I904, D.P., I90S, V, IS;- DE BEus, in Rev. Ban., I9SS, 943, wijst op een engelse
beslissing waar m.b.t. de plaats van de overeenkomst de ontvangstieer zou gehuldigd
worden. Naar het oordeel van de auteur zou deze oplossing eveneens in Belgie gelden; - AssER-RUTTEN, o.c., biz. I02 en verwijzingen; de overeenkomst geacht op twee
plaatsen te ontstaan; -maar bevestigde brieven wijzigen niet; Cass. fr., Req., I4 mei
I912, D.P., 19I3, I, 28I, met noot VALERY.
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Uit een rechtsvergelijkend onderzoek blijkt dat in Belgie, sinds
I96o, de ontvangstleer wordt gehuldigd, terwijl in Frankrijk zowel
rechtspraak-<lls doctrine onvast zijn. In Nederland wordt voorgestaan
dat de overeenkomst ontstaat op het ogenblik dat de pollicitant redelijkerwijze kan vermoed worden kennis te hebben van de aanvaarding.
Het Verdrag van Den Haag van I juli I964 is uitgegaan van de ontvangstleer, doch heeft een gewichtige uitzondering voorzien voor wat
de impliciete aanvaarding betreft. De argumenten, die ter verdediging
van deze zienswijzen worden aangewend zijn zeer verscheiden en
steunen nu eens op de vereisten van een geldige wilsovereenstemming,
dan weer op de vereisten van de praktijk.
Tenslotte wordt een stelsel voorgestaan volgens hetwelk de
overeenkomst zou ontstaan op het ogenblik van de aanvaarding. Het
is de taak van de feitenrechter vast te stellen wanneer een aanvaarding
voorhanden is. Deze zienswijze zou verzoenbaar zijn met het begrip
der wilsovereenstemming en daarenboven rekening houden met de
aanspraken van beide partijen.
Samenvattend zou de regel derhalve als volgt kunnen worden
omschreven :
I) vooreerst client de feitenrechter na te gaan of partijen zich
terzake en op ondubbelzinnige wijze hebben uitgesproken;
2) zoniet zal hij de overeenkomst als bestaande beschouwen op
het ogenblik en op de plaats waar de acceptant zijn aanvaarding heeft
gegeven;
3) de karakterisering van de aanvaarding is een feitenkwestie.
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N AGISSANT PAS EN PRESENCE L UNE DE L AUTRE

La formation du contrat souleve un probleme particulier lorsque, les parties
n'agissant pas en presence l'une de l'autre, l'offre et son acceptation sont separes
dans l'espace et souvent dans l'espace et le temps (contrats par correspondance).
Plusieurs hypotheses ont ete avancees : les uns estiment que la formation
du contrat ne requiert que le consentement; en consequence il suffit que l'offre
trouve une contrepartie dans une acceptation (theorie de l' acceptation ou de la
declaration). L'existence de !'acceptation ne pouvant etre etablie de fa'>on objective, d'autres ont estime que la convention se forme au moment ou !'acceptant
se dessaisit de son acceptation, ce qui est normalement le cas lorsqu'il expedie sa
lettre d'acceptation (theorie de l' expedition).
Un autre raisonnement part de la necessite afin d'obtenir un consentement
valable, que les deux-parties prennent mutuellement connaissance de leur accord.
Le contrat ne nait que lorsque le pollicitant a eu connaissance de !'acceptation
(theorie de !'information) ou, tout au moins, au moment ou il peut etre suppose
avoir connaissance de !'acceptation (theorie de la. reception). Ces theses furent defendues sur base de plusieurs arguments, parmi lesquels des arguments de texte,
et en vertu du necessaire equilibre des interets des parties en cause.
Une breve recherche comparative fait ressortir combien quasi chaque pays
defend sa propre conception en la matiere. L'accent sera particulierement mis
sur les solutions qui ont ete donnees a cette question en Belgique, en France et
aux Pays-Bas, ainsi que dans les Conventions de La Haye du Ier juillet 1964.
Le cour de cassation beige, apres avoir longtemps defendu la these selon
laquelle il s'agissait d'une question de pur fait, s'est prononcee en 1960 en faveur
de la theorie de la reception. En F ranee, tant la pratique que la doctrine sont assez
fl.uctuantes tandis qu'aux Pays-Bas a ete elaboree une theorie de compromis en
vertu de laquelle !'acceptation est consideree comme connue du pollicitant au
moment ou celui-ci peut raisonnablement etre suppose en avoir eu connaissance.
La Convention portant loi uniforme sur la formation des contrats de vente internationale des objets mobiliers corporels se prononce en faveur de la theorie de
la reception, en y ajoutant une exception importante en ce qui concerne !'acceptation tacite.
Apres cette analyse des differentes conceptions en presence, il est procede a
une confrontation de leurs merites, en soulignant combien le systeme de la declaration, ou !'acceptation est souverainement appreciee par le juge, est de nature a
donner satisfaction, tant sur le plan des techniques juridiques que sur celui des
necessites pratiques. En effet, il serait particulierement inequitable, en !'absence
de clauses particulieres a cet effet, de ne pas faire porter par le seul pollicitant, a
qui il appartient de stipuler les conditions de l'offre, les risques de la formation
du contrat. En outre, le systeme de la declaration faciliterait la formation des
contrats, ainsi que la preuve de celle-ci.
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ZUSAMMENFASSUNG
DER

ABSCHLUB

VON

VERTRAGEN

ZWISCHEN

NICHT-ANWESENDEN

Das Zustandekommen eines Vertrages stellt besondere Probleme, wenn die
beide Parteien nicht in Anwesenheit von einander handeln. Es sind dann Antrag
und Annahme von einander getrennt, sei es im Raum oder aber im Raum und in
der Zeit (Vertriige mittels Briefwechsel).
Mehrere Thesen werden diesbezi.iglich entwickelt : es gibt welche, die meinen, weil der Vertrag zustandekommt bei lauterem Konsens, geni.ige es, wenn der
Antrag angenommen wird (Annahmelehre). Weil aber das bestehen der Annahme
nicht objektiv festgestellt werden kann, schlagen andere vor, dal3 der Vertrag
entstehe in dem Moment, wo der Akzeptant sich definitiv seiner Annahme entmacht (Versandlehre).
Noch andere sind der Meinung, class der AbschluB eines Vertrages das
bewu13te Zusammentreffen der heiden Willenserklarungen unterstellt, mit
andem Worten, in dem Moment wo der Pollizitant Kenntnis hat der Annahme
(Erfahnmgslehre). Da aber in diesem Fall der Pollizitant vi:illig Herr des AbschluBbeweises des Vertrages bleibt, kann die Erfahrung vermutet werden, in
dem Moment, wo die Annahme den Sitz des Pollizitanten erreicht hat (Empfangslehre).
Es wurden in diesem Zusammenhang zahllose Thesen verteidigt.
Aus einer rechtsvergleichenden Untersuchung stellt sich heraus, daB fast
jedes Land eine unterschiedliche Li:isung vorzieht. Besondere Aufmerksamkeit
gebi.ihrt den Li:isungen, die in Belgien, Frankreich und den Niederlanden ausgearbeitet wurden, ebenso der Regelung, die aus den Haager Vertragen vom I.
Juli 1964 hervorgeht.
Das Belgische Kassationsgericht hat, nachdem es diese Problematik lange
Zeit als ein einfaches Tatsachenproblem abgewiesen hat, in 1960 fi.ir die Empfangslehre ausgesprochen.
In Frankreich sind sowohl Rechtslehre als Rechtsprechung unsicher, wahrend
man in den Niederlanden die Vermutung der Kenntnisnahme unterstellt in dem
Moment, wo der Pollizitant normalerweise vermutet werden kann, der Annahme
Kenntnis zu haben.
Der Vertrag bezi.iglich die Vereinheitlichung des Rechts des Abschlusses
von Kaufvertragen, spricht sich aus fi.ir die Empfangslehre, unter der Bedingung,
daB eine wichtige Einschrankung gemacht wird fi.ir die implizite Annahme.
Nach einer Analyse der verschiedenen Auffassungen, wird eine bestimmt.e
Formulierung der Annahmelehre befi.irwortet. Dabei werden sowohl die Erfordemisse der juristischen Technik, als die praktischen Notwendigkeiten beri.icksichtigt.
Es ware eben ungerecht, wenn der Akzeptant die Folgen einer gemeinrechtlichen Regelung tragen mi.iBte, die, wenn nicht strittige Klausel vorhanden sind,
nur im Vorteil des Pollizitanten spricht.
AuBerdem wi.irde die Annahmelehre sowohl den Abschlu13, als den Beweis
der Vertragen erleichtern.
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SUMMARY
THE FORMATION OF CONTRACTS WHEN PARTIES ARE NOT DEALING IN
EACH OTHER PRESENCE

The formation of a contract raises a particular problem when parties do not
deal in each other presence. Offer and acceptance are exchanged on different
places, and in some cases, at different times as well (contracts by correspondence).
Different theories have been construed in order to meet this problem.
Some consider that the formation of the contract merely requires consent. It is
required, but it suffices, that the offer is met by an acceptance (acceptance theory).
Difficulties of proof of a mere mental acceptance has incited others to state that
the contract is formed at the moment the offeree has parted with his acceptance
(expedition theory).
Another line of reasoning points to the necessity of both parties to be aware
of their mutual consent. The contract is concluded but at the moment the offeror
knows the offer has been accepted (information theory) or, at least, that the offeror
may be presumed to know the acceptance, viz. at the reception of the acceptance
letter (reception theory). These theses have been defended on various arguments,
among which text arguments, and others that tend to keep the necessary equilibrium between the parties' equities.
A brief comparative analysis shows that almost every country has established
different rules on this question. Special attention has been given to the situations
in Belgium, France and the Netherlands. The Hague Convention of July 1 st 19 64
lias worked ounr-rJniform-I:;aw-on-the-Formation of Contracts for the International
Sale of Goods.
The Belgian cour de cassation, after having dealt with the matter as a mere
point of fact, finally disposed of it in 1960, when although hesitatingly, it expressed
itself for the reception theory. In France, practice and doctrine seem to be very
fluctuating, where the Netherlands have elaborated an intermediate solution,
viz. that the acceptance is deemed to be known by the offeror at the moment that
he might reasonably be expected to have known of it. The convention proposes
a hybrid system, with the reception theory as basis, but with a very important
exception relating to tacit acceptances.
Having analyzed the various arguments, a certain theory of acceptance is
proposed where the finding of an acceptance is left to the judge. This solution
would tend to be satisfactory, as well from the point of the legal techniques, as
on its practical merits. It is stressed that one cannot conclude to the prevalence of
the reception theory, when this puts the offeree in an unfavorable position, there
where the offeror has left his right to stipulate in his favor merely unused. Moreover, this system would facilitate the formation of contracts as well as the administration of its proof.
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