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INLEIDING

1. Om in zijn onderhoud te voorzien en om zijn leven overigens zo
interessant en aangenaam mogelijk te maken, ontwikkelt ieder mens
talloze activiteiten. Daarmee stelt hij zich echter onvermijdelijk bloat
aan allerlei gevaren en loopt hij het risico schade te lijden. Onze
moderne maatschappij biedt ons niet alleen veel bescherming en
veiligheid, maar schept ook talrijke nieuwe schaderisico's.
Uitgangspunt van ons recht t.a.v. de schaderisico's is - nog steeds
- dat het slachtoffer zijn schade zelf moet dragen (,the loss lies
where it falls"). Op deze hoofdregel bestaan echter zeer veel uitzonderingen, waarvan de gemeenrechtelijke bepalingen inzake contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid- naast de private en
sociale verzekeringen - de meest bekende zijn.
Daar ons verbintenissenrecht steunt op het beginsel van de wilsautonomie, staat het partijen in beginsel vrij om contractueel af te wijken
van de gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsregelingen. Contractuele bedingen waarbij de aansprakelijkheid van de schuldenaar t.o.v.
de schuldeiser wordt uitgebreid, beperkt of nader gepreciseerd of
waarbij een derde de verbintenis op zich neemt deze schadelast geheel
of gedeeltelijk over te nemen, zijn dan ook in de rechtspraktijk zeer
courant.
2. Deze uiteenzetting is dus gewijd aan contractuele aansprakelijkheidsregelingen. Deze materie is echter zo uitgebreid dat een drieledige beperking zich opdrong.
De eerste is dat hier niet alle mogelijke aansprakelijkheidsbedingen
behandeld kunnen worden. Zoals we hierna zullen zien, zijn er zoveel
soorten, dat een selectie onvermijdelijk was. Gezien de opzet van
deze cyclus heb ik me tot enkele van de voornaamste beperkt, nl.
exoneratiebedingen, boetebedingen, uitdrukkelijk ontbindende be233

dingen en vrijwaringsbedingen(l). Hier en daar zuilen ook andere
clausules aan bod komen, maar toch niet grondig bestudeerd worden.
In de tweede plaats konden niet aile juridische aspecten van bovengenoemde aansprakelijkheidsbedingen besproken worden. Slechts vier
problemen komen aan de orde, nl. begripsafbakening, toestemming,
interpretatie en geoorloofdheid.
In de derde -plaats heb ik me uitsluitend bezig gehouden met het
gemeen recht terzake. Bijzondere wetsbepalingen werden systematisch buiten beschouwing gelaten. De beschouwingen die hier en daar
aan contractuele regelingen van de produktenaansprakelijkheid zijn
gewijd, vormen hier echter een uitzondering op.
I.

BEGRIPSAFBAKENING

3. Contractuele aansprakelijkheidsregelingen zijn aile contractuele
bedingen waarbij partijen de wettelijke aansprakelijkheid van de
debiteur wegens niet-nakoming van zijn verbintenissen - welke de
bron daar ook van weze- beperken, uitbreiden of preciseren.
De term aansprakelijkheid slaat niet aileen op de schadevergoedingsregeling, maar -ook op- aile andere mogelijke- gevolgen van- de nietnakoming van verbintenissen. Aansprakelijkheidsbedingen kunnen
dan ook vele vormen aannemen. Een uitputtende opsomming geven,
is onbegonnen werk. In volgend overzicht(2) zijn een aantal belang- ·
rijke categorieen terug te vinden:
Regeling volgens omvang van aansprakelijkheid: bedingen die
aansprakelijkheid uitbreiden, beperken of preciseren;
Regeling naar de aard van de aansprakelijkheid: contractuele of
buitencontractuele;
Regeling naar de aard van de schade: regeling van lichamelijke
schade en zaakschade; van materiele en morele of extra-patrimoniale schade; van rechtstreekse en onrechtstreekse schade; van
(1) Vrijwaringsbevindingen zijn geen aansprakelijkheidsbedingen in de enge zin. Infra, nr.10.
(2) Indelingen terzake heb ik in de rechtsleer niet gevonden. Lijst werd opgesteld uitgaande
van opsommingen van soorten exoneratiebedingen: zie en vgl. FISCHER, E., ,Les
modifications conventionnelles de la responsabilite dans les contrats de vente et d'entreprise",
Ann. Fac. Dr. Liege, 1959, 126 e.v.; DRION, H., ,Dient de wet algemene regelen te bevatten
omtrent bedingen tot beperking of opheffing van aansprakelijkheid, en zo ja, welke?",
Preadviezen Nederlandse Juristen-Vereniging, 1957, 205-206; SALOMONSON, L., ,Dient de
wet algemene regelen te bevatten omtrent bedingen tot beperking of opheffing van
aansprakelijkheid, en zo ja, welke?", Preadviezen Nederlandse Juristen- Vereniging, 1957,
144-146; KoRTMANN, S.C.J.J., ,Derden"-werking van aansprakelijkheidsbedingen,
Deventer, 1977, 15 e.v.

234

vertragingsschade en schade voor wanuitvoering en niet-uitvoering; van damnum emergens en lucrum cessans; van voorzienbare
en onvoorzienbare schade;
Regeling naar de hoogte van de schade; bijvoorbeeld uitsluiting
van aansprakelijkheid boven of onder een bepaald bedrag; boetebedingen die de verschuldigde schadevergoeding vaststellen op
een bedrag hoger of lager dan de werkelijke schade of dan de
potentiele schade;
Regeling naar de oorzaak van de schade: bijvoorbeeld opheffing
of beperking van aansprakelijkheid bij imprevisie (zgn. , ,hardship" -clausules), bij Iichte, zware of opzettelijke fout van de
debiteur zelf of van diens aangestelden of uitvoeringsagenten;
wijziging van de gemeenrechtelijke risico-regeling (res perit debitori, res perit creditori); afwijking van art. 1384, lid 1 B.W.;
overmachtsclausules, zoals waarborgbedingen, enz.
Regeling van de ingebrekestelling van de schuldenaar;
Regeling van het recht op gedwongen uitvoering in natura, gedwongen uitvoering bij wijze van equivalent en ontbinding van
het contract: bijvoorbeeld uitdrukkelijk ontbindende bedingen;
-

Regeling van de exceptio non adimpleti contractus of het retentierecht: opschortingsbedingen;
Regeling van termijnen van respijt (art. 1244 B.W.);
Regeling i.v.m. de duur van de vordering van de schuldeiser:
bijvoorbeeld inkorting van verjarings- of vervaltermijn;
Regeling van de bewijslast: bijvoorbeeld omkering ten nadele van
de schuldeiser bij resultaatsverbintenissen of ten nadele van de
schuldenaar bij inspanningsverbintenissen;

-

Bevoegdheidsbedingen, arbitragebedingen en bindend-adviesclausules;
Regeling van de dwangsom; bijvoorbeeld uitsluiting van de
dwangsom of vaststelling van maxima-bedragen.

4. Een onderscheid moet worden gemaakt tussen bedingen die de
aansprakeli}kheid wegens niet-nakoming van verbintenissen regelen
en clausules die de inhoud van de verbintenissen zeifbepalen. Aansprakelijkheidsbedingen raken immers niet aan de verbintenissen als
dusdanig, maar bevatten een beperking, uitbreiding of precisering
van de gemeenrechtelijke aansprakelijkheid wegens niet-nakoming
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van die verbintenissen(3). Zij zijn geschreven - zo merkt H. Drion
terecht op - voor ,als er onverhoopt iets mis gaat"(4).
Het onderscheid is van wezenlijke betekenis, daar de geldigheidsbeperkingen t.a.v. exoneratiebedingen niet gelden voor de bedingen die
de inhoud zelf van de verbintenissen regelen(5). Zoals B. Starck
schrijft: ,On ne commet ni dol ni faute en n'executant pas une
obligation non assumee"(6). Het is dan ook verwonderlijk dat in de
Belgische rechtsleer dit onderscheid veelal veronachtzaamd wordt(7).
Enkele voorbeelden uit de praktijk mogen bet belang van dit onderscheid verduidelijken.
Ben automobilist plaatst zijn wagen tegen betaling in een publieke
parking in het centrum van de stad. Op bet tiket dat hem wordt
overhandigd, staat vermeld dat de exploitant niet aansprakelijk kan
gesteld worden voor beschadigingen aan bet in bewaring gegeven
voertuig noch voor diefstal van bet voertuig of van in de auto
achtergelaten voorwerpen. Uit de tekst blijkt dat bet bier om een
bezoldigde bewaargeving gaat en de parkingexploitant zijn aansprakelijkheid wenst uit te sluiten voor bet niet-nakomen van zijn bewakings- en teruggaveplicht. Het gaat bier zonder twijfel om een
exoneratiebeding (waarvan de geldigheid trouwens twijfelachtig is).
Veronderstel echter dat op bet parkingtiket vermeld staat dat de
parkingexploitant zich slechts verbindt tot bet verhuren van een
standplaats en geen enkele verbintenis als bewaarnemer aangaat. In
die hypothese is er bij diefstal of beschadiging van de wagen geen
aansprakelijkheid van de parking-exploitant, daar hij als verhuurder
van de standplaats geen bewakings- en teruggaveverplichtingen heeft

(3) Zie hierover o.m. Rep. Dalloz, Droit civil, V0 Responsabilite contractuelle, nrs. 144 e.v.;
STARCK, B., ,Observations sur le regime juridique des clauses de non-responsabilite ou
limitatives de responsabilite", D., 1974, Chron., 158, nrs. 13 e.v.; MAZEAUD, H. en L. en
TuNc, A., Traite thiorique et pratique de Ia responsabilite civile delictuelle et contractuelle,
III, Paris, 1960 (hierna: MAZEAUD en TuNC, III), nrs. 2519 e.v.; EORSI, G., ,The validity
of clauses excluding or limiting liability", in Rapports generaux au JXe Congres international
de droit compare, Brussel, 1977. 208 e.v.; DRION, H., o.c., 187 e.v.
(4) O.c., 189.
(5) Zie infra, nrs. 26 e.v.
(6) L.c., p. 158, nr. 15.
(7) Zie bijvoorbeeld VANRYN, J., Responsabilite aquilienne et contrats en droit positif, Paris,
1933, nr. 235; LAGASSE, A., ,Les clauses d'irresponsabilite et la profession de banquier",
Rev. Banque, 1945, 192, voetnoot 1. Vgl. ook Cass., 26 oktober 1877, Pas., 1877, I, 406. Zijn
wei enigszins geneigd het onderscheid te erkennen: ORION, R., ,Apen;:u sur quelques
problemes souleves par les clauses d'irresponsabilite", Ann. Dr., 1948-49, 360; LEHRER, J.,
,Des clauses d'irresponsabilite", R.G.A.R., 1962, nr. 6800, p. 1 recto.
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aangegaan en op generlei wijze in zijn verbintenissen als verhuurder
is tekortgeschoten(8).
Ander voorbeeld. Een handelaar in tweedehandsauto's verkoopt een
voertuig dat in het contract als ,rijwaardig" wordt omschreven. Op
de keerzij van het koopcontract staat echter dat de verkoper niet
aansprakelijk kan gesteld worden voor de zichtbare en verborgen
gebreken die het voertuig ongeschikt voor het wegverkeer zouden
maken. Deze clausule is een contractuele uitsluiting van de aansprakelijkheid voor gebreken van de verkochte zaak, zoals die in de
artikelen 1641 e.v. burgerlijk wetboek is geregeld. Wanneer die
handelaar diezelfde auto echter niet als rijwaardig motorvoertuig
verkoopt, maar als autowrak, dan is er van een exoneratiebeding
geen sprake: de verkoper heeft helemaal geen verbintenis aangegaan
i.v.m. de rijwaardigheid van de wagen. Wanneer de koper vaststelt
dat de wagen door een of ander gebrek ongeschikt is voor het verkeer
op de openbare weg, kan hij de verkoper daar dan ook niet voor
aansprakelijk stellen, vermits deze dienaangaande geen enkele verbintenis op zich heeft genomen.
Hetzelfde doet zich voor bij de verkoop van een schilderij, wanneer
de verkoper uitdrukkelijk verklaart dat hij niet zeker weet ofhet werk
van deze of gene meester is, echt of nagemaakt is, en hij terzake dus
geen enkele verbintenis op zich neemt. Of nog, wanneer op de
verpakking van voedingsmiddelen de uiterste consumptiedatum vermeld staat: de verkoper schiet niet in zijn verbintenis tekort, indien
blijkt dat het goed na die datum inderdaad niet eetbaar meer
is(9) (10).
Opgemerkt dient evenwel dat het onderscheid tussen beide soorten
bedingen in de praktijk vaak niet gemakkelijk is(ll). Ook hier weer
een voorbeeld ter verduidelijking. Veronderstel dat bovengenoemde
handelaar in tweedehandsauto's in zijn algemene verkoopsvoor(8) Voor meer bijzonderheden, zie FAURE, M., ,De toepassing van exoneratieclausules in het
parkeercontract", R. W., 1982-83, 2162 e. v. en de verwijzingen aldaar.
(9) Cf MALINVAUD, Ph., ,Pour ou contre Ia validite des clauses Iimitatives de Ia garantie
des vices caches dans Ia vente", J.C.P., 1975, 2690, nr. 17 en de verwijzingen.
(10) Men kan deze gevallen - en dat gebeurt in de rechtspraak vaak - ook langs een andere
weg aanpakken. Genoemde bedingen verlenen aan mogelijke gebreken een zichtbaar karakter
- gebreken die de koper ken de of kon kennen, daar de mogelijkheid daarvan door de verkoper
werd medegedeeld -, zodat door aanvaarding zonder protest van de verkochte zaak de koper
elk recht op aansprakelijkstelling van de verkoper heeft verloren. Zie en vgl. DE PAGE, H.,
Traite elementaire de droit civil beige (hierna: DE PAGE, Traite), IV, Brussel, 1972, nrs. 189
en 191; FoRIERS, A., ,Garantie et conformite dans le droit beige de Ia vente", in Les ventes
internationales de marchandises, Paris, 1981, 215. Het voorbeeld van de ,uiterste
consumptiedatum" wijst er echter duidelijk op dat het hier helemaal niet om een gebrek gaat.
Deze leer kan dan ook niet onderschreven worden.
(11) Zie STARCK, B., I.e., 158, nr. 14 e.v.
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waarden vermeldt dat de auto verkocht wordt ,op eigen risico van
de koper" en ,in de staat waarin het voertuig zich bevindt". Op het
eerste gezicht gaat het hier niet om exoneratiebedingen, maar om
clausules die de inhoud van de door de verkoper aangegane verbintenissen bepalen: de verkoper gaat geen verbintenis aan m.b.t. de
rijwaardigheid van de auto(12). Anders is het echter indien de
verkoper tegelijkertijd schriftelijk of mondeling allerlei kwaliteiten
aan het voertuig toeschrijft waaruit de rijwaardigheid van de wagen
moet blijken. In dat geval ben ik geneigd om bovengenoemde bedingen in de algemene verkoopsvoorwaarden als exoneratiebedingen
voor verborgen gebreken te beschouwen(13). Misschien dient men
zelfs nag verder te gaan en de regeling in de algemene voorwaarden
volledig terzijde te stellen op grand van de overweging dat, overeenkomstig de bedoeling van partijen, bijzondere bedingen de voorrang
moeten hebben op algemene(14). Deze laatste zouden dan geen deel
uitmaken van de overeenkomst(l5).
Het is natuurlijk mogelijk dat bedingen die de inhoud van de overeenkomst bepalen op zo'n verregaande wijze de verbintenissen van
een der partijen reduceren dat elke betekenis aan het contract ontnomen wordt, m.a.w. dat het contract geen oorzaak meer heeft(l6).
Zo'n contract is uite~aar9- nietig.
5. Meestal beogen contractuele aansprakelijkheidsregelingen een beperking of uitbreiding van de aansprakelijkheid van de debiteur in
vergelijking met het gemeen recht.
Het is echter oak mogelijk dat partijen door een contractuele aansprakelijkheidsregeling enkel op een of ander punt de gemeenrechte(12) Cf. Cass., 15 september 1978, Arr. Cass., 1978-79, 52 (,Overwegende dat de verkoper
die een occasiewagen verkoopt ,in de staat waarin hij zich bevindt, door de koper gekend",
weliswaar in de regel geen vrijwaring is verschuldigd voor de verborgen gebreken, terwijl de
koper, door de kwestieuze clausule, de mogelijkheid van dergelijke gebreken aanvaardt"). De
verkoper moet echter te goeder trouw handelen. Indien hij opzettelijk het door hem gekende
speeifieke gebrek verzwijgt, kan hij toch aansprakelijk worden gesteld: Fraus omnia
eorrumpit.
(13) Cf. STARCK, B., I.e., 158, nr. 16; EbRSI, G., I.e., 210; DERMINE, L., ,La garantie des
vices caches dans Ia vente des vehicules d'occasion", J. T., 1975, 149 en 302; LEVY, G.,
, ,Recherches sur quelques aspects de la garantie des vices caches dans la vente des vehicules
neufs et d'occasion", Rev. trim. dr. civ. 1970, 36-37.
(14) ZieKRUITHOF, R., MooNS, H. en PAULUS, C., ,Overzicht van rechtspraak (1965-1973).
Verbintenissen", T.P.R., 1975, 497 en de verwijzingen.
(15) Misbruiken van de zijde van verkopers zijn terzake frequent. In het raam van het
economisch recht zouden hier wellicht maatregelen genomen moeten worden.
(16) Cj. MAZEAUD en TUNC, III, nr. 250; LETOURNEAU, Ph., Responsabilite civile, Paris,
1976, nr. 274; Rep. Dalloz, Droit civil, V0 Responsabilite contractuelle, nrs. 147-150. Zie ook
i.v.m. exoneratiebedingen die elke betekenis aan het contract ontnemen, infra, nrs. 35-36.
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lijke aansprakelijkheidsregeling will en preciseren, d. w .z. in een bepaalde situatie concreet gestalte geven.
Zo komt het vaak voor dat partijen zeer nauwkeurig de omstandigheden omschrijven die de schuldenaar als overmacht vermag in te
roepen. Zo'n clausule heeft niet aileen het voordeel heel wat mogelijke betwistingen tussen partijen te voorkomen, maar behoedt partijen
ook voor het gevaar dat zij met een ,onverwachte" rechterlijke
uitspraak geconfronteerd worden. Aan het begrip overmacht wordt
immers in de rechtspraak niet altijd dezelfde inhoud gegeven(17).
Ook de conventionele vaststelling van de ,korte termijn" waarover
de koper beschikt om de vordering wegens verborgen gebreken van
de verkochte zaak in te stellen, wordt veelal door de rechtspraak en
de rechtsleer bestempeld als een conventionele precisering van de
wettelijke aansprakelijkheidsregeling. In feite gaat het hier echter
vaak om een verkapte aansprakelijkheidsbeperking, m.a.w. om een
exoneratiebeding(l8).
6. In de meeste gevallen zal het echter om een beperking of uitbreiding van aansprakelijk gaan. Het onderscheid tussen beiden is evident. Toch bestaat er in de praktijk zo nu en dan enig misverstand.
Een typisch voorbeeld hiervan zijn de boetebedingen, d.z. de bedingen die de schadevergoeding bepalen die de schuldenaar in geval vq.n
wanprestatie verschuldigd zal zijn. Lange tijd heeft men de nadruk
gelegd op de ,boete", de ,straf", m.a. w. de aansprakelijkheidsverzwaring, die zo'n clausules veelal op de schuldenaar leggen. Nu het
Hofvan Cassatie echter herhaaldelijk beslist heeft dat boetebedingen
slechts geldig zijn voor zover het gaat om een forfaitaire raming door
partijen van potentiiile schade die uit wanprestatie voortvloeit en
nietig wanneer zij aan de debiteur een echte ,boete" of ,straf"
opleggen, is deze zienswijze niet geheel houdbaar meer(19). Belangrijk in het raam van deze studie is dat een boetebeding slechts een
forfaitaire raming mag zijn van potentiele schade. De werkelijke
schade kan hoger of lager liggen dan de mogelijke schad.e. Is de
werkelijke schade groter dan de door partijen forfaitair geraamde
potentiele schade, dan hebben we in feite met een contractuele
(17) Zie KRUITHOF, R., ,Schuld, risico, imprevisie en overmacht bij de niet nakoming van
verbintenissen. Een rechtsvergelijkende benadering'', Hulde aan Rene Dekkers, Brussel, 1982,
290 e.v.
(18) Zie CousY, H., Problemen van produktenaansprakelijkheid, Brussel, 1978, 342-343 en
de verwijzingen aldaar.
(19) Cass., 17 april 1970, Arr. Cass., 1970, 754, Concl. Adv. Gen. E. KRINGS; Cass., 24
november 1972, Arr. Cass., 1973, 302.
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aansprakelijkheidsbeperking te maken, m.a.w. een exoneratiebeding; ligt de reele schade lager dan de geraamde dan staan we voor
een contractuele aansprakelijkheidsverzwaring.
Blijkt in een gegeven geval het boetebeding de kenmerken te vertonen
van een exoneratiebeding, dan moet de geoorloofdheid van de clausule dienovereenkomstig getoetst worden. Dit houdt o.m. in dat de
rechter dan een hogere schadevergoeding mag toekennen aan de
schuldeiser - meer bepaald integrale schadeloosstelling -, zo de
debiteur zich aan bedrog heeft schuldig gemaakt. Immers, men kan
zich niet contractueel voor zijn persoonlijk opzet vrijtekenen(20).
7. Niet alleen i.v.m. boetebedingen is het soms moeilijk uit te maken
of we met een contractuele aansprakelijkheidsbeperking of -uitbreiding te doen hebben. Dit geldt o.m. ook voor de zgn. waarborgkaarten bij de verkoop van allerlei gebruiksgoederen. Die ,waarborg"
komt dan neer op de kosteloze vervanging of herstelling van de
defecte zaak of van de defect bevonden onderdelen en dit gedurende
een bepaalde termijn(21). Staan we hier voor een aansprakelijkheidsuitbreiding of voor een exoneratiebeding? Het antwoord is belangrijk, daar t.a. v. fabrikanten en beroepswederverkopers de geldigheid
van exoneratiebedingen voor schade te wijten aan verborgen gebreken van de verkochte zaak op zijn minst zeer twijfelachtig is(22).
Om dit probleem op te lossen moet eerst nagegaan worden welke
vorderingen de koper van een gebreken vertonend goed naar regelend
recht bezit. Drie wegen openen zich hier voor hem, al naargelang het
geval. Vooreerst kan hij beschikken over een eis tot vernietiging van
het contract wegens een wilsgebrek, meer in het bijzonder essentiele
dwaling of bedrog(23); op de tweede plaats zijn er de vorderingen
tot gedwongen uitvoering - in natura of bij wijze van equivalent en tot ontbinding van het contract; tenslotte is er de wettelijke
regeling van de vrijwaringsverplichting voor verborgen gebreken van
de verkochte zaak (art. 1641 e.v. B.W.). De koper beschikt echter
niet meer over de vordering tot gedwongen uitvoering of tot ontbinding van het contract - althans wanneer hij deze wil steunen op de
(20) Zie infra, nr. 31; zie ook DE PAGE, Traite, II, nr. 1056 C, p. 1111; STARCK, B., I.e.,
157-158; Cass. fr., 4 februari 1969, D., 1969, Jur., 601.
(21) Soms wordt wei een vergoeding aangerekend voor de werkuren nodig voor de herstelling
of vervanging.
(22) Gezien de regel dat zij geacht worden die gebreken te hebben gekend - behoudens
tegenbewijs - en art. 1643 B.W. uitdrukkelijk bepaalt dat een exoneratiebeding voor
verborgen gebreken ongeldig is, wanneer de koper het gebrek ten tijde van de koop kende.
(23) Te denken valt ook nog aan een eis op grond van art. 1382 en 1383 B.W. of op grond
van art. 1131 B.W. wegens gekwalificeerde benadeling.
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slechte staat of kwaliteit van de verkochte zaak - na de aanvaarding
van de door de verkoper geleverde zaak(24). En deze aanvaarding,
die stilzwijgend kan geschieden, zal vaak blijken uit het ontbreken
van enig protest bij de inontvangstneming van de waar of tijdens de
onmiddellijk daarop volgende periode(25).
Uit het voorgaande volgt dat de koper na de aanvaarding van de
koopwaar, behoudens andersluidend beding, niet gerechtigd is om
de herstelling van het gebrek of de vervanging van de gebrekkige zaak
of de gebrekkige onderdelen daarvan te vorderen(26). In die zin zijn
bovengenoemde garantiekaarten dan ook als een belangrijke conventionele uitbreiding van aansprakelijkheid te bestempelen(27).
Ook in andere opzichten bieden deze waarborgkaarten de koper vaak
voordelen in vergelijking met het regelend recht. Zo dekken genoemde clausules in de regel niet aileen de ernstige verborgen gebreken,
maar aile gebreken van de verkochte zaak die niet aan de schuld van
de koper te wijten zijn. De koper van een auto kan zich bijvoorbeeld
ook op deze clausule beroepen als de sigarettenaansteker in zijn
wagen niet blijkt te functioneren(28). Bovendien leggen deze bedingen op de verkoper de bewijslast dat het gebrek niet bestond ten tijde
van de koop en dus aan de schuld van de koper te wijten is(29). De
termijn vermeld in deze clausules - 6 maanden, 1 jaar, 2 jaar - is
trouwens een garantietermijn en dekt dus aile gebreken die zich
tijdens die periode openbaren, ook zo de vordering dienaangaande
pas veellater wordt ingesteld. De termijn waarvan sprake in artikel
1648 burgerlijk wetboek doelt daarentegen op de periode waarover
de koper beschikt om de vordering wegens koopvernietigende gebre-

(24) Zie Cass., 25 maart 1954, Pas., 1954, I, 656; VANRYN, J. en HEENEN, J., Principes de
droit commercial, III, Brussel, 198, nr. 705.
(25) Zie over de aanvaarding: LIMPENS, J., et al., La vente, Brussel, 1960, nrs. 438 e.v.; VAN
RYN, J. en HEENEN, J., o.c., III, nrs. 678 en 705.
(26) Zie LIMPENS, J., o.c., nr. 400; VANRYN, J. en HEENEN, J., o.c., III, nr. 698; VAN
CAUWELAERT, W., noot onder Rb. Leuven, 16 november 1979, R. W., 1980-81, 204 e.v. en
de aldaar besproken rechtspraak en rechtsleer. Anders: Brussel, 6 oktober 1975, J. T., 1975,
696.
Wanneer elk beding ontbreekt, kan de verkoper de koper ook niet dwingen genoegen te nemen
met een herstelling of vervanging, zo het gaat om een verborgen gebrek. Cass., 21 november
1974, Arr. Cass., 1975, I, 350. M.a.w. de koper kan aanspraak maken op toepassing van de
regeling van de art. 1641 e.v. B.W.
(27) Zie hierover vooral ANCEL, P., ,La garantie conventionnelle des vices caches dans les
conditions generales de vente en matiere mobiliere", Rev. trim. dr. comm., 1979, 203 e.v.;
VANRYN, J. en HEENEN, J., o.c., III, nr. 704.
(28) ANCEL, P., I.e., p. 212-213, nr. 14. Deze auteur wijst er op dat gebreken te wijten aan
slijtage tijdens de garantieperiode door deze clausules ook gedekt worden. Ibid. p. 211.
Zichtbare gebreken z.i. in de regel echter niet. Ibid., 210.
(29) ANcEL, P., I.e., 210-212.
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ken in te steilen(30). Een ander voordeel is vaak bij de verkoop van
merkartikelen dat de koper de kosteloze herstelling of vervanging
van defekte onderdelen niet aileen kan bekomen van de verkoper zelf
van het produkt, maar ook van de fabrikant en de andere handelaars
die tot het desbetreffende verkoopsnet behoren(31).
In de mate dat bovengenoemde garantiebedingen de gemeenrechtelijke vorderingsrechten van de koper, en in het bijzonder de wettelijke
vrijwaringsregeling voor verborgen gebreken, ongemoeid laten, gaat
het hier dus om een zeer opportune conventionele uitbreiding van
aansprakelijkheid. In feite, zoals P. Ancel terecht opmerkt, zijn deze
contractuele garantieregelingen en de wettelijke vrijwaringsverplichting in velerlei opzichten complementair(32).
Anders is het- en dat is in de praktijk jammergenoeg een zeer vaak
voorkomende situatie- wanneer aan bedingen waarbij de verkoper
zich verbindt tot vervanging of herstelling van defekte produkten of
onderdelen daarvan, de clausule gekoppeld wordt dat de koper
terzake geen andere rechten kan laten gelden(33). Dan gaat het in
hoofdzaak om een exoneratiebeding, daar de koper beroofd wordt
van het voordeel van de wettelijke vrijwaringsverplichting van de
verkoper voor verborgen gebreken, zoals die in de artikelen 1641 e.v.
burgerlijk wetboek geregeld is(34). Deze bedi_ngell wQqlen_yeetal
gestipuleerd door fabrikanten en beroepswederverkopers, daar op
hen een moeilijk weerlegbaar vermoeden van kennis van de verborgen gebreken van hun handelswaar rust. Dit brengt mee dat de koper
- wanneer de wettelijke regeling wordt toegepast - tegen de beroepsverkoper niet aileen over de actio redhibitoria of de actio
aestimatoria beschikt, maar ook vergoeding van aile schade kan
eisen: zowel het damnum emergens als het lucrum cessans, zowel de
voorzienbare als de onvoorzienbare schade, zowel de schade die de
koper zelf lijdt als de schade die deze, ten gevolge van zijn contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid, aan derden moet vergoeden. Het is enigszins begrijpelijk, maar toch zeer betreurenswaardig dat genoemde handelaars op deze - de koper veelal misleidende
- wijze hun aansprakelijkheid trachten te beperken. Op de vraag
(30) ANcEL, P ., I.e., 207 e.v. en 218.
(31) LE TouRNEAU, Ph., ,Conformites et garanties dans Ia vente d'objets mobiliers
corporels", in Les ventes internationales sur marehandises, Paris, 1981, 265-266.
(32) L.e., 222 e.v. en 229.
(33) Voor enkele typische clausules terzake, zie ANCEL, P., I.e., 225.
(34) Dit is m.i. ook het geval wanneer bedongen wordt dat de wettelijke vrijwaringsplicht voor
verborgen gebreken een subsidiair karakter heeft, m.a.w. slechts door de koper mag worden
ingeroepen wanneer de contractuele garantie - vervanging of herstelling - hem geen
voldoening kan schenken. Anders: ANCEL, P., I.e., nrs. 31 e.v.
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of deze exoneratiebedingen geldig zijn, kan hier niet ingegaan worden(35).
8. Oak uitdrukkelijk ontbindende bedingen kunnen t.o.v. het gemeen recht een uitbreiding, een beperking of een precisering van
aansprakelijkheid inhouden.
Krachtens artikel 1184 burgerlijk wetboek is de ontbindende voorwaarde altijd stilzwijgend begrepen in de wederkerige contracten
voor het geval dat een van beide partijen haar verbintenis niet
nakomt. In dit geval is het contract echter niet van rechtswege
ontbonden. De ontbinding moet in rechte gevorderd worden. De
rechter moet met name onderzoeken of inderdaad wanprestatie werd
gepleegd, of deze contractbreuk zo ernstig is dat ontbinding van de
overeenkomst gerechtvaardigd is en of het niet wenselijk is alsnog
aan de in gebreke zijnde partij uitstel te verlenen.
Daar antbinding van het contract een radicale maatregel is, komt het
regelmatig voor - vooral in toetredingscontracten - dat uitdrukkelijk bedongen wordt dat deze of gene wanprestatie de wederpartij niet
machtigt om aan de rechter de antbinding van het contract te vragen,
maar enkel recht geeft op herstel in natura of vervangende schadevergoeding. Betreft het gevallen van contractbreuk waarvoor de rechter
norma/iter ontbinding gerechtvaardigd acht, dan staan we hier voor
een contractuele aansprakelijkheidsbeperking. Hetzelfde geldt voor
uitdrukkelijk ontbindende bedingen die de schuldeiser beroven van
het recht om de gedwongen uitvoering van het contract te vorderen.
De geoorloofdheid van zulke clausules moet dan oak getoetst worden
aan de geldigheidsvereisten van exoneratiebedingen.
Het is echter oak courant gebruik om in contracten te stipuleren dat
in geval van contractbreuk of in geval van deze of gene welbepaalde
wanprestatie het contract van rechtswege ontbonden zal zijn zonder
ingebrekestelling. Het is duidelijk dat zo'n clausule beoogt elke
appreciatievrijheid aan de rechter te ontnemen inzake de ernst van
de contractuele tekortkoming en het al of niet toekennen van uitstel
aan de schuldenaar, en de schuldeiser te ontheffen van de wettelijke
verplichtingen inzake inmorastelling van de debiteur. Deze bedingen
zijn duidelijk te beschouwen als een contractuele uitbreiding van
aansprakelijkheid. Uitbreiding van aansprakelijkheid brengen oak
de contractuele bedingen teweeg die de regeling van artikel 1184
burgerlijk wetboek toepasselijk verklaren op contracten die naar
(35) Zie hierover o.m.

COUSY,

H., o.c., 339 e.v.; VANRYN, J. en HEENEN, J., o.c., III, 553.
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regelend recht buiten het toepassingsgebied van deze wetsbepaling
vallen, zoals eenzijdige contracten.
Het is ook mogelijk dat partijen overeenkomen dat in geval van
wanprestatie van deze of gene partij, de medecontractant de ontbinding van het contract kan vorderen. Zo'n beding heeft dezelfde
betekenis als. het stilzwijgend ontbindend beding van artikel 1184
burgerlijk wetboek en is dus noch een contractuele aansprakelijkheidsuitbreiding, noch een exoneratiebeding. Bedingen waarin welbepaalde vormen van contractbreuk worden opgesomd die ontbinding van het contract rechtvaardigen, vormen van wanprestatie die
ook de rechter ernstig genoeg zou achten om deze sanctie op te
leggen, zijn te bestempelen als een contractuele precisering van
aansprakelijkheid. Hetzelfde geldt voor bedingen waarin uitdrukkelijk gestipuleerd wordt dat bepaalde gevallen van aansprakelijkheid
geen ontbindingsrecht rechtvaardigen en de rechter overeenkomstig
artikel 1184 burgerlijk wetboek tot dezelfde slotsom zou komen.
9. In dit verband is het tenslotte wenselijk even stil te staan bij
overmachtsbedingen en imprevisieclausules. Deze laatsten wordenin deze tijd van anglofilie en francofobie- veelal aangeduid met de
term ,hardship clauses".
Van overmacht is in ons contractenrecht sprake, indien na het
totstandkomen van de overeenkomst zich abnormale en onvoorziene
gebeurtenissen voordoen die de uitvoering van de verbintenis van een
der partijen onmogelijk maken en deze omstandigheden op generlei
wijze aan diens fout zijn toe te rekenen. lmprevisie verschilt daarvan
op een punt, nl. de gebeurtenissen waarvan hierboven sprake, maken
de uitvoering van de verbintenis niet onmogelijk maar zoveel moeilijker of duurder dat het evenwicht van het contract er wezenlijk door
wordt aangetast (,bouleversement de l'economie du contrat",
, Wegfall der Geschaftsgrundlage", ,frustration of the purpose of
the contract"). Doet zich overmacht voor, dan is - naar Belgisch
verbintenissenrecht - de schuldenaar van zijn verbintenis bevrijd,
m.a. w. kan hij niet contractueel aansprakelijk worden gesteld voor
de niet-nakoming. De schuldenaar is echter niet bevrijd, indien zich
slechts een geval van ,hardship", van imprevisie heeft voorgedaan.
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De rechter is in zo'n situatie ook niet gerechtigd om de overeenkomst
aan de gewijzigde omstandigheden aan te passen(36).
Partijen kunnen om allerlei redenen ertoe komen deze situaties zelf
in hun overeenkomst te regelen. Zo gebeurt het vaak dat partijen
door een ruime formulering van het overmachtsbegrip overeenkomen dat ook in een reeks gevallen die onder de imprevisieleer vallen,
de schuldenaar van zijn verbintenis bevrijd zal zijn(37). Deze clausules beperken de aansprakelijkheid van de debiteur bij niet-nakoming
van zijn verbintenissen en kunnen dus als exoneratiebedingen gekwalificeerd worden. Hierboven werd er reeds de aandacht op gevestigd
dat het begrip overmacht ,une fausse idee claire" is. Om aan de
rechtsonzekerheid dienaangaande te ontsnappen stipuleren partijen
vaak nauwkeurig welke omstandigheden wei en welke gebeurtenissen
niet als overmacht te beschouwen zijn. Het gaat hier veeleer om een
contractuele precisering van het overmachtsbegrip, dan om een van
het gemeen recht afwijkende contractuele aansprakelijkheidsregeling(38).
Wanneer partijen overeenkomen dat de debiteur voor overmacht zal
instaan, dan hebben we te maken met een waarborgbeding of een
garantieclausule. Het betreft dan een contractuele aansprakelijkheidsuitbreiding(39).
Anders is het wanneer partijen overeenkomen dat bij al dan niet
nader genoemde onvoorziene omstandigheden die het contractueel
evenwicht wezenlijk aantasten, zij onderhandelingen dienen aan te
knopen over een aangepaste wijziging van de contractsvoorwaarden
in het algemeen of bepaalde contractuele bedingen in het bijzonder,
en, bij gebreke aan een akkoord daarover binnen een bepaalde
termijn, zij de zaak ter beslissing zullen onderwerpen aan een derde(36) Zie hierover KRUITHOF, R., o.c., Hulde Rene Dekkers, 281-310.
Wat de afwijzing van de imprevisieleer betreft, schrijft W. VAN GERVEN: ,De eerbied van
de rechtbanken voor de regel pacta sunt servanda maar vooral de terughoudendheid van
diezelfde rechtbanken om regulerend op te treden zijn daarvoor verantwoordelijk"
(,Langdurige overeenkomsten, Prijsbepaling, Aanpassing wegens
onvoorziene
omstandigheden, Conflictregeling", in Hulde Rene Dekkers, Brussel, 1982, 393).
Wanneer het om langdurige overeenkomsten gaat geeft de gemeemechtelijke regeling van de
imprevisie in onze huidige maatschappij aan deze contracten bijna een speculatief karakter.
Zie FABRE, R., ,Les clauses d'adaptation dans les contrats", Rev. trim. dr. civ. 1983, 5.
(37) Voor een voorbeeld, zie VAN GERVEN, W., I.e., 394-395; zie ook FISCHER, E., I.e., 127
e.v.; RENARD, C., ,Les modifications conventionnelles de Ia responsabilite en droit beige",
in Rapports belges au /Xe Congres international de droit compare, Brussel, 1974, 100-101.
(38) Supra, nr. 5.
(39) W. VAN GBRVEN wijst er op dat regelmatig contractuele clausules voorkomen die aan
partijen over en weer de verplichting opleggen alles in het werk te stellen om de kwalijke
gevolgen van overmacht zoveel mogelijk te beperken. Deze verplichting kan- zoals de auteur
opmerkt- reeds rechtstreeks uit het wettelijk vereiste van goede trouw (art. 1134, lid 3 B. W.)
worden afgeleid (/.c., 395-396).
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lasthebber(40). Dan gaat het niet meer om een aansprakelijkheidsregeling, maar om een aanpassingsbeding(41). Krachtens deze clausule
wordt immers de primaire prestatieplicht van partijen - dit is de
inhoud van de overeenkomst - in de gegeven situatie bepaald.
Het voorgaande overziende kan men stellen dat overmachtsbedingen
betrekking hebben op onvoorzienbare omstandigheden die de uitvoering van een verbintenis onmogelijk maken; imprevisieclausules doelen op onvoorzienbare omstandigheden die de uitvoering van de
verbintenis niet onmogelijk maken maar het contractueel evenwicht
ernstig verstoren; en aanpassingsbedingen, tenslotte, slaan opal dan
niet voorzienbare omstandigheden die de uitvoering van de contractuele verbintenis niet onmogelijk maken maar, naar het oordeel van
de partijen, wei een aanpassing van het contract vergen. Overmachtsbedingen kunnen zowel een uitbreiding, een beperking als een precisering van het gemeenrechtelijk overmachtsbegrip- en dus van de
gemeenrechtelijke aansprakelijkheid- bevatten. Imprevisieclausules die de schuldenaar van zijn verbintenis bevrijden in bepaalde
omstandigheden, impliceren steeds een aansprakelijkheidsbeperking, daar de imprevisieleer in het gemeen recht door de heersende
rechtspraak en rechtsleer wordt afgewezen. lmprevisieclausules die
een aanpassingsregeling van de inhoud van het contract in bepaalde
omstandigheden bevatten, kunnen evenmin als andere aanpassingsbedingen bestempeld worden als contractuele aansprakelijkheidsregelingen, daar zij de primaire prestatieplicht van partijen- m.a.w.
de inhoud van de verbintenissen -in de gegeven situatie bepalen.
10. Een van de typische kenmerken van een aansprakelijkheidsclausule is dat het gaat om een contractueel beding waarbij de aansprakelijkheid van de ene contractspartij jegens de andere contractspartij
wordt geregeld. Op dit punt ligt het fundamentele verschil met een
vrijwaringsbeding. Door een vrijwaringsbeding wordt een van de
partijen belast met de verplichting eventuele aansprakelijkheid van
de andere partij voor bepaalde door derden geleden schade voor zijn
(40) Zie VAN GERVEN, W., I.e., 397. De ,derde" waarvan sprake moet een derde mandataris
zijn en kan geen rechter of een scheidsrechter zijn, daar deze laatsten niet bevoegd zijn om
in de plaats van de partijen een overeenkomst te sluiten of te wijzigen. Ibid., 390-391, 397,
400 e.v. Zie ook VAN OMMESLAGHE, P., ,,Les clauses de force majeure et d'imprevision dans
les contrats internationaux", Rev. Dr. Int. Camp., 1980, 50 e.v.
(41) Typische
aanpassingsclausules
zijn
prijsherzieningsbedingen
en
andere
waardebeveiligingsbedingen. Zie hierover in het algemeen: FABRE, R., ,Les clauses
d'adaptation dans les contrats", Rev. trim. dr. civ. 1983, 1-30; ScHOENTJEs-MERCHIERS, Y.,
De waardebeveiligingsbedingen in het recht van de Ianden van de Europese Economische
Gemeenschap, Brussel, 1968.
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rekening te nemen(42). Bij een aansprakelijkheidsbeding wordt de
schadelast dus van de schuldenaar naar de schuldeiser verschoven of
van de schuldeiser naar de schuldenaar, terwijl bij een vrijwaringsbeding een ander er zich toe verbindt die schadelast op zich te nemen.
Kortom, bij een vrijwaringsbeding wordt aan de aansprakelijkheid
van de schuldenaar jegens de schuldeiser zelf niet geraakt; enkel
wordt het uiteindelijke financiele risico op een derde afgewenteld. Er
is hier geen sprake van aansprakelijkheidsajwenteling, maar van
risicoajwenteling(43) (44).
Hetzelfde doet zich ook voor bij een aansprakelijkheidsverzekering.
Aan de aansprakelijkheid van de schuldenaar jegens zijn schuldeiser
wordt niet getornd; krachtens het verzekeringscontract kan de schuldenaar de schadelast echter op zijn verzekeraar afwentelen(45). Meer
nog dan een risicoafwenteling bewerkt een aansprakelijkheidsverzekering een risicospreiding: het schaderisico wordt gespreid over aile
verzekeringsnemers.
Bestaan er dus wezenlijke verschillen tusse deze rechtsfiguren, dan
moet toch worden vastgested dat zij een belangrijk gemeenschappelijk kenmerk vertonen: de schadelast wordt uiteindelijk in al deze
gevallen afgewenteld van degene die deze naar regelend recht zou
dragen.
11. Kenmerkend voor aansprakelijkheidsbedingen is dat het om een
contractuele regeling gaat, een meerzijdige rechtshandeling waarbij
schuldenaar (dader of aansprakelijke persoon) en schuldeiser (slacht(42) Zie DRION, H., o.c., 203. Zie ook KRUITHOF, R., o.c., T.P.R., 1983, 630. In dit verband
wordt ook wei de term garantiebeding gebruikt. Persoonlijk geef ik er de voorkeur aan om
deze laatste uitdrukking enkel te gebruiken voor contractsbedingen waarbij de schuldenaar er
zich jegens de schuldeiser toe verbindt ook voor overmacht of toeval in te staan. Supra, nr.
9.
(43) Een typisch voorbeeld van een vrijwaringsbeding is het beding waarbij de aannemer van
een bouwwerk zijn opdrachtgever vrijwaart voor aansprakelijkheid jegens buren en andere
derden op grond van art. 1386 B. W. en burenhinder. Een ander voorbeeld is het beding waarbij
de eigenaar van een auto de garagehouder vrijwaart voor aansprakelijkheid van deze laatste
i.v.m. schade aan derden toegebracht tijdens proefritten met de betrokken auto. Zie ook
MAzEAUD en TuNc, III, nr. 2569; noot DALCQ, R.O., onder Rb. Gent, 27 juni 1961,
R.G.A.R., 1962, nr. 6886.
(44) In de regel verkrijgt de schadelijder geen rechtstreekse vordering tegen de persoon die
er zich toe verbonden heeft de schuldenaar te vrijwaren. Deze oplossing steunt op de regel dat
contracten slechts rechten en verbintenissen scheppen in hoofde van de contracterende partijen
(art. 1119 en 1165 B.W.). In uitzonderlijke gevallen zal er echter sprake kunnen zijn van een
beding ten behoeve van derde (art. 1121 B.W.; cf Cass., 26 januari 1978, Arr. Cass., 1978,
635; zie ook noot FLAMME, M.-A., onder Cass., 27 september 1973, R.C.J.B., 1974, 542-543);
of kan de schadelijder een beroep doen op de zijdelingse vordering (art. 1166 B.W.).
·
(45) In uitzonderlijke gevallen verleent de wet wei een rechtstreekse vordering aan de
schadelijder tegen de verzekeraar. Men denke b.v. aan art. 6 wet 1 juli 1956 betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijgtuigen.
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offer of aanspraakgerechtigde) partij zijn. Een belangrijke vraag is
of aansprakelijkheidsafwenteling ook geheel of ten dele door een
eenzijdige - al dan niet uitdrukkelijke - wilsverklaring tot stand
kan komen.
Toestemming van het slachtojjer kan in sommige gevallen het onrechtmatig karakter aan het schadetoebrengend gedrag ontnemen.
Een geneesheer bijvoorbeeld die een patient zonder diens toestemming behandelt, begaat- behoudens overmacht- een onrechtmatige daad. Geeft de patient zijn toelating, dan maakt de geneesheer,
die de behandeling volgens de regels van de kunst uitvoert, geen fout.
Toestemming is hier niet bedoeld als wezenselement van een overeenkomst, maar als vereiste voor het rechtmatig karakter van het optreden van een ander. In casu is toestemming van de patient vereist, daar
het zelfbeschikkingsrecht een grondrecht is van ieder mens. In andere
gevallen zal de toestemming van het slachtoffer echter geen invloed
hebben op het aldan niet onrechtmatig handelen van de ander. De
toestemming die iemand aan een ander geeft om zijn lichaam nodelaos te verminken, verleent aan het optreden van de dader geen
rechtmatig karakter. Wel kan de toestemming van het slachtoffer ais
een fout bestempeld worden, die tot gedeeide aansprakelijkheid leidt.
Ook risico-aanvaarding van het siachtoffer - d.i. wanneer de schadelijder de schade niet gewild heeft, maar wei voor zijn rekening
heeft genomen -leidt vaak tot een gedeeltelijke aansprakelijkheidsafwenteling van de dader, m.n. zo de risicoaanvaarding ais een fout
te bestempelen is(46).
Daarnaast is er de vraag of, en zo ja, weike juridische waarde gehecht
moet worden aan eenzijdige verklaringen van de aansprakelijke zelf.
Eenieder van ons wordt in het maatschappelijk verkeer regelmatig
geconfronteerd met eenzijdige verkiaringen van dit Iaatste type. Zo
kan men soms Iezen bij de ingang van een woning: ,Gevaarlijke
hond". En op de achterruit van motorvoertuigen treft men wei een
plakker aan met volgende tekst: ,lk stop voor dieren". Ook Ieest
men op parkings bij openbare en prive-gebouwen: ,Wij zijn niet
aansprakelijk voor mogelijke ongevallen of diefstallen". En in een
vestiaire in een openbaar gebouw trof ik in Nederland dit bordje aan:
,Garderobe zonder bewaking". Tot deze categorie eenzijdige wilsverkiaringen moeten tensiotte ook de gebruiksonderrichtingen en
waarschuwingen aan het publiek op de verpakkingen of de bijsiuiters
(46) Het is uiteraard niet mogelijk om hier grondig op deze problematiek in te gaan. Voor
meer bijzonderheden zie GEELHAND, N. en VERBEECK, Ph. ,Risico-aanvaarding, een nieuwe
uitsluitingsgrond van extra-contractuele aansprakelijkheid?", R. W., 1981-82, 1982-1945.
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van allerlei produkten gerekend worden, althans voorzover de bestemmeling van deze mededelingen niet een medecontractant is, maar
een derde. Aan de juridische draagwijdte van deze eenzijdige verklaringen van de zijde van de schadeverwerker is tot op heden in de
Belgische rechtsleer niet veel aandacht besteed(47). De hoofdlijnen
van de desbetreffende rechtsregeling kunnen wellicht als volgt worden aangeduid(48). In de eerste plaats kan zo'n waarschuwing voor
gevolg hebben het onrechtmatig karakter van het optreden van de
schadeverwekker weg te nemen. Men denke bijvoorbeeld aan de
fabrikant die een produkt in het verkeer brengt waaraan voor de
gezondheid van mens of dier gevaren verbonden zijn. Zo die producent de nodige waarschuwingen op het produkt of op de verpakking
heeft aangebracht, is het mogelijk dat hij zich daardoor als , ,een goed
huisvader'' gedraagt en niet meer aansprakelijk kan worden gesteld
zo een schadegeval zich i.v.m. dat risico voordoet waarvan een ander
dan de koper het slachtoffer wordt. Laat hij echter na het publiek
voor die gevaren te waarschuwen, dan begaat hij een fout die hem
verplicht tot het vergoeden ·van de daaraan te wijten schade die
derden mochten ondergaan. Het is echter ook mogelijk dat zo'n
waarschuwing niet voldoende is om het onrechtmatig karakter weg
te nemen van het gedrag van degene die deze verklaring doet. De
rechter kan bijvoorbeeld in het zojuist genoemde geval tot de slotsom
komen dat de fabrikant een fout heeft begaan door geen veiliger
produkt in het verkeer te brengen en dat zijn waarschuwing aan het
publiek dus niet volstond. Dit sluit echter vaak niet uit dat ook aan
de gebruiker of verbruiker van het produkt een gebrek aan voorzorg
of voorzichtigheid verweten kan worden, daar deze onvoldoende
rekening heeft gehouden met de waarschuwing. Dan zal de rechter
tot een gedeelde aansprakelijkheid van fabrikant en slachtoffer
besluiten. Men houde er echter rekening mede dat het oorzakelijk
verband tussen de respectievelijke fouten en de schade bewezen moet
zijn. Het is derhalve niet uitgesloten dat de rechter tot de slotsom
komt dat de schade uitsluitend veroorzaakt is door de schuld van de
fabrikant die het gevaarlijke produkt in het verkeer heeft gebracht

(47) Veelal poogt men hierin contractuele exoneratiebedingen te onderkennen. De
aanvaarding van dergelijke regelingen door degene die ze leest, is m.i. echter vaak onbestaand.
Zie ook infra, nr. 17.
(48) Zie DRION, H., o.c., 199 e.v.
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of uitsluitend te wijten is aan de nalatigheid van het slachtoffer die
de waarschuwing niet heeft gelezen of in de wind heeft geslagen(49).

12. Onder aansprakelijkheidsbedingen worden enkel de clausules
verstaan die betrekking hebben op een mogelijke aansprakelijkheid
van een der partijen wegens toekomstige feiten. Eenzijdige rechtshandelingen en meerzijdige rechtshandelingen ten aanzien van reeds
ontstane aansprakelijkheidsvorderingen - zoals een afstand van
recht of een dading - vallen daar niet onder(50).
Het onderscheid is belangrijk, daar de geldigheidsbeperkingen t.a.v.
exoneratiebedingen bijvoorbeeld niet gelden voor de afstand van een
recht op schadevergoeding of een dading. Behoudens wettelijke
uitzonderingen verhindert bijvoorbeeld niets het slachtoffer van een
bedrieglijke contractbreuk of van een opzettelijke onrechtmatige
daad om een overeenkomst met de aansprakelijke persoon te sluiten
waarbij hij geheel of gedeeltelijk verzaakt aan zijn recht op schadevergoeding(51).
II. AANVAARDING VAN HET BEDING

13. Overeenkomstig de algemene geldigheidsvereisten van een contract is ook een aansprakelijkheidsbeding slechts geldig totstandgekomen, zo de toestemming van partijen vaststaat, m.a.w. zeker is.
In een rechtsbestel als het onze waar het consensualisme een van de
grondbeginselen van het contractenrecht is, is de toestemming, behalve voor de plechtige contracten, aan geen enkele vormvereiste
onderworpen. Zij kan dan ook uitdrukkelijk of stilzwijgend geschieden(52). In een niet gepubliceerd arrest van het Hof van Beroep te
Brussel werd weliswaar beslist dat een exoneratiebeding slechts deel
kan uitmaken van het contract wanneer het uitdrukkelijk werd
aanvaard, daar het een regeling betrejt die van het gemeen recht
afwijkt, maar het Hof van Cassatie verbrak deze beslissing, vermits
(49) Cf. Cass., 7 maart 1963, R. W., 1963-64, 1115; VANDENBERGHE, H. eta!. ,Overzicht
van rechtspraak. Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (1964-1978)", T.P.R., 1980, 1407
e.v.; zie ook CAUSIN, E., ,La responsabilite aquilienne du vendeur professionnel de produits
dangereux on insatisfaisants", R.G.A.R., 1976, nr. 9628.
(50) Zie DRION, H., o.c., 185.
(51) Zie E6RSI, G., I.e., 207.
(52) Zieo.m. Cass., 26oktober 1967,Arr. Cass., 1968, 301; Cass., 17 oktober 1975Arr. Cass.,
1976, 224. Uitdrukkelijk is de toestemming die blijkt uit een handeling - geschrift, woorden,
gebaren - die speciaal wordt verricht om de wil tot uiting te brengen. De aanvaarding is
stilzwijgend of impliciet, wanneer zij blijkt uit een handeling die verricht wordt met een andere
bedoeling, maar die toch de wil tot het verrichten van de betrokken rechtshandeling
noodzakelijk insluit. Zie VAN GERVEN, W., Algemeen Dee/, Antwerpen, 1969, 299-300.
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,de toestemming van een partij, behalve andersluidende wetsbepaling, niet slechts uitdrukkelijk doch ook stilzwijgend tot uiting kan
komen en deze partij bindt"(53). Uiteniard geldt hetzelfde voor de
andere soorten aansprakelijkheidsbedingen.
14. Het is gebruikelijk om een onderscheid te maken tussen hf;!t
stilzwijgend en het uitdrukkelijk ontbindend beding. Onder het
stilzwijgend ontbindend beding verstaat men de regeling vervat in
artikel 1184 burgerlijk wetboek. Het uitdrukkelijk ontbindend beding doelt op een contractuele clausule waarbij partijen zelf een
ontbindingsregeling vaststellen. Aldus kunnen zij hetzij de ontbinding uitsluiten, hetzij uitbreiden tot overeenkomsten waarvoor artikel 1184 burgerlijk wetboek niet geldt, hetzij de rechtstechnische
uitwerking van de ontbinding, zoals geregeld in artikel 1184 burgerlijk wetboek, wijzigen(54).
De gangbare zienswijze kan in een dubbel opzicht enige verwarring
stichten. In de eerste plaats berust de veronderstelde stilzwijgende
aanvaarding door partijen van een ontbindend beding, zoals in
artikel1184 burgerlijk wetboek wordt aangenomen voor wederkerige
contracten, in ruime mate op een fictie(55). In de tweede plaats en dat is belangrijker - vereist de geldigheid van een uitdrukkelijk
ontbindend beding niet de uitdrukkelijke toestemming van partijen.
Overeenkomstig het gemeen recht kan die aanvaarding ook stilzwijgend geschieden(56).

15. In de praktijk rijzen vooral moeilijkheden i. v .m. de stilzwijgende aanvaarding van aansprakelijkheidsbedingen die in toetredingscontracten voorkomen. Het is immers bekend dat de aanvaarding
van standaardbedingen in feite vaak een fictief karakter heeft, vermits in vele gevallen deze voorwaarden niet worden gelezen of niet
worden begrepen. Vraag is dus welke omstandigheden de rechtspraak voldoende acht om tot aanvaarding van deze voorwaarden te
besluiten.
In het algemeen wordt gesteld dat het !outer stilzitten van de wederpartij in de regel niet als aanvaarding mag worden ge1nterpreteerd.
(53) Cass., 11 december 1970, Arr. Cass., 1971, 369.
(54) Zie KRUITHOF, R., MooNS, H. en PAULUS, C., o.c., T.P.R., 1975, 531; DE PAGE, H.,
o.c., II, nr. 882 en nr. 892.
(55) Zie BoRRICAND, J., ,La clause resolutoire expresse dans les contrats", Rev. trim. dr.
civ., 1957, 433.
(56) Dit is vooral belangrijk m.b.t. de aanvaarding van uitdrukkelijk ontbindende bedingen
in toetredingscontracten.
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Anders is het wanneer in de gegeven omstandigheden het stilzwijgen
niet anders kan worden uitgelegd dan in de zin van een toestemming.
Men spreekt in dit verband van een ,omstandig stilzwijgen"(57).
Volgens een groot gedeelte van de rechtspraak en de rechtsleer is er
van zo'n ,omstandig stilzwijgen" t.a.v. standaardbedingen sprake,
wanneer de medecontractant er kennis van heeft genomen of er

kennis van heeft kunnen nemen en er niet uitdrukkelijk of stilzwijgend tegen heeft geprotesteerd(58). Daar staat tegenover dat sommige rechtbanken zich veel strenger tonen.
Ben en ander vergt enige toelichting.
16. Uit het voorgaande volgt reeds dat er slechts sprake kan zijn van
stilzwijgende aanvaarding van een aansprakelijkheidsbeding in een
toetredingscontract, wanneer de wederpartij er kennis van heeft
genomen of er redelijkerwijze kennis van heeft kunnen nemen. Dit
houdt o.m. in dat zulke algemene voorwaarden moeten voorkomen
op een opvallende plaats, in duidelijk lees bare letters, in begrijpelijke
bewoordingen en in een taal die de wederpartij geacht mag worden
te kennen(59).
De rechtspraak blijft verdeeld over de vraag of aan de voorwaarde
van kennis of mogelijke kennis voldaan is, wanneer de tekst zelf van
de algemene voorwaarden - waarin het aansprakelijkheidsbeding is
opgenomen - niet aan de medecontractant is medegedeeld, maar
deze laatste ervan op de hoogte gesteld is dat hij deze tekst kan inzien
op de griffie van een rechtbank, op een kamer van koophandel, op
de zetel van een beroepsvereniging, dat hij deze kan vinden in de
Bijlagen van het Staatsblad of dat hem op uitdrukkelijk verzoek een
exemplaar daarvan zal worden opgestuurd(60).
De meeste auteurs en rechtscolleges zijn van oordeel dat de kennis
of mogelijke kennis van de algemene bedingen aan de contractssluiting dient vooraf te gaan(61). Om die reden wordt door velen
(57) Zie VAN GERVEN, W., Algemeen Dee/, Antwerpen, 1969, 299-300.
(58) Zie MOREAU-MARGREVE, I., ,La force obligatoire des conditions generales de vente et
d'achat", T. Aann., 1971, 114-115; BosMANs, M., ,Les conditions generales en matiere
contractuelle (1975-1979)", J.T., 1981, 18 e.v.; KRUITHOF, R., MoONS, H. en PAULUS, C.,
o.c., T.P.R., 1975, 459 e.v.; KRUITHOF, R., o.c., T.P.R., 1983, 539 e.v.
(59) Zie KRUITHOF, R., e.a., o.c., T.P.R., 1975, 460; ID;. o.c., T.P.R., 1983, 541-542 en de
verwijzingen aldaar.
(60) Zie KRUITHOF, R., e.a., o.c., T.P.R., 1975, 460; ID., o.c., T.P.R., 1983, 540-541 en de
verwijzingen aldaar.
Voor een wettelijke regeling terzake zie art. 4 § 4 Handelspraktijkenwet en art. 5 K.B. 10 juli
1972 betreffende de prijsaanduiding.
(61) Zie KRUITHOF, R., e.a., o.c., T.P.R., 1975, 460-461; ID., o.c., T.P.R., 1983, 539-540
en de verwijzingen aldaar.
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aangenomen dat algemene bedingen die voor het eerst na de contractssluiting opduiken in facturen of leveringsbons en dus de oorspronkelijke overeenkomst wijzigen of aanvullen, in beginsel geen
dee! uitmaken van dat contract(62). Ongetwijfeld staat het partijen
vrij op elk ogenblik hun overeenkomst te wijzigen of aan te vullen,
maar het !outer stilzwijgen van de partij die dit document van zijn
medecontractant ontvangt, kan in de regel niet als toestemming tot
wijziging of aanvulling beschouwd worden(63).
Kende of behoorde de wederpartij het in de algemene voorwaarden
voorkomende aansprakelijkheidsbeding bij de contractsvorming te
kennen, dan moet nog worden aangetoond dat hij deze clausule ook
heeft aanvaard. Vaak wordt aangenomen dat dit inderdaad het geval
is, indien de bestemmeling er niet uitdrukkelijk og stilzwijgend tegen
heeft geprotesteerd(64). Men kan moeilijk loochenen dat deze rechtspraak en rechtsleer de indruk wekken de stelling te huldigen dat het
!outer stilzwijgen als toestemming geldt. Welnu, dit is- zoals gezegd
- niet voldoende. Vereist is dat het stilzwijgen niet anders uitgelegd
kan worden dan als aanvaarding. Dat is hier vaak twijfelachtig. Er
is dan ook heel wat rechtspraak die de toepassing van standaardvoorwaarden - vooral als het om verregaande exoneratiebedingen gaat
- in die omstandigheden uitsluit(65).
Evenmin bestaat er eensgezindheid in rechtspraak en rechtsleer over
de vraag of de in een bepaalde bedrijfstak of tussen de betrokken
partijen gebruikelijke standaardbedingen ook dee! uitmaken van de
overeenkomst wanneer er bij de contractssluiting niet over gerept is.
Het verschil tussen rechtsgebruiken en gebruikelijke bedingen dient
beklemtoond te worden. Van een rechtsgewoonte of rechtsgebruik
kan men in het contractenrecht spreken, indien in een bepaalde kring
m.b.t. een bepaalde soort overeenkomsten een bepaalde gedragslijn
algemeen en voortdurend wordt gevolgd en men in het maatschappelijk verkeer geacht wordt zich daaraan te houden (cf. art. 1135 en
1160 B.W.). Een bestendig gebruikelijk beding, daarentegen, is een
beding dat partijen in een zekere soort overeenkomsten plegen op te

(62) Ibid.

(63) RENARD, C., schrijft terecht: , ... il faut se montrer particulierement attentif a dejouer
les manoeuvres de ceux qui voudraient, une fois un contrat conclu, se creer une irresponsabilite
qui n'avait pas ete originairement prevue" (o.c., Ann. Fac. Dr. Liege, 1959, 445).
(64) Zie KRUITHOF, R., e.a., o.c., T.P.R., 1975, 459; ID., o.c., T.P.R., 1983, 543 en de
verwijzingen.
(65) Zie KRUITHOF, R., o.c., T.P.R., 1983, 543 en de verwijzingen.
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nemen. Gebruikelijke bedingen ontlenen hun bindende kracht aan
de wil van de partijen (cf. art. 1134 B.W.)(66).
Tenslotte moet hier gewezen worden op de grote moeilijkheden die
rijzen wanneer beide partijen gebruik maken van tegenstrijdige standaardbedingen (Battle of the forms). Welke algemene voorwaarden
zijn dan toepasselijk? In de rechtspraak zijn dienaangaande aile
mogelijke oplossingen reeds toegepast: er is geen contract; er is wei
een contract, maar het gemeen recht is toepasselijk; de standaardvoorwaarden gelden van de partij die het initiatief heeft genomen;
de algemene voorwaarden van de partij die het laatste woord had,
zijn toepasselijk; enz.(67).
17. Enige bijzondere aandacht dient hier nog te worden besteed aan
de exoneratiebedingen op aanplakbrieven of borden in garages,
parkings, speeltuinen, prive-domeinen, vestiaires, enz. Deze borden
richten zich veelal tot een onbepaalde, niet goed overzienbare groep
mensen. Ben recent en typisch voorbeeld is het verschijnen op het
televisiescherm van de medededeling dat de B. R. T. niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade te wijten aan vergissingen bij
het mededelen van uitslagen van loterijen, zoals lotto, tierce, e.d.m.
In werkelijkheid gaat het hier om twee soorten exoneratiebedingen.
Op de eerste plaats zijn er de clausules die pas na de contractssluiting
ter kennis gebracht worden van de medecontractant: de bezoeker van
de sportwedstrij d leest het bord met het exoneratiebeding pas nadat
hij het stadion betreden heeft; de persoon die tegen betaling zijn auto
parkeert, treft het exoneratiebeding niet aan bij het binnenrijden,
maar pas op de plaats waar hij zijn auto stalt; degene die op de kermis
met de ,botsautootjes" gaat rijden vindt het beding van niet-aansprakelijkheid niet op het ticket, maar op de auto; enz. Het is niet
omdat hier een contract gesloten werd, dat het exoneratiebeding daar
automatisch deel van uitmaakt. Niets wijst er m.i. in de regel op dat
dit beding uitdrukkelijk of stilzwijgend aanvaard werd door degene
voor wie het bestemd is. De omstandigheden dat het bord op een
opvallende plaats is aangebracht, in duidelijke letters is geschreven
(66) Ibid, 543-544.
(67) Zie KRUITHOF, R., e.a., o.c., T.P.R., 1975, 457-458; ID., o.c., T.P.R., 1983, 527-528
en de verwijzingen.
Indien de rechter vaststelt dat de aansprakelijkheidsregeling terzake een essentieel bestanddeel
van de overeenkomst vormt, dan kan men m.i. slechts tot het besluit komen dat de
tegenstrijdige clausules voor gevolg hebben dat geen wilsovereenstemming is bereikt en dat
geen overeenkomst is totstandgekomen. Blijkt dat partijen ondanks het ontbreken van een
akkoord dienaangaande tach wilden contracteren, dan brengt dit mee dat terzake de
gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsregeling moet worden toegepast. Ibid.
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en in begrijpelijke bewoordingen is opgesteld betekenen wellicht dat
de tekst gelezen en begrepen is, maar nog niet dat het beding ook
aanvaard werd. Er anders over oordelen is het !outer stilzitten als
stilzwijgende aanvaarding beschouwen en aldus een karikatuur van
het toestemmingsvereiste maken.
Op de tweede plaats zijn er de exoneratiebedingen die zich richten
tot personen met wie men overigens geen contractuele relatie aangaat. Men denke bijvoorbeeld aan het exoneratiebeding op een
parking toebehorend aan een openbare dienst (Gemeentehuis, belastingkantoor, enz.) of aan een beding van niet-aansprakelijkheid in
de vestiaire voor bezoekers van een openbare leeszaal. Ook het
hierboven genoemde exoneratiebeding van de B.R.T. is daarvan een
typisch voorbeeld. Zoals in de vorige groep gevallen kan men m.i.
hier in de regel niet spreken van een stilzwijgende aanvaarding van
het exoneratiebeding. Ook hier kan men die toestemming niet zonder
meer afleiden uit omstandigheden als het leesbaar en begrijpelijk
karakter van de exoneratieclausule, e.d.m. Lezen en begrijpen betekenen nog niet aanvaarden.
De rechtspraak is t.a.v. de juridische draagwijdte van deze bedingen
verdeeld: nu eens wordt er bij gebreke aan toestemming elke betekenis aan ontzegd, dan weer wordt aanvaarding van de clausule bewezen verklaard(68).
Het feit dat naar mijn oordeel in het merendeel van deze gevallen er
van aanvaarding van het exoneratiebeding geen sprake is, betekent
echter niet dat aan deze borden geen juridische betekenis gehecht kan
worden. Integendeel, het gaat hier om eenzijdige wilsverklaringen
van de zijde van de schadeverwekker, om waarschuwingen aan
mogelijke schadelijders. Deze laatsten moeten er in het raam van hun
contractuele samenwerkingsverplichting (art. 1134, lid 3 B.W.) of de
algemene zorgvuldigheidsverplichting (art. 1382 en 1383 B.W.) wei
degelijk rekening mee houden. Doen zij dat niet, dan kunnen zij zich
aan een contractuele of buitencontractuele fout schuldig maken(69).

(68) Vgl. o.m. Brussel, 20 november 1964, Pas., 1965, II, 257; Antwerpen, 5 februari 1980,
R. W., 1980-81, 1785; Kh. Brussel, 3 december 1964, R.G.A.R., 1966, nr. 7581; Kh. Namen,
20 augustus 1964, Jur. Liege, 1964-65, 189; Kh. Oostende, 27 april1965, R. W., 1964-65, 2032;
Kh. Brussel, 15 december 1965, R.G.A.R., 1966, nr. 7582; Kh. Brussel, 14 september 1976,
B.R.H., 1976, 535; Kh. Namen, 20 januari 1977, Rev. Reg. Dr., 1976-77, 314; Rb. Leuven,
9 februari 1979, R. W., 1979-80, 1551; Rb. Aarlen, 3 oktober 1979, Jur. Liege, 1980, 172; Vred.
Antwerpen, 13 juni 1971, R.G.A.R., 1973, nr. 9051; Vred. Brussel, 8 oktober 1971, R.G.A.R.,
1973, nr. 9050; Vred. Aarlen, 14 oktober 1977, Jur. Liege, 1977-78, 192; zie ook CoRNELIS,
L., ,Les clauses d'exoneration de responsabilite couvrant Ia faute personnelle et leur
interpretation", R.C.J.B., 1981, 204; EbRsr, G., I.e., 220.
(69) ;?:ie supra, nr. 11.
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18. Het lijdt weinig twijfel dat heel wat rechtscoileges in ons land
het toestemmingsvereiste gebruikt hebben om onredelijk geachte
exoneratiebedingen terzijde te schuiven(70). Het middel is verleideIijk, daar in dit land officieel nog steeds de wilsleer- werkelijke wil
primeert wilsverklaring - beleden wordt en de rechters terzake over
een grate appreciatievrijheid beschikken(71).
Deze werkwijze houdt echter ook grate gevaren in. Er worden
immers geen duidelijke criteria uitgewerkt om de toelaatbare van de
ontoelaatbare exoneratieclausules te onderscheiden. Ieclere rechter
oordeelt grotendeels overeenkomstig zijn persoonlijke gevoelens van
redelijkheid en billijkheid. Daar komt nog bij dat niet aileen rechtsonzekerheid gecreeerd wordt m.b.t. de aanvaarding van aansprakelijkheidsbedingen, maar t.a.v. aile standaardclausules. Daarmee
wordt het nut van standaardcontracten als zodanig in vraag gesteld,
m.a.w. men loopt het gevaar het kind met het badwater weg te
gooien(72).
III.

INTERPRETATIE

19. Contractuele regelingen waarbij afgeweken wordt van de gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsbepalingen, dienen- volgens de
heersende rechtspraak en rechtsleer - restrictief te worden ge'interpreteerd(73).
De juridische grondslag van deze regel is niet erg duidelijk. Soms
wordt daarvoor verwezen naar de vermoedelijke wil van partijen. Zo
stelt Procureur-Generaal Hayoit de Termicourt, dat een in algemene
bewoordingen gesteld exoneratiebeding de aansprakelijkheid voor
zware fout niet dekt, daar normaliter partijen een dergelijke verzwakking van de verbintenisrechtelijke band niet op het oog hebben

(70) Cf LEHRER, o.c., R.G.A.R., 1962, nr. 6800, p. 6 verso en 7.
(71) Zie o.m. DE PAGE, H., o.c., II, nr. 562, p. 547; LIMPENS, J., ,Rechtsvergelijkende
aantekeningen over wil en wilsverklaring", in Liber Amicorum L. Fredericq, Gent, 1966, II,
679 e.v.
(72) Omwille van deze rechtsonzekerheid heeft een vooraanstaand bedrijfsjurist dan ook
gepleit om zo weinig mogelijk gebruik te maken van standaardbedingen: FISCHER, E., o.c.,
Ann. Fac. Dr. Liege, 1959, 138-140.
(73) Zie wat exoneratiebedingen betreft, infra, nr. 20 en 21; uitdrukkelijk ontbindende
bedingen, infra, nr. 22 en 23; boetebedingen, infra, nr. 27 en de verwijzingen aldaar. Zie voorts
DE PAGE, o.c., II, nr. 608 in fine (waarborgbeding); Rb. Oudenaarde, 21 november 1964,
T. Aann., 1975, 280, noot A. MoREELS (waarborgbeding); Gent, 22 maart 1972 en Gent, 22
maart 1974, T. Aann., 1977, 266, noot R. MooRs (conventionele inkorting van
verjaringstermijn).
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gehad(74). Daarmee nauw verwant is de opvatting dat een exoneratiebeding impliceert dat de schuldeiser afstand doet van bepaalde
rechten en dat zulks niet vermoed kan worden(75). Nog anderen
verwijzen in dit verband naar artikel 1162 burgerlijk wetboek dat
bepaalt dat in geval van twijfel een beding ge'interpreteerd moet
worden ten voordele van degene die zich verbonden heeft en ten
nadele van degene die bedongen heeft(76). Zeer vaak wordt zelfs niet
de minste aanduiding i.v.m. de juridische grondslag van deze interpretatieregel aangegeven(77).
Hoe dan ook, de regel zelf staat vast en betekent dat exoneratiebedingen ten voordele van de schuldeiser ge'interpreteerd moeten worden
en contractuele uitbreidingen van aansprakelijkheid ten gunste van
de schuldenaar.
20. Kan men, op grond van bovengenoemde interpretatieregel, stellen dat een in algemene bewoordingen geredigeerd exoneratiebeding
in de regel de aansprakelijkheid voor zwarejout niet dekt? Zeer vaak
wordt inderdaad beweerd dat een beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor zware fout expressis verbis dient te geschieden(78).
In het arrest van het Hof van Cassatie van 22 maart 1979 wordt deze
opvatting grotendeels goedgekeurd. ,Overwegende, aldus het Hof,
dat het arrest - van het Hof van Beroep te Bergen van 15 september
1977 - door vast te stellen, enerzijds, dat wegens de algemene
bewoordingen van het beding tot vrijstelling van aansprakelijkheid
niet kan worden aangenomen dat de partijen uitzonderlijk het geval
van een grove fout in aanmerking hebben willen nemen en door er
op te wijzen, anderzijds, dat de van het gemeen recht afwijkende
bedingen een restrictieve draagwijdte hebben, beslist dat een bepaling
van een overeenkomst volgens welke een partij zich mag vrijstellen
(74) HAYOIT DE TERMICOURT, R., ,Bedrog en grove schuld op bet stuk van de nietnakoming
van contracten", R. W., 1957-58, 75; cf. Cass., 22 maart 1979, Arr. Cass., 1979-79, 860.
(75) DALCQ, R.O., Traite de Ia responsabilite civile, II, Brussel, 1962, nr. 4292; DE WINTER,
F., ,Verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid 'goederen na levering'", R. W.,
1965-66, 1727-1738. Zie ook CORNELIS, L., o.c., R.C.J.B., 1981,215 e.v. en de verwijzingen.
(76) ZieCass., 22maart 1979,Arr. Cass., 1978-79, 860; Brussel, 15 mei 1975, R.G.A.R., 1977,
nr. 9644; Brussel, 7 november 1979, R. W., 1980-81, 259; LES NOVELLES, Droit civil, IV/2,
nrs. 559-560.
(77) Zie o.m. de rechtspraak aangehaald door KRUITHOF, R., o.c., T.P.R., 1983, 596.
(78) Zie o.m. HAYOIT DE TERMICOURT, R., /.c., 75; ROTTHIER, J.J., noot onder Cass., 25
september 1959, J.T., 1960, 117; CousY, H., o.c., 354; DABIN, J., ,De Ia validite des clauses
d' exoneration de responsabilite en matiere contractuelle, couvrant 1° Ia faute lourde du
debiteur, 2° Ia faute lourde ou intentionnelle des preposes", R.C.J.B., 1960, 12; Brussel, 7
november 1979, R. W., 1980-81, 259.
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van de aansprakelijkheid voor verborgen gebreken, in geval van
grove fout vanwege die partij nochtans enkel dan toepassing kan
vinden, wanneer deze vri}stelling uitdrukkelijk in die contractuele
bepaling voorkomt of daaruit noodzakelijk voortvloeit; overwegende dat het arrest bijgevolg, zonder de bewijskracht van de akten of
de regels inzake het aangaan van de overeenkomsten of de verbindende kracht van de overeenkomsten te miskennen, zijn beslissing
regelmatig motiveert en wettelijk verantwoordt"(79).
Opgemerkt dient evenwel dat het Hof van Cassatie de stelling nuanceert door te beslissen dat het beding van niet-aansprakelijkheid voor
zware fout ofwel uitdrukkelijk moet zijn bedongen ofwel noodzakelijk uit het -algemener geformuleerde - contractueel beding moet
voortvloeien. Dit laatste zal m.i. bijvoorbeeld het geval zijn wanneer
in het beding de aansprakelijkheid beperkt of uitgesloten wordt
voorzover dit wettelijk toegelaten is. Daar een exoneratiebeding voor
een zware persoonlijke fout geldig is(80), volgt noodzakelijkerwijze
uit zo'n contractsbepaling dat deze aansprakelijkheid daaronder
valt.
Alhoewel de door het Hof van Cassatie geformuleerd beperking
belangrijk is, meen ik dat men wellicht nog wat verder moet gaan.
Krachtens artikell156 burgerlijk wetboek komt het er-bij deinterpretatie op aan de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen te
achterhalen. Wanneer een schriftelijk contract werd gesloten blijkt
die bedoeling meestal uit de tekst zelf van die overeenkomst. Enkel
wanneer de gebruikte bewoordingen niet klaar en duidelijk zijn of
wanneer die bewoordingen wel duidelijk zijn maar door andere
omstandigheden - bijvoorbeeld andere clausules of extrinsieke omstandigheden- twijfel rijst omtrent de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen, is er reden tot interpretatie. Welnu, in het
merendeel der gevallen zijn de in standaard- en toetredingscontracten
voorkomende algemene exoneratiebedingen klaar en duidelijk geformuleerd(81). De rechter komt derhalve aan zijn motiveringsplicht
tekort, indien hij geen juridisch aanvaardbare uitleg geeft waarom
hij deze bepalingen op een andere wijze meent te moeten interpreteren. Kortom, de rechter mag een overeenkomst slechts uitleggen
indien zij niet duidelijk is en een uitlegging vereist(82). Bovendien
(79) Cass., 22 maart 1979, Arr. Cass., 1978-79, 864-865.
(80) Infra, nr. 34.
(81) Cf art. 1157 B.W.: contract moet eerder gelnterpreteerd worden in een zin waarin het
geldig is dan in een zin waarin het nietig zou zijn.
(82) Cass., 22 oktober 1976, Arr. Cass., 1977, 229.
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miskent de feitenrechter de bewijskracht van de geschreven akte,
indien hij een daarin vervat beding op een van de normale, gebruikelijke betekenis afwijkende wijze interpreteert en dit niet voldoende
motiveert(83).
L. Cornelis heeft er nog op gewezen dat de regel dat algemeen
geformuleerde exoneratiebedingen de zware fout niet dekken, moeilijk aan de gemeenschappelijke bedoeling van de partij kan gekoppeld worden. Men kan moeilijk ontkennen dat de stipulant de
bedoeling heeft zijn aansprakelijkheid zoveel mogelijk te beperken
en dus ook voor zijn zware fout vrijuit te gaan. Misschien had zijn
wederpartij die bedoeling niet, maar dan is er van een gemeenschappelijke bedoeling terzake geen sprake(84). Een beroep op artikel1162
burgerlijk wetboek is m.i. dan ook meer aangewezen: de gemeenschappelijke bedoeling der partijen is niet te achterhalen en dus moet
het beding ge'interpreteerd worden ten nadele van degene in wiens
voordeel het is bedongen, m.a.w. ten nadele van de schuldenaar en
ten voordele van de schuldeiser(85).
21. Het is duidelijk dat de regel dat van het gemeen recht afwijkende
bedingen restrictiej ge'interpreteerd moeten worden, aan de hoven en
rechtbanken een belangrijk middel verschaft om paal en perk te
stellen aan a/ te vergaande exoneratiebedingen, m.n. in toetredingscontracten. Onder het mom van beperkende uitleg kan in werkelijkheid de bindende kracht van exoneratiebedingen immers aangetast
worden(86).
Naast het in het vorige nummer besproken geval kan de rechter op
die grond bijvoorbeeld besluiten dat een in algemene bewoordingen
opgesteld exoneratiebeding de partij in wiens voordeel het werd
bedongen, in de regel slechts bevrijdt m.b.t. zijn contractuele aansprakelijkheid en niet voor zijn buitencontractuele aansprakelijk(83) Art. 1319, 1320 en 1322 B.W.; cf. Dumon, F., ,De motivering van de vonnissen en
arresten en de bewijskracht van de akten", Arr. Cass., 1978-1979, 29 e.v.
(84) CORNELIS, L., o.c., R.C.J.B., 1981, 215 e.v.
(85) Zie Cass., 22 maart 1979, Arr. Cass., 1978-79, 860; Cass., 27 april 1979, Arr. Cass.,
1978-79, 1022; Cass., 7 september 1979, Arr. Cass., 1979-80, 23.
Wat de restrictieve interpretatie van exoneratiebedingen betreft raadplege men ook nog
RENARD, C., ,Les modifications conventionnelles de Ia responsabilite en droit beige", Ann.
Fac. Dr. Liege, 1959, 151; DALCQ, R.O., o.c., ii, nr. 4292; LEHRER, J., o.c., R.G.A.R., 1962,
nr. 6800, p. 7 verso; HANNEQUART, Y., ,Les clauses d'irresponsabilite dans les contrats
d'entreprise et Ia securite du travail", Ann. Fac. Dr. Liege, 1959, 151; PrRSON, R. en DEVILLE,
A., Traite de Ia responsabilite civile extra-contractuelle, Brussel, 1935, II, nr. 328, p. 191;
Brussel, 14 februari 1974, R.G.A.R., 1975, nr. 9398, noot J.L. FAGNART; Brussel, 15 mei
1975, R.G.A.R., 1977, nr. 9644.
(86) Zie in dit verband ook LEHRER, J., o.c., R.G.A.R., 1962, nr. 6800, p. 7 verso. In
Nederland schijnt dit zelden voor te komen, zie DRION, H., o.c., 224 e.v.
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heid(87). Evenzo kan men beweren dat een in algemene bewoordingen opgesteld exoneratiebeding t.a.v. een resultaatsverbintenis
slechts een omkering van de bewijslast ten nadele van de schuldeiser
beoogt(88). Ook heeft men wel beweerd dat een in algemene bewoordingen opgesteld exoneratiebeding geen wezenlijke tekortkomingen
aan de contractuele verplichtingen dekt(89). En zo zijn er nog wel
een reeks andere gevallen uit te denken(90).
Aan dit soort onrechtstreekse controle op exoneratiebedingen zijn
echter ook nadelen verbonden. Op de eerste plaats leidt deze werkwijze tot kunstmatige redeneringen. Een auteur uit de V.S.A.
Fleming, beschrijft dit als volgt: ,it leads to artificial constructions
which match in ingenuity and artfulness the very drafting techniques
they condemn"(91). Ten tweede worden op deze wijze geen duidelijke
criteria uitgewerkt om de ,toelaatbare" exoneratiebedingen te onderscheiden van de ,ontoelaatbare". Iedere rechter oordeelt grotendeels naar persoonlijke inzichten en die verschillen vaak van die van
andere rechters, zodat de rechtszekerheid in het gedrang kan komen.
Ten derde, een reactie van de opstellers van exoneratiebedingen zal
niet uitblijven: zij zullen pogen - en waarom niet met succes? de exoneratiebedingen zo te formuleren dat de rechter deze niet meer
door ingenieuze interpretatietechnieken kan ontkrachten(92). Dan
zal derechter nietmeer bij machte zijn om het onredelijke exoneratiebeding ,onverbindend" te verklaren. Kortom, het is zoals K. Llewel-

(87) Zie Brussel, 25 mei 1975, R.G.A.R., 1977, nr. 9694; contra: VANRYN, J., Responsabilite
aquilienne et contrats, Paris, 1933, 329 e.v.; FAGNART, J.-L., Examen de jurisprudence
concernant Ia responsabiliti civile (1955-1966), Brussel, 1971, nr. 6; PIRSON, R. en DE VILLE,
A., o.c., II, nr. 328. Wat bet Engelse recbt terzake betreft, zie Anson's Law of contract,
Oxford, 1975, 159 e.v.; MEINERTZHAGEN-LIMPENS, A., ,Les clauses d'exoneration
('exception clauses') en droit anglais", Rev. Dr. Int. Camp., 1977, 279.
(88) Vooral in Frankrijk beeft deze zienswijze veel succes geoogst. De Belgiscbe recbtsleer en
recbtspraak wijzen deze tbans unaniem af op grond van de overweging dat deze interpretatie
strijdig is met de gemeenscbappelijke bedoeling van de partijen. Zie o.m. VAN RYN, J., ,Les
clauses de non-responsabilite. Etude de quelques restrictions aleur validite", R. G.A.R., 1931,
nr. 703, p. 3 verso; DRION, R., o.c., Ann. Dr., 1948-49, 367. Zie ecbter ook LAGASSE, A.,
o. c., Rev. Banque, 1945, 255 e. v. Ret Hof van Cassatie beeft de zienswijze korte tijd verdedigd:
zie Cass., 19 november 1874, Pas., 1975, I, 19; Cass., 7 mei 1874, Pas., 1874, I, 148.
(89) Zie SIMANTIRAS, C., ,La validite des clauses de non-responsabilite ou limitatives de
responsabilite'', in Rapports giniraux au IXe Congres international de droit compare, Brussel,
1977, 266; Wat bet Engelse recbt terzake betreft, zie Anson's Law of Contract, London, 1975,
162 e.v.
(90) Zie b.v. Luik, 6 mei 1975, Jur. Liege, 1975-76, 57; Rb. Luik, 8 maart 1973, T. Aann.,
1973, 207, noot J.-L. FAGNART.
(91) Aangebaald door E6RSI, G., I.e., 230.
(92) Men denke b.v. aan volgende tekst: ,Wij zijn niet aansprakelijk voor scbade waarvoor
naar wet en recbt aansprakelijkbeid kan en mag worden uitgesloten".
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lyn schreef: ,covert tools are never reliable tools"(93). Of nog, zoals
G. Eorsi schrijft: ,Many a good result can be achieved by this way
but it is difficult to develop a coherent legal policy and to work out
strong ideas thereby"(94).
22. Veelvuldige toepassingen van de regel dat contractuele aansprakelijkheidsregelingen restrictief moeten worden ge!nterpreteerd,
vindt men in de rechtspraak m.b.t. uitdrukkelijk ontbindende bedingen die een aansprakelijkheidsuitbreiding in het Ieven roepen(95).
Zo wordt algemeen aangenomen dat het beding waarbij partijen in
een wederkerig contract overeenkomen dat in geval van wanprestatie
van een van hen - die veelal met name wordt aangeduid - de
wederpartij de ontbinding kan vorderen, dezelfde betekenis heeft als
het stilzwijgend ontbindend beding van artikel1184 burgerlijk wethoek, zodat de rechter de ernst van tekortkoming dient te beoordelen
en eventueel uitstel kan verlenen(96). Hetzelfde geldt, althans valgens sommigen, voor het beding dat een welbepaalde tekortkoming
aan de contractuele verplichtingen door een der partijen de ontbinding van het contract voor gevolg heeft(97). Een loutere bevestiging
van artikel1184 burgerlijk wetboek zag de Recht bank van Koophandel te Brussel zelfs in volgende clausule: , ,En cas de non respect d'une
seule des clauses du present avenant, !'auteur P .C .... se reserve le
droit de denoncer sans preavis le contrat existant entre lui et Bully
F ... "(98). Blijkbaar maakt het, althans volgens deze rechtspraak,
niet veel uit hoe de wanprestatie in het uitdrukkelijk ontbindend
beding is omschreven, noch of bepaald is dat de schuldeiser de
ontbinding kan vorderen, hij het contract kan ontbinden of dat het
contract zonder meer zal ontbonden zijn. De rechtspraak komt er in
feite op neer dat, wil men de appreciatievrijheid van de rechter
uitsluiten, uitdrukkelijk bedongen moet worden dat elke wanpresta-

(93) Aangehaald door VON RIPPEL, E., ,The Control of exemption Clauses. A Comparative
Study", Int. Comp. L. Q., 1967, 595. Zie ook ScHOORDIJK, H.C.F., o.c., 219-220 (de auteur
spreekt over de ,trucendoos" van de rechter en besluit: ,Sluipwegen van quasi-interpretatie
moeten wij niet bewandelen ... Teveel vrijtekeningsclausules leveren ... ook na uitleg clausules
met een dubieuze maatschappelijke inhoud op").
(94) L.c., 230.
(95) Zie supra nr. 8.
(96) Zie Cass., 28 mei 1964, Pas., 1964, I, 1017; Bergen, 28 februari 1979, Pas., 1979, II, 68;
DE PAGE, H., o.c., II, 852; noot R.H. onder Cass., 31 mei 1956, Pas., 1956, I, 1051-1052.
(97) ZieBORRICAND, J., I.e., Rev. trim. dr. civ., 1957,443 en deverwijzingen; zie ook Bergen,
28 februari 1979, Pas., 1979, II, 68.
(98) Kh. Brussel, 23 mei 1979, Ing. Cons., 1979, 304.
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tie of die welbepaalde tekortkoming van rechtswege de ontbinding
van het contract meebrengt(99).
Of deze rechtspraak in overeenstemming is met artikel1157 burgerlijk wetboek, krachtens hetwelk men een beding dat voor tweeerlei
zijn vatbaar is veeleer moet opvatten in de zin waarin het enig gevolg
kan hebben, dan in die waarin het geen gevolg kan teweegbrengen,
valt te betwijfelen. In werkelijkheid gaat het om een poging van de
rechtspraak - of althans een deel daarvan - om paal en perk te
stellen aan misbruiken waartoe uitdrukkelijk ontbindende bedingen
- vooral in toetredingscontracten- kunnen leiden. M.i. staat deze
rechtspraak dan ook aan dezelfde kritiek bloot als de uitspraken
waarin exoneratiebedingen overdreven eng uitgelegd worden(lOO).
23. Er zijn ook andere, niet voor betwisting vatbare toepassingen
van de regel dat uitdrukkeli}k ontbindende bedingen restrictiefmoeten worden uitgelegd.
Wanneer bedongen is dat welbepaalde tekortkomingen van rechtswege de ontbinding van het contact zullen teweegbrengen, dan brengt
zulks mede dat de andere, niet vermelde tekortkomingen aan het
gemeen recht - m.a.w. aan artikel 1184 burgerlijk wetboek onderworpen blijven. Voor deze laatste wanprestaties blijft de appreciatievrijheid van de rechter dus onverminderd bestaan(lOl).
Wanneer bedongen is dat deze of gene inbreuk op de contractuele
verplichtingen van rechtswege de ontbinding van het contract zal
teweegbrengen, heeft dit niet tot gevolg de schuldeiser te ontslaan van
de aanmaningsvereiste(102). Er moet dus ingebrekegesteld worden,
tenzij uitdrukkelijk anders bedongen is of noodzakelijk uit de clausule voortvloeit dat dit niet hoeft te gebeuren.
Ben in algemene bewoordingen opgesteld uitdrukkelijk ontbindend
beding ontneemt de schuldeiser niet het keuzerecht tussen de gedwongen uitvoering en de ontbinding van het contract. Men gaat er
immers van uit dat het commissoir beding tot doel heeft de gevolgen

(99) Zie ook DE PAGE, o.c., II, 852; DEKKERS, R., Handboek van Burgerlijk Recht, Brussel,
1971, II, nr. 184.
(100) Zie supra, nr. 21.
(101) Zie DE PAGE, H., o.c., II, 853; VANDEPUTTE, R., De overeenkomst. Haar ontstaan,
haar uitvoering en verdwijning, haar bewijs, Brussel, 1977, 276.
(102) Cass., 2 mei 1964, Pas., 1964, I, 934; R. W., 1964-65, 873; Bergen, 28 februari 1979,
Pas., 1979, II, 68; DE PAGE, H., o.c., II; 853; VANDEPUTTE, R., o.c., 276; noot R.H. onder
Cass., 31 mei 1956, Pas., 1956, I, 1052.
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van bet stilzwijgend ontbindend beding te versterken(103). Wil men
de dwanguitvoering uitsluiten dan zal dit dus uitdrukkelijk bedongen
moeten worden of noodzakelijk uit bet ontbindend beding moeten
voortvloeien(104).
24. Ook boetebedingen dienen restrictiejte worden ge'interpreteerd,
daar zij van bet gemeen recbt afwijken(105).
In de praktijk is dit vooral van belang i.v.m. de aard van de scbade
die ze beogen te vergoeden. Indien bijvoorbeeld in een boetebeding
aileen sprake is van niet-uitvoering, dient de scbadevergoeding valgens bet gemeen recbt te worden geregeld in geval van laattijdige
nakoming en omgekeerd(106).
Ook mag bet scbadebeding dat de uitvoering bij wijze van equivalent
beoogt, omwille van de genoemde reden niet toegepast worden
ingeval van ontbinding van de overeenkomst, indien niet vaststaat
dat bet beding ook de bieruit voortvloeiende scbade wil vergoeden(107).
25. Totnutoe werd slecbts aandacbt besteed aan de regel dat aansprakelijkbeidsbedingen restrictief moeten worden ge'interpreteerd.
Er zijn ecbter nog ander interpretatieregels. Het is niet mogelijk die
bier allemaal te bespreken. Onontbeerlijk is dat ook niet, daar
meestal geen bijzondere problemen dienaangaande m.b.t. aansprakelijkbeidsbedingen rijzen. Uitzondering dient ecbter te worden gemaakt voor artikel 1157 burgerlijk wetboek.
Artikel1157 burgerlijk wetboek bepaalt dat wanneer een beding voor
tweeerlei zin vatbaar is, men bet veeleer moet opvatten in de zin
waarin bet enig gevolg kan bebben, dan in die waarin bet geen gevolg
kan teweegbrengen. Op deze wetsbepaling steunt men veelal de regel
dat een contractsbeding moet ge'interpreteerd worden Potius ut vale(103) BORRICAND, J., I.e., 448 e.v.; DE PAGE, o.c., II, nr. 897; VANDEPUTTE, R., o.c., 275;
Bergen, 24 november 1975, Pas., 1977, II, 177.
De contractuele beperking of uitsluiting van het keuzerecht in hoofde van de schuldeiser is
een contractuele aansprakelijkheidsbeperking en moet dus gelnterpreteerd worden ten voordele
van de schuldeiser. Supra, nr. 19.
(104) Cj. supra, nr. 20.
(105) DE PAGE, o.c., III, nr. 117 in fine; ScHOENTJES-MERCHIERS, Y., ,Strafbeding Boetebeding", T.P.R., 1969, 57.
(106) Zie o.m. Cass., 25 maart 1858, Pas., 1858, I, 113; Gent, 14 december 1901, Pas., 1902,
II, 236; Brussel, 16 maart 1907, P.P., 1907, 629; zie ook Kh. St. Niklaas, 29 januari 1957,
R. W., 1958-59, 458; Kh. St. Niklaas, 19 februari 1957, R. W., 1959-60, 457; Kh. Brussel, 8
januari 1968, B.R.H., 1968, 517; Kh. Brussel, 23 april1974, B.R.H., 1974, 244; Kh. Brussel,
5 oktober 1973, B.R.H., 1974, 238; Kh. Charleroi, 20 september 1977, B.R.H., 1978, 244.
(107) Luik, 2 januari 1967, J. T., 1968, 240, noot I. MOREAU-MARGREVE.
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at quam ut pereat, d.w.z. eerder in een zin waarin bet geldig is dan
in een betekenis waarin bet nietig zou zijn(l08).
Zoals bierna zal worden uiteengezet zijn exoneratiebedingen naar
buidig Belgiscb recbt ongeldig, wanneer zij de debiteur vrijstellen van
aansprakelijkbeid voor zijn persoonlijke opzettelijke fout, wanneer
zij aan bet contract elke betekenis ontnemen en tenslotte, wanneer
zij strijdig zijn met bijzondere dwingende wetsbepalingen terzake(l09). Derbalve qient een zeer algemeen geformuleerd exoneratiebeding dusdanig ge'interpreteerd te worden dat bet slecbts geldt voor
die gevallen waarin men zicb op recbtsgeldige wijze contractueel van
zijn aansprakelijkbeid kan bevrijden(llO).
Mutatis mutandis geldt betzelfde voor de andere aansprakelijkbeidsbedingen.
IV. GEOORLOOFDHEID

A. Aansprakelijkheidsbeperkingen
1. Exoneratiebedingen
26. Sinds bet arrest van bet Hof van Cassatie van 25 september
1959(111) waarbij als bet ware bet adagium Culpa lata dolo aequiparatur uit ons recbt werd gescbrapt, bestaan er op bet beginsel van de
geldigbeid der exoneratiebedingen nog slecbts drie uitzonderingen:
zijn nietig de clausules die bet persoonlijk bedrog van de debiteur
dekken, die aan bet contract elke zin of betekenis ontnemen en,
tenslotte, die door bijzondere wetteksten verboden zijn.
Opmerkelijk is- in vergelijking met andere Ianden, zoals Frankrijk
- dat in ons land niet aileen de exoneratiebedingen inzake contractu(108) Zie DE CALATAY, E., Etudes sur /'interpretation des conventions, Brussel, 1947, p. 127,
nr. 59 in fine; KRUITHOF, R., o.c., T.P.R., 1983, 598 en de verwijzingen.
(109) Zie infra, nrs. 26 e.v.
(110) Zie VANRYN, J., o.c., R.G.A.R., 1931, nr. 703, p. 2; DABIN, J., o.c., R.C.J.B., 1960,
12-13; HANNEQUART, Y., o.c., Ann. Fac. Dr. Liege, 1959, 152 en de verwijzingen; Brussel,
4 december 1964, Pas., 1965, II, 273; zie ook KRUITHOF, R., I.e., 598 en de verwijzingen; vgl.
LEHRER, J., o.c., R.G.A.R., 1962, nr. 6800, p. 7 verso.
Terloops weze opgemerkt dat de art. 1156 e.v. B.W. niet te beschouwen zijn als !outer
raadgevingen aan de rechter, maar werkelijke rechtsregels bevatten, m.a.w. wettelijke
beschikkingen zijn in de echte zin van het woord. Zie Cass., 29 januari 1975, Arr. Cass., 1975,
616; Cass., 22 maart 1979, Arr. Cass., 1978-79, 860; Cass., 27 avril1979, Arr. Cass., 1978-79,
1025. Zie ook KRUITHOF, R., o.c., T.P.R., 1983, 589-591; vgl. DE WINTER, F., o.c., R. W.,
1965-66, 1738 en de verwijzingen.
(111) Cass., 25 september 1959, Arr. Cass., 1960, 86; Pas., 1960, I, 112, Cone!. Adv.-Gen.
MAHAUX.
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ele aansprakelijkheid in beginsel geldig zijn, maar ook die t.a.v. de
buitencontractuele aansprakelijkheid.
Belgie is een van de weinige Ianden waar niet-aansprakelijkheidsbedingen voor persoonlijke zware fout van de schuldenaar en voor
opzettelijke en zware fouten van diens aangestelden in beginsel
toegelaten zijn.
Belangrijk is ook dat bij ons m.b.t. de geldigheid van exoneratiebedingen geen onderscheid wordt gemaakt naargelang de aard van de
schade. Of het nu gaat om schade aan de mens of om zaakschade
is terzake dus niet relevant.
Op een en ander wordt in de volgende nummers nader ingegaan.

PrincipiiHe geldigheid
27. De principiele geldigheid van exoneratiebedingen wordt in ons
land zowel inzake contractuele als buitencontractuele aansprakelijkheid erkend(112).
Wat de contractuele aansprakelijkheid betreft wordt deze regel veelal
gesteund op het argument dat de wilsautonomie het basisprincipe is
van ons contractenrecht. Partijen zijn vrij om al dan niet te contracteren en de inhoud van hun overeenkomsten te bepalen, mits uiteraard de dwingende wetsbepalingen die al of niet de openbare orde
raken in acht te nemen; waarom zouden zij dan hun contractuele
aansprakelijkheid niet mogen beperken(113)?
En m.b.t. de buitencontractuele aansprakelijkheid heeft het Hofvan
Cassatie herhaaldelijk beslist dat de artikelen 1382 e.v. burgerlijk
wetboek de openbare orde niet raken(114) en dat exoneratiebedingen
terzake dan ook in beginsel geoorloofd zijn(115).

(112) Zie VANRYN, J., o.e., R.G.A.R., 1931, nr. 703; DE PAGE, o.e., II, nrs. 462 A, 608,
1053-1056 en de verwijzingen; Cone!. Adv.-Gen. P. MAHAUX voor Cass., 25 september 1959,
Pas., 1960, I, 114; DE WINTER, F., I.e., 1733-1734 en de verwijzingen; DABIN, J., I.e., 14
en de verwijzingen in voetnoot 14; CORNELIS, L., o.e., R.C.J.B., 1981, 201-202 en 205.
(113) Zie i.h.b. MAHAUX, P., ibid.
(114) ,Les dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil ne reglementent que des
interets prives et individuels, et n'ont pas pour but exclusif de sauvegarder un interet general''.
Cass., 21 februari 1907, Pas., 1907, I, 135. Zie ook Cass., 29 september 1972, Arr. Cass.,
1973, 121.
(115) ,II en resulte que ces dispositions n'ont pas le caractere de lois d'ordre public et qu'on
peut y deroger par convention; Attendu qu'il ressort de Ia combinaison des articles 1382 et
1383 precites avec les articles 1134, 1152 et 6 du Code civil que les parties peuvent, a l'avance,
par stipulation, etendre ou restreindre leur responsabilite". Cass., 21 februari 1907, Pas., 1907,
I, 135. Zie ook VANRYN, J.,Responsabiliteaquilienneeteontrats, Paris, 1933, 11 e.v. DALCQ,
R.O., o.e., II, nr. 4294 en de verwijzingen.
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28. Is de principiele geldigheid van exoneratiebedingen inzake contractuele aansprakelijkheid onbetwist en ook niet voor betwisting
vatbaar, anders is het m.b.t. de extra-contractuele aansprakelijkheid. In Frankrijk bijvoorbeeld heeft de Cour de Cassation herhaaldelijk beslist dat de artikelen 1382 e.v. burgerlijk wetboek wei de
openbare orde raken en dus dat exoneratiebedingen terzake absoluut
nietig zijn(116). De Belgische rechtspraak en rechtsleer hebben deze
visie terecht afgewezen. R. Drion resumeert de desbetreffende argumentatie kernachtig: ,Sans doute les articles 1382 et suivants du
Code civil ont-ils pour but d'assurer le respect des lois, c'est-a-dire
de la volonte imperative publique ... Mais il ne resulte nullement de
ce que le legislateur enonce imperativement une obligation, que la
responsabilite civile (consequence pecuniaire de cette obligation) soit
elle-meme imperativement imposee. Or, so us son aspect pecuniaire,
la responsabilite delictuelle ne touche qu'a des interets prives, ceux
de la victime"(l17).
Betekent dit dat ook exoneratiebedingen t.a.v. inbreuken op de
strajwet in beginsel geldig zijrt? Het antwoordt luidt m.i. bevestigend(118). Ongetwijfeld kan een persoon zich niet door een overeenkomst aan zijn strafrechtelijke aansprakelijkheid als dusdanig onttrekken, rnaarvveUs een ov~re~11komst met het slachtof(er ~ver de
vergoeding van mogelijke schade die uit een inbreuk op de strafwet
voortvloeit, in beginsel geldig(119). Daar talrijke strafrechtelijke
vergrijpen echter opzet van de dader vereisen en exoneratiebedingen
voor bedrog ongeldig zijn(l20), is de principiele geldigheid van deze
bedingen aan talrijke uitzonderingen onderhevig.
(116) Zie o.m. Cass. fr., 3 januari 1933, D.H., 1933, ll3; Cass., fr., II december 1952, D.,
1953, jur. 317, noot SAVATIER; Cass. fr., 17 februari 1955, D.S., 1956, 17, nootESMEIN; Cass.
fr., 16 februari 1956, D.S., 1956, 445, noot SAVATIER. Zie ook de bronnen aangehaald door
MAzEAUD en TuNc, o.c., III, nr. 2570, voetnoot 3a. Voor andere Ianden die eenzelfde verbod
kennen, zie LIMPENS, J., et a!., ,Liability for one's own act", in International Encyclopedia
of Comparative Law, XII, Torts, hfdst. II, nrs. 276 e.v.
(117) I.e., 366. Zie ook VANRYN, J., o.c., R.G.A.R., 1931, nr. 703, p. 1 verso; LIMPENS,
J. eta!., o.c., nr. 284.
(118) Zie HANNEQUART, Y., o.c., Ann. Fac. Dr. Liege, 1959, 161 en de verwijzingen;
LIMPENS, J. et ai., O.C., ibid..
(119) Anders: noot R.G., onder Cass., 14 maart 1939, Pas., 1939, I, 141; RuTSAERT, J., ,La
responsabilite contractuelle", De Verz., 1977, 232. Zie ook de bronnen aangehaald door
HANNEQUART, Y., I.e., 161, voetnoot 1, lid 2.
(120) Zie cone!., Adv.-Gen. P. MAHAux voor Cass., 25 september 1959, Pas., 1960, I, liS;
DE PAGE, o.c., II, nr. 1053 in fine en 1056 in fine; HANNEQUART, Y., I.e., 158-160 en vooral
162 en 167; DALCQ, R.O., o.c., II, nr. 4301 en de referenties; VANRYN, J., I.e., 1 verso en
2 recto; Cone!. SoENENS voor Gent, 28 februari 1929, B.J., 1929, 550-551; VAN
NIEUWERBURGH, W., ,De clausules strekkende tot vrijstelling der deliktuele en
quasi-deliktuele aansprakelijkheid in het Belgische recht", Rechtsk. T., 1939, 255 e.v .; DABIN,
J., o.c., R.C.J.B., 1960, 15; zie ook RuTSAERT, J., Lefondement de Ia responsabilite civile
extra-contractuelle, Brussel, 1930, 85, voetnoot I.
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29. Zijn exoneratiebedingen evenzeer geldig i. v .m. schade aan de
mens als voor zaakschade? Ook op deze vraag wordt door de
heersende rechtspraak en rechtsleer in ons land een bevestigend
antwoord gegeven, zij het dat in de jongste jaren terecht meer en meer
stemmen opgaan om degenen die het slachtoffer worden van lichamelijke schade- of liever van menselijke schade(121)- een extrabescherming te bieden door het verbieden van exoneratiebedingen
terzake(122). Vermelden we in dit verband nog dat P. De Harven in
1925 reeds een pleidooi hield tegen deze exoneratiebedingen, op
grond van het argument dat de fysische integriteit van de mens een
zaak is die buiten de handel valt en derhalve niet het voorwerp van
private overeenkomsten kan uitmaken(123).
30. Een verkapte geldigheidscontrole heeft men o.m. in Nederland
en de Duitse Bondsrepubliek ingevoerd op grond van het rechtsprincipe dat overeenkomsten te goeder trouw moeten worden uitgevoerd.
Krachtens deze opvatting kan de rechter zich onder omstandigheden
verzetten tegen een beroep van de schuldenaar op een op zichzelf
rechtsgeldig exoneratiebeding (derogerende werking van de goede
trouw). De vraag is natuurlijk welke die omstandigheden zijn. In
Nederland heeft de Hoge Raad terzake een niet limitatief bedoelde
reeks van factoren opgesomd, zoals de wijze waarop het beding tot
stand is gekomen, de mate waarin de schuldeiser zich van de strekking van het beding bewust is geweest, de zwaarte van de schuld, de
aard en de verdere inhoud van de overeenkomst, de
maatschappelijke positie en de onderlinge verhoudingen van partijen, enz.(124).
(121) Cf VAN STEENBERGE, J., LAHAYE, D. en VIAENE, J., Schade aan de mens, 3dln.
Antwerpen, 1975-76.
(122) Zie COUSY, H., o.c., p. 359-360, nr. 244bis; VAN OEVELEN, A., ,De aansprakelijkheid
jegens psychisch gehandicapten", R.G.A.R., 1980, nr. 10.151, p. 9 verso; zie ook CoRNELIS,
L., o.c., R. C.J.B., 1981, 202. Vermeldenswaard in dit verband is ook Sect. 2 (1) van de Britse
Unfair Contract Terms Act van 1977: ,A person cannot by reference to any contract terms
or to a notice given to persons generally or to particular persons exclude or restrict his liability
for death or personal injury resulting from his negligence". Wat het Franse recht terzake
betreft, zie o.m. MAZEAUD en TuNC, Ill, nr. 2575; MALINVAUD, Ph., ,Pour ou contre Ia
validite des clauses Iimitatives de Ia garantie des vices caches dans Ia vente", J.C.P., 1975,
I, 2690, nr. 16.
(123) DE HARVEN, P ., ,Des conventions tendant aIiberer de Ia responsabilite", Rev. Dr. B.,
1926-30, 242-243.
(124) Zie o.m. STOLL, H.,
,Die Giiltigkeit haftungsausschliessender oder
haftungsbeschriinkender Klauseln nach deutschem Recht", in Deutsche zivil- und
kollisionsrechtliche Beitriige zum IX. Internationalen Kongress fiir Rechtsvergleichung in
Teheran, Tiibingen, 1974, 14-15 en de verwijzingen; KORTMANN, S.C.J.J ., o.c., 20-23 en de
verwijzingen.
H.R., 19 mei 1967, N.J., 1967, 261; H.R., 20 februari 1976, N.J., 1976, 486.
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Deze zienswijze steunt op de overtuiging dat de geldigheid van
exoneratiebedingen bijna nooit in abstracto beoordeeld kan worden:
de concrete omstandigheden zijn beslissend. Bezwaar is dus tegen
toetsing op grond van open bare or de en goede zeden, dat deze criteria
te absoluut, te categorisch zijn(125).
Deze benaderingswijze spreekt mij niet erg aan. De Nederlandse
auteur K. Jansma heeft de kritiek er op duidelijk verwoord: ,lk
geloof, dat men niet aile heil kan verwachten van de rechterlijke
macht en dat men tegen degene, die door zo'n clausule wordt
getroffen, kan zeggen: ga maar proberen hoe de Hoge Raad op het
ogenblik over artikel1374, lid 3- uitvoering te goeder trouw (R.K.)
- wil oordelen. Er zijn natuurlijk speciale gevailen, waarin de
concrete omstandigheden van overwegend belang zijn; maar in de
regel gaat het bij dergelijke contracten over de algemene vraag of in
een normaal geval een dergelijke clausule als redelijk is te beschouwen"(l26). Er zijn dus twee bezwaren tegen deze Duits-Nederlandse
aanpak. De eerste is dat een casui:stische benadering rechtsonzekerheid teweegbrengt. Dit is ernstig, daar het een miskenning inhoudt
van de taak van het recht om processen te voorkomen. Men vergeet
in rechtskringen vaak dat processen duur zijn voor de gemeenschap
en de partijen. En met ,duur" bedoel ik niet aileen de financiele
uitgaven verbonden aan het proces, maar ook aile nadelen aan het
daarmee gepaard gaande tijdsverlies. E.H. Hondius zegt het treffend: ,Maar zelfs de ailerbeste rechtspraak is niet bij machte het tij
van de bezwarende clausules- in toetredingscontracten (R.K.)te keren. Daarvoor is zij te incidenteel, komt zij te laat, en is zij te
zeer afhankelijk van partikulier initiatief"(127). Het tweede bezwaar
is dat het hier veeleer een rechtspolitieke vraag betreft: welke exoneratiebedingen zijn wenselijk of aanvaardbaar en welke niet? Op die
vraag dient bij voorkeur door de wetgever een antwoord te worden
gegeven; doet de wetgever dat niet, dan kan de rechtspraak op grond
van openbare orde en goede zeden de grenzen van het toelaatbare
vaststeilen. Het probleem overlaten aan de casui:stiek lijkt enigszins
op vaandelvlucht. Men plaatst de feitenrechters, die uiteraard ook
uiteenlopende meningen hebben over de toelaatbaarheid van exone(125) Zie DRION, H., o.c., 236-237; KORTMANN, S.C.J.J., o.c., 20-23. Zie ook de Britse
Unfair Contract Terms Act 1977 waarin de geldigheid van een groot gedeelte van de
exoneratiebedingen afhankelijk wordt gesteld van een ,reasonableness test". Zie in het
bijzonder de zeer vage omschrijving van dit begrip in Section 11.
(126) In Handelingen Nederlandse Juristen- Vereniging, 1957, 19-20.
(127) ,Naar een wettelijke regeling van algemene voorwaarden", Handelingen van de
Nederlandse Juristen- Vereniging, 1979, I, 199.
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ratiebedingen, daarmee in een moeilijke positie(128). Kortom, derogerende werking van de goede trouw is slechts verantwoord in
marginale gevallen, wanneer zich werkelijk uitzonderlijke omstandigheden voordoen, kortom bij rechtsmisbruik.

Bedrog
31. Rechtspraak en rechtsleer zijn unaniem van oordeel dat een
exoneratiebeding voor persoonlijk bedrog van de debiteur ongeldig
is(129). Wanneer het er echter op aankomt het begrip ,bedrog" hier
nader te omschrijven, de juridische grondslag van de regel te bepalen
en de gevolgen van deze nietigheid vast te leggen, blijkt dat er hier
toch meer moeilijkheden bestaan dan men veelal geneigd is aan te
nemen.
Bedrog .kan meerdere situaties dekken. Bij dolus directus is er het
rechtstreekse opzet aan de wederpartij schade te berokkenen. Dolus
eventualis impliceert dat de dader zich van de mogelijkheid van de
schade bewust is, maar dit vooruitzicht doet hem helemaal niet afzien
van de voorgenomen daad. Het is echter ook mogelijk dat de
schuldenaar de jout opzettelijk begaat, maar - al dan niet uit
lichtzinnigheid of onachtzaamheid - oordeelt dat de schuldeiser
hierdoor geen schade zal lijden(130). Tenslotte is het mogelijk maar dan is er geen sprake meer van bedrog - dat noch de fout noch
de gevolgen met opzet veroorzaakt worden, maar uitsluitend aan de
onvoorzichtigheid of de nalatigheid van de schuldenaar te wijzen
zijn.
(128) Zie de interessante beschouwingen terzake van ScHOORDIJK, H.C.F., Het algemeen
gedeelte van het verbintenissenrecht naar het Nieuw Burgerlijk Wetboek, Deventer, 1979, 39
e.v. en 220 e.v.
(129) Zie o.m. Cass., 26 oktober 1877, Pas., 1877, I, 406; Cass., 22 februari 1900, Pas., 1900,
I, 159; Cass., 21 februari 1907, Pas., 1907, I, 135; Cass., 23 november 1911, Pas., 1911, I,
556; Cass., 28 juni 1928, Pas., 1928, I, 211; DE PAGE, H., o.c., II, nr. 1053, p. 1108; RENARD,
C., I.e., 93; CoRNELJS, L., o.c., R.C.J.B., 1981, 205-206 en de vele verwijzingen in voetnoot
50.
(130) Cf. LEGROS, R., L 'element moral dans les infractions, Liege, 1952; Id., Opzet, A.P.R.,
1952; CORNELIS, L., ,La faute lourde et Ia faute intentionnelle", J.T., 1981, 517 e.v.;
FAGNART, J.-L., ,L'obligation de renseignement du vendeur- fabricant", R.C.J.B., 1983,
254 e.v.; GoRLE, F., ,Nogmaals over het morele bestanddeel van het misdrijf'', R. W.,
1980-81, 95-96.
Terzake dient dus een onderscheid te worden gemaakt tussen fout en schade: fout en schade
kunnen beide opzettelijk veroorzaakt zijn of enkel de fout kan aan opzet te wijten zijn. Men
denke aan de overtreding van een welbepaald gebod of verbod, b.v. een autovoerder die
opzettelijk een rood verkeerslicht negeert: hij overtreedt opzettelijk het verkeersreglement,
maar in de regel heeft hij niet het oogmerk een ander aan te rijden. Het antwoord op de vraag
of de dader de schade al dan niet opzettelijk heeft toegebracht kan natuurlijk ook een
belangrijk element zijn voor de beantwoording van de vraag of het optreden van
schadeveroorzaker aldan niet foutief was, maar dat is niet altijd het geval; zie ook CORNELIS,
L., o.c., J.T., 1981, p. 517, nr. 10; FAGNART, J.-L., o.c., R.C.J.B., 1983,255-256.
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Ten aanzien van exoneratiebedingen rijst de vraag of het verbod
enkel het opzet om te schaden treft of elke opzettelijke contractuele
wanprestatie of inbreuk op de algemene zorgvuldigheidsnorm,
m.a.w. moet het opzet gericht zijn op de wanprestatie of de extracontractuele fout of moet de schadeveroorzaking gewild zijn? Rechtspraak en rechtsleer zijn hierover verdeeld. Volgens de vroegere
Procureur-Generaal bij het Hof van Cassatie R. Hayoit de Termicourt veronderstelt bedrog in casu dat de dader niet aileen het feit
gewild heeft waaruit schadelijke gevolgen voor de schuldeiser zijn
ontstaan, maar ook die gevolgen zelf(131). Volgens J. Dabin, daarentegen, moet slechts de tekortkoming zelf met opzet zijn gepleegd(132). Sommige auteurs pogen een tussenoplossing te vinden:
naar hun oordeel volstaat het dat de fout opzettelijk gepleegd werd
en de dader wist of moest weten dat daardoor schade zou worden
berokkend aan de schuldeiser(133).
Het arrest van het Hof van Cassatie van 15 april 1977 - of liever
de samenvatting boven het arrest - kan op het eerste gezicht de
indruk wekken dat het Hof onder een opzettelijke fout een fout
verstaat die wetens en willens werd gesteld met het opzet schade te
berokkenen(l34). Deze indruk is echter onjuist, daar het Hof slechts
tot het besluit komt dat het desbetreffende middel feitelijke grandslag mist; de rechtsvraag werd dus niet beantwoord(l35).
J.L. Fagnart heeft de stelling verdedigd dat het Hof van Cassatie in
het arrest van 28 februari 1980 duidelijk beslist heeft dat voor bedrog
volstaat dat de fout opzettelijk is begaan en het Hof dus niet de eis
stelt dat de dader de schade gewild heeft of althans van de mogelijk-

(131) O.c., R. W., 1957-58, 72. Toch schrijft deze auteur ook dat het oogmerk om te schaden
niet vereist is. Ibid. Zie ook de vele verwijzingen bij CORNELIS, L., o.c., J.T., 1981, 517,
voetnoot 41, Adde: Kh. Antwerpen, 4 november 1971, R. W., 1957-58, 74.
(132) ,Certes, pareil comportement (dolosif) impliquera d'ordinaire sinon Ia volonte de
causer dommage, du moins Ia prevision du dommage ou de Ia possibilite de dommage
consecutif a !'inexecution volontaire de I' obligation. Mais ce n'est pas l'element determinant,
meme a l'envisager sous l'angle negatif d'une insouciance coupable a l'egard du dommage
possible. Le debiteur peut n'avoir pas songe au dommage: il n'importe; ce qui importe est qu'il
ait manque a son obligation - quelconque, positive ou negative, de resultat ou de moyens
- et qu'ill'ait fait sciemment et volontairement". DABIN, J., o.c., R.C.J.B., 1960, 18. Zie
ook de vele verwijzingen bij CoRNELIS, L., o.c., J. T., 1981, 517, voetnoot 45; Cass., 3 april
1959, Arr. Cass., 1959, 592. Het Franse Hof van Cassatie heeft zich duidelijk in deze zin
uitgesproken: Cass. fr., 4 februari 1969, D., 1969, Jur., 601, noot J. MAZEAUD.
(133) Zie VAN 0MMESLAGHE, P., ,Exam en de jurisprudence (1968 a 1973). Les obligations",
R.C.J.B., 1975, 525.
(134) Arr. Cass., 1976-77, 851.
(135) In deze zin: CORNELIS, L., o.c., J.T., 1981, 517; FAGNART, J.L., o.c., R.C.J.B., 1983,
255, voetnoot 140.
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heid daarvan bewust was(136) (137). In casu ging het om een firma
die gymnastiektoesteilen had verkocht die een verborgen gebrek
vertoonden. Een ernstig ongeval deed zich voor. Het bewijs wordt
geleverd dat de verkoper effectief op de hoogte was van het gebrek
na de koop, daar zich reeds ongelukken hadden voorgedaan met
apparaten die aan anderen verkocht waren. De verkoper had echter
nagelaten de kopers hiervan op de hoogte te steilen. Het bewijs was
echter niet geleverd dat de verkoper deze gebreken effectief kende
op het ogenblik dat de koop gesloten werd. De verkoper beriep zich
op een beding dat zijn aansprakelijkheid tot 3,5 miljoen BF beperkte.
Het Hof van Cassatie verbrak het arrest van het Hof van Beroep te
Bergen dat het exoneratiebeding toepaste, daar ,de veroorzaker van
een schade die te kwader trouw heeft gehandeld zich niet kan
beroepen op een clausule tot vrijstelling of beperking van de aansprakelijkheid''. Het Hof van Cassatie leidt daar uit af dat het Hof van
Beroep te Bergen, door het exoneratiebeding toe te passen, , ,de in
het middel aangevoerde bepalingen schendt'' en vernietigt dit arrest.
Uit dit Cassatiearrest kunnen volgens mij geen besluiten inzake
exoneratiebedingen in het algemeen worden getrokken, daar in het
middel slechts sprake was van de artikelen 1643 en 1645 burgerlijk
wetboek. Zoals men weet bepaalt artikel1643 dat aileen de verkoper
die het verborgen gebrek niet kende zich kan beroepen op een
exoneratiebeding terzake. Het belang van het arrest ligt hierin dat een
exoneratiebeding inzake vrijwaring voor verborgen gebreken niet
aileen nietig is, op grand van artikel1643 burgerlijk wetboek, wanneer de verkoper het verborgen gebrek kende op het ogenblik van
de koop, maar ook wanneer hij pas naderhand dit gebrek ontdekt
heeft. M.a. w. het Hofvan Cassatie geeft hier een extensieve interpretatie van artikel 1643 burgerlijk wetboek. In artikel 1643 burgerlijk
wetboek is geen sprake van bedrog, maar enkel van kennis van het
verborgen gebrek in hoofde van de verkoper, zodat hier m.i. in
verband met het vereiste opzet geen algemene conclusies kunnen uit
getrokken worden(138).
Hoe de rechtspraak van het Hof van Cassatie terzake ook ge!nterpreteerd moet worden, een ruime inhoudsomschrijving van het begrip

(136)
1983,
(137)
(138)
1959,

FAGNART, J.L., ,L'obligation de renseignement du vendeur-fabricant", R.C.J.B.,
251 e.v.
Cass., 28 februari 1980, Arr. Cass., 1979-80, 801; J.T., 1981, 240, noot M. FALLON.
Steun voor Fagnart's opvatting kan m.i. echter wel gevonden worden in Cass., 3 april
Arr. Cass., 1959, 592.
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bedrog, zoals in Frankrijk(139), biedt een praktisch voordeel. Hierna
zal de stelling verdedigd worden dat het Hof van Cassatie in 1959
ten onrechte heeft aangenomen dat een beding van niet-aansprakelijkheid voor zware fout geldig is(140). Welnu, door bedrog te
omschrijven als opzettelijke fout kan de draagwijdte van dit Cassatiearrest enigszins beperkt worden. S. David had deze ontwikkeling
trouwens reeds in 1962 voorspeld: ,Certes la nouvelle jurisprudence
dispensera les juges de cerner le contenu de la faute lourde, mais elle
fixera leur attention sur la notion de dol. Est-il temeraire de prevoir
que soucieux de discipline sociale, les tribunaux seront enclins a
etendre insensiblement le concept de faute dolosive ... ?"(141).
32. Ook over de juridische grondslag van de regel dat een exoneratiebeding voor persoonlijk bedrog van de debiteur ongeldig is, bestaat
onzekerheid.
Volgens een eerste opvatting dienen hier de artikelen 1172 en 1174
burgerlijk wetboek te worden toegepast. Het exoneratiebeding dat
de schuldenaar niet aansprakelijk stelt voor niet-nakoming te wijten
aan eigen opzet, verleent aan de verbintenis een potestatief karakter
en is derhalve nietig. Artikel1174 burgerlijk wetboek bepaalt immers
dat iedere verbintenis nietig is, wanneer zij is aangegaan onder een
potestatieve voorwaarde van de zijde van degene die zich verbindt.
En artikel 1172 burgerlijk wetboek voegt daar aan toe: ,ledere
voorwaarde die bestaat in iets dat onmogelijk is, of met de goede
zeden strijdig of door de wet verboden, is nietig en maakt de
overeenkomst die ervan afhangt, nietig". Deze visie is duidelijk terug

(139) In Frankrijk is de ruime interpretatie van het begrip bedrog in het arrest van het Hof
van Cassatie van 4 februari 1969 door een dee! van de rechtsleer en rechtspraak op kritiek
onthaald. Dit houdt verband met de regel dat een aansprakelijkheidsverzekering voor schade
te wijten aan opzettelijke fouten niet geoorloofd is (zie met name de art. 12 en 36, lid 3 van
de Verzekeringswet van 13 juli 1930). De ruime omschrijving van het begrip bedriegelijke fout
beperkt dus de verzekeringsmogelijkheden. Zie hierover o.m. VINEY, G., ,Remarques sur Ia
distinction entre faute intentionnelle, faute inexcusable et faute lourde", D.S., 1975, Chron.,
263 e.v.; BRIERE DE L'ISLE, G., ,La faute dolosive. Tentative de clarification", D.S., 1980,
Chron., 133 e.v. In Belgie rijst dit probleem niet, daar art. 16 Verzekeringswet zelfs de
aansprakelijkheidsverzekering voor zware fout uitsluit (,Generlei verlies of schade,
veroorzaakt door de daad of door de grove schuld van de verzekerde, komt ten laste van de
verzekeraar").
(140) Infra, nrs. 35.
(141) DAVID, S., ,Vers une nouvelle eclipse de Ia faute lourde", in En hommage a Victor
Gothot, Luik, 1962, 130. En verder: , ... Ia jurisprudence ... , un jour sans doute, ci:dera a Ia
tentation d'elargir Ia notion du dol pour y inclure Ia simple mauvaise foi contractuelle" (ibid.,
132); zie ook CRAB, P., ,Culpa lata dolo aequiparatur", Jura Fate., 1968-69, 44-45.
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te vinden in het arrest van het Hof van Cassatie van 22 februari
1900(142) evenals bij veel auteurs(143).
Het nadeel van deze visie is dat zij leidt tot de nietigheid van de ganse
overeenkomst en niet aileen tot de nietigheid van het exoneratiebeding(144). De tekst van de artikelen 1172 en 1174 burgerlijk wetboek
Iaten daarover geen twijfel bestaan. Men is het er over eens dat dit
een te radicale sanctie is waarmee ook de schuldeiser niet gebaat
is(145). Ben tweede nadeel is dat deze leer niet kan gelden inzake
buitencontractuele aansprakelijkheid.
Beter is het dan ook om het beding als zodanig, krachtens de artikelen
6 en 1131 burgerlijk wetboek, ongeldig te verklaren: iemand toelaten
opzettelijk aan een ander schade toe te brengen of opzettelijk zijn
verplichtingen niet na te komen is strijdig met de openbare orde en
de goede zeden: Fraus omnia corrumpit(146) (147) (148).
33. Enkel de exoneratiebedingen voor persoonlijk bedrog van de
stipulant zijn strijdig met de openbare orde. Buiten de gevallen
waarin de wet anders bepaalt en het geval waarin de aangegane
(142) Pas., 1900, I, 158; Zie ook Cone!. Adv.-Gen. P. MAlrAux voor Cass., 25 september
1959, Pas., 1960, I, 115.
(143) Zie o.m. DABIN, J., o.e., R.C.J.B., 1960, 15; DRION, R., o.e., Ann. Dr., 1948-49, 369;
LEHRER, J., o.e., R.G.A.R., 1962, nr. 6800, p. 4 recto; RENARD, C., I.e., 93; VANRYN, J.,
o.e., R.G.A.R., 1931, nr. 703, p. 2 verso; VAN 0MMESLAGHE, P., I.e., 528.
(144) Zie MAZEAUD en TUNC, o.e., Ill, nr. 2563; DRION, H., o.e., 229.
(145) Men loopt dan het gevaar met het vuile badwater van de exoneratie ook het kind dat
men redden wilde- het contract- weg te gooien. Zie DruoN, H., ibid.,· MAZEAUD en TuNc,
o.e., Ill, nr. 2564; vgl. echter CORNELIS, L., o.e., R.C.J.B., 1981, 209.
(146) RuTSAERT, J., ,La responsabilite civile contractuelle", De Verz., 1977, 229; DE
HARVEN, P., o.e., Rev. Dr. B., 1926-30, 229; RENARD, C., I.e., 93; MATTHYS J. en
BAETEMAN, G., ,Overzicht van rechtspraak. Verbintenissen (1961-1964)", T.P.R., 1966, 71;
vlg. ook HAYOIT DE TERMICOURT, R., o.e., R. W., 1957-58, 65.
(147) L. Cornelis meent dat het exoneratiebeding in de regel een essentieel bestanddeel van
het contract vormt en de nietigheid van het beding dus de nietigheid van de ganse overeenkomst
moet teweegbrengen (o.e., R.C.J.B., 1981, 209 en de verwijzigingen). M.i. wijst de
gemeenschappelijke bedoeling van partijen niet noodzakelijk in die richting: het
exoneratiebeding kan b.v. slaan op slechts een van de vele verbintenissen die de betrokken
partij heeft aangegaan. Zie ook VAN GERVEN, W., Algemeen Dee!, Antwerp en, 1969, 426-427.
(148) Dient een exoneratiebeding waarin het persoonlijk bedrog van de debiteur gedekt wordt
in zijn geheel nietig te worden verklaard of enkel dit gedeelte? In de eerste hypothese wordt
de aansprakelijkheid van de debiteur geheel volgens bet gemeen recht geregeld; in de tweede
ontloopt de schuldenaar elke aansprakelijkheid voor de opzettelijke fouten van zijn
aangestelden en uitvoeringsagenten en blijft de exoneratie ook gel den voor de zware fout. Deze
laatste oplossing is zeer voordelig voor de debiteur. ,Cela reviendrait a dire- zo schrijft C.
RENARD - que quelle que soit Ia maniere, meme Ia plus cynique, dont Ia clause aurait etre
formulee, elle produirait le maximum possible de ses effets" (I.e., 99-100). Nietigheid moet
een sanctie zijn voor de inbreuk die op de openbare orde werd gepleegd, zodat m.i. de ganse
clausule vernietigd behoort te worden door de rechter (ef. RENARD, C., I.e., 100). Zie ook
de discussie tussen W. VAN GERVEN en E. WYMEERSCH i.v.m. de nietigheid van
boetebedingen: R. W., 1976-77, 1379 e.v.
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verbintenis daardoor te niet zou worden gedaan, aldus het Hof van
Cassatie in het arrest van 25 september 1959, kunnen partijen bij een
contract geldig overeenkomen dat de schuldenaar niet zal instaan
voor de zelfs opzettelijkefout van zijn aangestelden ojuitvoeringsagenten( 149).
Advocaat-Generaal P. Mahaux geeft in zijn conclusies v66r voornoemd arrest verschillende argumenten ter ondersteuning van deze
stelling. Zo wijst hij er op dat dit beding de aangestelde niet de
toelating geeft om opzettelijk aan een ander schade toe te brengen;
alleen kan de werkgever of aansteller niet aansprakelijk gesteld
worden voor die fout(150). Wat de buitencontractuele aansprakelijkheid betreft, is dit juist, maar voor de contractuele aansprakelijkheid
niet meer. Uit het arrest van het Hof van Cassatie van 7 december
1973 volgt immers dat een aangestelde of uitvoeringsagent niet
contractueel aansprakelijk kan gesteld worden jegens de medecontractant van zijn opdrachtgever of aansteller (art. 1165 B.W.) en
evenmin buitencontractueel, zo de hem verweten fout en de door die
fout veroorzaakte schade niet vreemd zijn aan de uitvoering van dat
contract(151). Wanneer het dus om een louter contractuele opzettelijke fout van de aangestelde qf uitvoeringsagent gaat, kan deze daar
dus jegens de schadelijder noch contractueel, noch extra-contr_ac~_u
eel voor aansprakelijk gesteld worden. In casu gaan dan zowel de
schuldenaar als de aangestelde of de uitvoeringsagent voor dit bedrog
vrijuit.
Vervolgens wijst Advocaat-Generaal Mahaux er op dat de verbintenis van de schuldenaar door dit beding geen potestatief karakter
verkrijgt, daar de debiteur voor zijn persoonlijke fouten inzake
keuze van zijn personeel, toezicht op zijn medewerkers en de kwaliteit van het aan deze personen ter beschikking gestelde materieel en
materiaal aansprakelijk jegens zijn wederpartij blijft(152). Hij voegt
daar aan toe dat het beding echter ongeldig is, wanneer het aan de
verbintenis van de debiteur elke betekenis zou ontnemen. En dit zou
het geval kunnen zijn, wanneer - en hier wordt dan verwezen naar
besluiten van de vroegere Eerste Advocaat-Generaal Soenens bij het
Hof van Beroep te Gent - ,}'engagement contracte par le maitre
ne pourra ... se concevoir que comme une garantie que la prestation
(149) Arr. Cass., 1960, 86.
(150) Pas., 1960, 1,115.
(151) Arr. Cass., 1974, 395, Cone!. Adv.-Gen. P. MAHAux; zie ook Cass., 8 april1983, R. W.,
1983-84, 163, noot J. HERBOTS.
(152) L.c., 115-116.
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promise sera executee par ses preposes"(l53). In abstracto is deze
redenering misschien sterk. In de praktijk zal de clausule m.i. echter
leiden tot een verregaande verzwakking van de contractuele
band(154). De schuldeiser zal immers meestal veel moeilijker de fout
van de aansteller of opdrachtgever kunnen bewijzen - fout in keuze,
toezicht, organisatie, enz. - dan de fout van de aangestelde of
uitvoeringsagent zelf. Bedrijven zijn nu eenmaal in de praktijk geen
,glazen huizen".
Wat de contractuele aansprakelijkheid betreft, werpt J. Dabin tegen
de stelling van het Hof van Cassatie nog op, dat de aangestelde of
uitvoeringsagent de schuldenaar vertegenwoordigt en zich met hem
vereenzelvigt. En hij leidt hieruit af: ,puisque la faute du prepose
est socialement et juridiquement celle de l'entreprise, seule obligee
et responsable vis-a-vis du client, elle est necessairement reprise avec
le caractere qu'elle a dans le chef du prepose, meme si elle fut lourde
ou dolosive"(155). Het is hier niet de plaats om deze vertegenwoordigingsleer te beoordelen. Het moge volstaan er op te wijzen, dat zij
zeer omstreden is(l56). Persoonlijk meen ik dat in deze redenering
toch een belangrijk sociaal-economisch argument schuilt: het is niet
wenselijk dat de schuldeiser in een minder gunstige rechtspositie
geplaatst wordt omdat de schuldenaar voor de nakoming van zijn
verbintenis beroep doet op arbeiders, bedienden of op derden(157).
Uit het voorgaande volgt dat de geldigheid van exoneratiebedingen
voor opzettelijke fouten van aangestelden beter te verdedigen is
inzake buitencontractuele aansprakelijkheid dan t.a.v. contractuele
aansprakelijkheid(l58).

Zware jout
34. In beginsel is in Belgie een beding waarbij de aansprakelijkheid
wordt uitgesloten of beperkt voor schade te wijten aan een persoonlijke zware fout of een zware fout van aangestelden of uitvoeringsagenten, geldig. Het arrest van het Hof van Cassatie van 25 september
(153) Conclusie voor Gent, 28 februari 1929, B.J., 1929, p. 552, k. 2; Cone!. Adv. Gen. P.
MAHAUX, I.e., 118.
(154) Zie ookVANRYN, J., o.e., R.G.A.R., 1931, nr. 703, p. 4 verso; RENARD, C., I.e., 97-99;
DABIN, J., o.e., R.C.J.B., 1960, 29; LAGASSE, A., o.e., Rev. Banque, 1945, 383.
(155) L.e., 25 e.v.
(156) Zie MAZEAUD en TuNc, o.e., I, nrs. 991-992 en III, nr. 2527; DALCQ, R.O., o.e., II,
nrs. 4311-4312.
(157) Zie KRUITHOF, R., o.e., Hulde aan Rene Dekkers, 304-305.
(158) Zie ook VANRYN, J., I.e., p. 4 verso en 5 recto; LAGASSE, A., I.e., 381-383; DABIN,
J., I.e., 25-26.
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1959 is op dit punt zeer duidelijk: ,Overwegende dat, in zover het
beklaagde vonnis een clausule krachteloos verklaart waarbij de verantwoordelijkheid van een schuldenaar wegens zijn persoonlijke
zware fout of de zware fout van zijn aangestelden wordt opgeheven,
het naar recht faalt, aangezien geen enkele wetsbepaling, op sommige
ter zake vreemde uitzonderingen na, aan de contractsluitende partijen verbiedt overeen te komen dat een van hen niet zal instaan voor
haar persoonlijke zware fout of de zware fout van haar aangestelden"(159).
Door deze uitspraak heeft ons hoogste rechtscollege een stelling
afgewezen die door het grootste gedeelte van rechtsleer en rechtspraak jarenlang veelal moeiteloos werd aanvaard en die gesteund
was op het adagium Culpa lata dolo aequiparatur(160). Deze uitspraak is tevens opmerkelijk, omdat Belgie daardoor een van de
weinige Ianden is waar na de tweede wereldoorlog het recht om
exoneratieclausules te bedingen verruimd in plaats van beperkt is
geworden(l61).
35. Het is vooral onder invloed van de toenmalige Procureur-Generaal Hayoit de Termicourt dat het Hof van Cassatie de geldigheid
van exoneratiebedingen voor eigen en andermans zware fout erkend
heeft(162).
Op de eerste plaats wijst Hayoit de Termicourt er op dater geen reden
is om grove schuld gelijk te stellen met bedrog, daar er een fundamenteel psychologisch verschil tussen beide fouten bestaat. Bij grove
schuld ontbreekt immers het bewijs van opzet(l63). Oak Dabin wijst
op dit verschil: , ... le dol est sans commune mesure avec la faute
la plus lourde. Psychologiquement et moralement les categories sont
differentes"(164). De opmerking is gegrond zo men elke opzettelijke
(159) Arr. Cass., 1960, 88.
(160) Zie de vele rechtsbronnen aangehaald door HAYOIT DE 'TERMICOURT, R., o.c., R. W.,
1957-58,66-68 en 72, voetnoot 64; DABIN, J., o.c., R.C.J.B. 1960, 14; RoTTHIER, J.-J., o.c.,
J. T., 1960, 118, voetnoot 71; CORNELIS, L., o.c., R.C.J.B., 1981, 206, voetnoot 52. De
vroegere rechtspraak van bet Hof van Cassatie terzake was niet altijd even duidelijk. Terecht
komt Hayoit de Termicourt tot bet besluit dat ons hoogste rechtscollege nooit uitdrukkelijk
bet adagium Culpa lata dolo aequiparatur heeft bekrachtigd. Ibid., 69-72. Over bet adagium
leze men ook CRAB, P., ,Culpa lata dolo aequiparatur", Jura Fa/c., 1968-69, 35 e.v.
(161) Zie E6RSI, G., I.e., 225: ,This is the sole indication of a recent extension of the validity
of exemption clauses in all the national reports the present writer received".
(162) HAYOIT DE 'TERMICOURT, R., o.c., R. W., 1957-58, 65 e.v.; ID., ,Dol et faute lourde
en matiere d'inexecution des contrats", J. T., 1957, 601 e.v. In zijn conclusies voor bet arrest
van bet Hof van Cassatie van 25 september 1959 beperkt Advocaat-Generaal P. Mahaux er
zich toe zich bij de mening van Hayoit de Termicourt aan te sluiten. Pas., 1960, I, 115.
(163) C. c., R. W., 1957-58, 72.
(164) DABIN, J., /.c., 19.
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fout als bedrog bestempelt. Hierboven werd er echter op gewezen dat
volgens een belangrijk deel van de rechtspraak en rechtsleer het voor
bedrog niet volstaat dat het opzet gericht is op de wanprestatie of
de extra-contractuele fout, maar dat de schadeveroorzaking zelf
· gewild moet zijn(165). Dit houdt in dat, volgens deze auteurs en
rechtscolleges, een opzettelijke fout gepleegd zonder inzicht te schaden, naargelang de omstandigheden, beschouwd moet worden als
een culpa levissima, een culpa levis of een culpa lata(166). Het
argument is dus niet zo sterk als Hayoit de Termicourt en anderen
beweren.
Ben tweede, zij het niet door Hayoit de Termicourt ingeroepen
argument is dat het begrip ,zware fout" zo onduidelijk is dat het
meer problemen schept dan oplost(167). Nu eens wordt de zware fout
omschreven als een ,stommiteit", als Non intellegere quod omnes
intellegunt, dan weer legt men de nadruk op het feit dat het om een
fout gaat die zo ernstig is dat zij bedrog doet vermoeden. Nog
anderen beweren dat de zware fout een morele verwijtbaarheid
impliceert die door de uitholling van het foutbegrip door wetgever,
rechtspraak en rechtsleer bij lichtere fouten vaak ontbreekt(168). En
onlangs heeft men de stelling verdedigd dat inzake contracten een
zware fout de miskenning inhoudt van een fundamentele verbintenis,
een fout ,qui bouleverse l'economie du contrat"(169). Persoonlijk
geef ik de voorkeur aan de omschrijving ,een in laakbaarheid aan
opzet grenzende schuld"(170) of om de woorden van De Page te
gebruiken ,une faute tellement grossiere, tellement excessive qu'elle
ne se comprend pas d'une personne raisonnable(171). Natuurlijk
kunnen de aard van de verplichting, de persoonlijke verwijtbaarheid

(165) Supra, nr. 31.
(166) Zie ook VELAERS, J., ,Het begrip 'zware fout' in het aansprakelijkheidsrecht en in het
verzekeringsrecht", Jur. Fa/c., 1980-81, 67-68.
Voor andere raakpunten tussen bedrog en zware fout, zie VINEY, G., ,Remarques sur la
distinction entre faute intentionnelle, faute inexcusable et faute lourde", D.S., 1975, 264.
(167) DE HARVEN, P., I.e., 240-241.
(168) Zie in dit verband CORNELIS, L., ,La faute lourde et la faute intentionnelle", J. T.,
1981, 513-514 en de vele verwijzingen aldaar; HAYOIT DE TERMICOURT, R., o.c., R. W., 66
e.v. en de verwijzingen; VELAERS, J., I.e., 67-69 en de verwijzingen.
(169) CORNELIS, I.e., p. 514, nr. 6.
(170) De formulering is ontleend aan de Nederlandse Hoge Raad: H.R., 12 maart 1954, N.J.,
1955, 386.
(171) DE PAGE, o.c., II, nr. 591bis. Of, volgens het Hofvan Cassatie, degene ,die de regelen
van de meest elementaire voorzichtigheid heeft verwaarloosd" (Cass., 24 september 1951, Arr.
Cass., 1952, 12).
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van de fout aan de dader(172), het beroep van de dader(173), de aard,
omvang en voorzienbaarheid van de schade(174), naast andere factoren, terzake een rol spelen. In laatste instantie zal de rechter echter,
al deze factoren afwegend, de ernst van de fout moeten apprecieren.
Volgt uit het voorgaande dat het begrip ,zware fout" inderdaad tot
ernstige controversen aanleiding geeft, dan moeten deze ook weer
niet overdreven worden(175). Ook over de begrippen ,fout" en
,bedrog" bestaan meningsverschillen, maar is het daarom wenselijk
die begrippen uit ons recht te bannen? De wetgever en de rechtspraak
denken daar in ieder geval anders over m.b.t. het begrip zware fout.
Het volstaat hiervoor te verwijzen naar artikel18 van de Arbeidsovereenkomstenwet, de artikelen 63ter en 103bis van de Vennootschappenwet en het hierboven besproken arrest van het Hof van
Cassatie van 22 maart 1979(176). Een relatief vaag begrip heeft
trouwens ook het voordeel dat het aan de rechters een soepel werkinstrument ter hand stelt. Inzake exoneratiebedingen, die gemakkelijk
tot misbruiken aanleiding geven, is dit voordeel niet te veronachtzamen.
De voornaamste vraag is echter of het sociaal-economisch aldan niet
wenselijk is om exoneratiebedingen voor zware fout ongeldig te
verklaren en dus om in casu het adagium Culpa lata dolo aequiparatur toe te passen(177). Hayoit de Termicourt merkt in dit verband
op dat men niet ernstig kan staande houden dat de zware fout met
bedrog moet worden geassimileerd, nude Franse wetgever in 1930
de verzekering van de persoonlijke zware fout van de verzekerde
heeft toegelaten(178). Dit argument is natuurlijk zwak, daar artikel
16 van de Belgische Verzekeringswet op dit punt nog steeds de grove
(172) Anders: CORNELIS, L., o.c., J.T., 1981, 514, nr. 5.
(173) Wat voor een gewone particulier een Iichte fout is, kan voor een beroepspersoongezien diens veronderstelde deskundigheid en sociale rol - een zware fout zijn. Anderzijds
is het evident dat niet elke beroepsfout een zware fout is. Zie CORNELIS, L., I.e., 514.
(174) RENARD, C., I.e., 95.
(175) Zie DAVID, S., ,Vers une eclipse de Ia faute lourde", in En hommage ii Victor Gothot,
Luik, 1962, 122.
(176) Supra, nr. 20. Zie ook de andere door HAYOIT DE TERMICOURT aangehaalde wetteksten:
I.e., 72-73 en in het bijzonder de voetnoten 84 e.v.
(177) Andere argumenten van R. HAYOIT DE TERMICOURT zijn gegrond, maar niet van
essentieel belang. Zo is het juist dat het Hof van Cassatie in het verleden nooit uitdrukkelijk
het adagium Culpa lata dolo aequiparatur heeft erkend. Noch in de tekst van het Burgerlijk
Wetboek, noch in de voorbereidende stukken zijn er aanwijzingen dat de regel in ons recht
werd opgenomen. De preciese historische draagwijdte van het adagium is bovendien niet
duidelijk. L.c., 69 e.v. 72, 73-74 en 75. Zie ook DABIN, J., I.e., 16-17.
(178) L.c., 73-74. Hierboven werd er reeds op gewezen dater een fundamenteel verschil bestaat
tussen een exoneratiebeding en een aansprakelijkheidsverzekering. Door zo'n verzekering
wordt het recht op schadevergoeding van de schuldeiser niet aangetast, door een
exoneratiebeding wei. Supra, nr. 10.
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schuld met opzet gelijkstelt. Integendeel, het is een argument voor
de voorstanders van de toepassing terzake van bet adagium Culpa
lata dolo aequiparatur! Voorts merkt Hayoit de Termicourt op dat
bet bij een zware fout uiteraard tocb om een minder ernstige fout
gaat dan bij bedrog(179). Dat is slechts ten dele juist, daar de vraag
is of het verbod om een exoneratiebeding te stipuleren ook niet moet
gelden voor ,een in laakbaarheid aan opzet grenzende scbuld".
Belangrijk is de vaststelling van Hayoit de Termicourt dat de rechtspraak en rechtsleer het begrip grove scbuld in ruime mate bebben
uitgebreid, zodat het tbans aanmerkelijk verscbilt van de culpa lata
inhet Romeinse recbt(180). M.a.w. het verbod zou ook exoneratiebedingen voor lichtere fouten treffen. Zo dit juist is, heeft Hayoit
de Termicourt gelijk, zij het enkel voor die bedingen die in werkelijkheid betrekking hebben op een licbtere fout. Maar moeten daarom
ook de exoneratiebedingen voor ,een in laakbaarheid aan opzet
grenzende schuld" geldig verklaard worden? Vervalt men bier niet
van het ene uiterste in het andere? Kan men bet probleem dan niet
beter oplossen door een marginaal toezicbt van het Hof van Cassatie
op de kwalificatie ,grove schuld" door de feitenrechters(181) of
door de invoering, zoals in Frankrijk, van het onderscheid tussen een
zware en een onvergeeflijke fout(182)? Tenslotte wijzen velen er op
dat het later te bespreken verbod op exoneratiebedingen die elke
betekenis aan het contract ontnemen, de discussie over de geldigheid
van exoneratieclausules voor zware fout in belangrijke mate overbodig maakt(l83). Deze bedingen worden m.a.w. op een andere juridische grondslag tocb nietig verklaard. Dit is slecbts ten dele juist.
Immers, het komt voor dat rechters beslissen dat een beding van
niet-aansprakelijkheid voor zware fout niet elke betekenis aan de
verbintenis en dus aan het contract ontneemt(l84). Bovendien is het
evident dat clausules die de aansprakelijkbeid van de schuldenaar
(179) L.c., 74.
(180) L.c., 74-75. Zie ook in die zin VANRYN, J., o.c., R.G.A.R., 1931, nr. 703, p. 2 verso.
(181) Zie hierover CoRNELIS, L., o.c., J. T., 1981, 514-515, nrs. 7 en 8.
(182) Zie VINEY, G., I.e., 264.
(183) Zie o.m. RENARD, C., I.e., 96; CORNELIS, L., O:c., R.C.J.B., 1981, 206 (,Cette
discussion, importante au niveau des principes, ne presente en realite que peu d'interet
pratique"); DAVID, S., I.e., 129-130; CoRNELIS, L., I.e., J.T., 1981, 514, nr. 6.
Deze auteurs wijzen ook op de andere rechtstechnieken waardoor de Cassatierechtspraak
ontkracht kan worden of ontkracht wordt, m.n. restrictieve interpretatie van
exoneratiebedingen (zie supra, nr. 20) en ruimere omschrijving van het begrip bedrog (zie
supra, nr. 31).
(184) Zie b.v. Brussel, 30 oktober 1975, R.G.A.R., 1976, nr. 9605; Kh. Brussel, 7 mei 1974,
B.R.H., 1975, 261; Kh. Antwerpen, 15 januari 1979, Rechtspr. Antw., 1979-80, 467 (in casu
dekte het exoneratiebeding wei de persoonlijke zware fout van de debiteur, maar niet de zware
fout van diens aangestelden).
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voor zijn zware fouten beperken en niet uitsluiten, in de regel het
contract niet zinloos maken en dus niet onder dit verbod vallen. Ook
rijst de vraag, maar die wordt later besproken(185), of deze andere
vernietigingsgrond geen grotere nadelen biedt dan een exoneratieverbod voor grove schuld.
Ook het laatste door Hayoit de Termicourt ingeroepen argument ter
staving van zijn stelling, nl. dat exoneratiebedingen voor zware fout
slechts zelden in contracten voorkomen en dat de enkele keer dat
zulks toch het geval is de schuldeiser het alleen zichzelf kan verwijten
dat hij zich zo weinig bekommerd heeft om de nakoming van de
verbintenis(l86), kan niet overtuigen. De rechtspraktijk toont immers aan dat deze bedingen courant zijn, vooral in toetredingscontracten. Het is ook bekend dat standaardvoorwaarden zelden gelezen
of volledig begrepen worden. De schuldeiser weet dan ook vaak niet
dat hij zo'n exoneratiebeding heeft aanvaard.
Uit het voorgaande blijkt dat de beslissing van het Hof van Cassatie
om exoneratiebedingen voor zware fout geldig te verklaren betwistbaar is. Ongetwijfeld bestaat er een verschil tussen een opzettelijke
fout en grove schuld. Maar in laakbaarheid grenzen beiden aan
elkaar. Vanuit maatschappelijk oogpunt zijn beiden zeer afkeurenswaardig. Ik kan me dan ook volledig vinden in volgende uitspraak
van de gewezen Raadsheer in het Hof van Cassatie, J. Rutsaert: ,De
ce point de vue !'intention maligne et la negligence grave meritent
d'etre assimilees l'une a l'autre car elles produisent toutes deux un
profond malaise social, se caracterisant par une insouciance complete des droits d'autrui"(187).

Reding dat elke betekenis aan contract ontneemt
36. Of het exoneratiebeding nu een Iichte of zware fout dekt, het is
steeds nietig wanneer de door de schuldenaar aangegane verbintenis

(185) Zie infra, nr. 37.
(186) O.e., R. W., 1957-58, 76.
(187) RUTSAERT, J., Lejondement de Ia responsabilite civile extra-eontraetuelle, Brussel en
Paris, 1930, 96. Zie ook DABIN, J., I.e., 21 (,Quoique involontaire comme la faute legere,

la faute lourde est la faute incroyable, impardonnable, celle qu'une politique de bien commun
ne saurait encourager meme de facon indirecte en autorisant !'abolition des garanties qui la
peuvent conjurer") en 22 (,Quoique differents et pour des raisons differentes - tin~es de
considerations de moralite pour le dol, d'ordre social et de securite pour la faute lourdedol et faute lourde n!pugnent pareillement a la validite des clauses d'exoneration);
VANDEPUTTE, R., o.e., 171; Vgl. DE HARVEN, P., I.e., 241 e.v.
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,daardoor te niet zou worden gedaan" en aldus iedere zin of
betekenis aan de overeenkomst wordt ontnomen(18~).
De juridische grondslag van deze leer werd duidelijk uiteengezet door
de gewezen Eerste Advocaat-Generaal bij het Hof van Beroep te
Gent Soenens: ,Ce que l'on ne saurait faire, c'est ala fois s'obliger
et s'exonerer: s'obliger d'une part, a telle prestation, a telle garantie,
et, d'autre part, stipuler qu'on ne sera tenu a rien, au cas ou l'on
manquerait a cet engagement. On ne peut, ala fois, donner et retenir.
L'engagement, en pareil cas, serait affecte d'un condition potestative
pure, qui le frapperait de nullite radicale, car c'est une contradiction
dans les termes que de ne s'obliger que pour autant qu'on veuille
executer !'engagement; et comme, d'autre part, dans les contrats
synallagmatiques, !'obligation de l'une des parties est la cause de
!'obligation du cocontractant, le contrat tout entier se trouverait
manquer d'une condition d'existence,- a moins que !'engagement
dont !'execution est abandonnee a la discretion du debiteur, n'ait
qu'une importance secondaire au regard des autres avantages assures
au creancier"(189).
37. Wanneer men deze leer strikt toepast, kan een exoneratiebedtng
op deze grond slechts vernietigd worden, wanneer de hoofdverbintenis van de schuldenaar er een potestatief karakter door verkrijgt of
geen voorwerp meer heeft en het contract dientengevolge geen oorzaak meer bezit. In de praktijk blijkt echter dat rechtspraak en
rechtsleer verder gaan. Zo werd herhaaldelijk beslist inzake parkeercontracten die door de rechtbank als contract van bewaargeving
gekwalificeerd werden, dat exoneratiebedingen die de bewakings- en
teruggaveverplichting tenietdoen elke betekenis aan de overeenkomst
ontnemen en dus nietig zijn(190). Toch kan men in het merendeel
van deze gevallen niet zeggen dat de parkinguitbater geen enkele
verbintenis meer had: hij diende nog steeds een parkeerplaats gedurende de overeengekomen tijdsspanne ter beschikking te stellen van
zijn medecontractant. M.a.w. als bewaargeving had het exoneratie(188) Zie Cass., 25 september 1959, Arr. Cass., 1960, 86. Deze leer wordt in ons land door
een nagenoeg unanieme rechtsleer en rechtspraak verdedigd en toegepast. Zie de bronnen
aangehaald door CORNELIS, L., o.e., R.C.J.B., 1981, 207, voetnoot 60; zie ook Cass., 23
november 1911, Pas., 1911, I, 556.
(189) Besluiten voor Gent, 28 februari 1929, B.J., 1929, 549. In dezelfde zin: CoRNELIS, L.,
I.e., 207. Zie ook VANRYN, J., o.c., R.G.A.R., 1931, nr. 703, p. 2 verso en 3 recto; DALcQ,
R.O., Traite, II, nr. 4318; LAGASSE, A., I.e., 261-262; HANNEQUART, Y., I.e., 156-157.
(190) Zie FAURE, M., ,De toepassing van exoneratiebedingen in het parkeercontract", R. W.,
1982-83, 2168-2169 en de verwijzingen. Zie ook Rb. Luik, 29 juni 1976, Jur. Liege, 1976-77,
275.
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beding elke zin aan de overeenkomst ontnomen, maar als huur van
een parkeerplaats had de parkeercontract wel degelijk een oorzaak(191). Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor veel algemene
exoneratiebedingen die andere professionelen aan hun klanten opleggen(192).
Wil men deze rechtspraak behouden, dan zal men de juridische
grondslag van de regel enigszins moeten wijzigen: is nietig, daar
strijdig met de openbare orde (art. 6 B.W.), het exoneratiebeding dat
elke betekenis ontneemt aan de aard van het contract dat partijen
beoogden tot stand te brengen(193). Het is dus niet vereist dat het
exoneratiebeding een potestatief karakter aan de verbintenis zou
verschaffen of de oorzaak van het contract zou wegnemen(194).
De voorgestelde oplossing biedt misschien nog een ander voordeel.
Er werd reeds op gewezen dat een potestatieve verbintenis of een
verbintenis zonder oorzaak de nietigheid van de ganse overeenkomst
teweegbrengt(195). Men is unaniem van oordeel dat dit niet wenselijk
is: alleen het exoneratiebeding dient nietig te worden verklaard(196).
Welnu, de hierboven voorgestelde grondslag - artikel 6 burgerlijk
wetboek - maakt dit misschien mogelijk(l97).
Zeker is dit laatste echter niet. Immers de nietigheid van een beding
leidt tot de nietigheid van de ganse overeenkomst, indien blijkt dat
partijen het contract zonder het nietige deel niet zouden gesloten
hebben. In casu kan men zich terecht afvragen of de schuldenaar zijn
toestemming zou gegeven hebben aan het contract zonder het exoneratiebeding. Daar het hier gaat om een exoneratiebeding dat elke
betekenis ontneemt aan de overeenkomst die de partijen beoogden,
zal het antwoord op bovengenoemde vraag vaak ontkennend moeten
luiden(198)Een bevredigende regeling voor dit probleem zie ik niet
(191) Zie supra, nr. 4. Zie ook FAURE, M., ibid.
(192) Zie HANNEQUART, Y., I.e., 156; LAGASSE, A., I.e., 262-263; RENARD, C., I.e., 94;
CoRNELIS, L., I.e., 208 en de verwijzingen in voetnoot 66.
(193) Om het voorbeeld van het parkeercontract te nemen: aileen wanneer partijen een
overeenkomst van bewaargeving beoogden te sluiten is het beding dat aile betekenis aan de
bewakings- en teruggaveverplichtingen ontneemt, nietig. Dient het contract als een huur te
worden gekwalificeerd, dan zou zo'n beding natuurlijk geldig zijn.
(194) Het is evident dat deze vernietigingsgrond enkel geldt voor exoneratiebedingen inzake
contractuele aansprakelijkheid. ZieDALCQ, R.O., o.e., II, m. 4318; CoRNELIS, L., I.e., 209.
Opgemerkt dient nog dat de regel in feite betekent dat een beding dat aansprakelijkheid uitsluit
t.a. v. een fundamentele verbintenis van het contract, ongeldig is. V gl. wat het vroegere Engelse
recht terzake betreft, LIMPENS-MEINERTZHAGEN, A., o.e., Rev. Dr. Int. Comp., 1977, 282
e.v.
(195) Supra, nr. 32.
(196) Ibid.
(197) Ibid.
(198) Cf. CORNELIS, L., o.e., R.C.J.B., 1981, 209.
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onmiddellijk. Reden te meer om exoneratiebedingen voor een zware
fout weer ongeidig te verkiaren?
2. Dwangsom
38. Een moeilijk probieem waaraan nog niet veei aandacht besteed
werd in rechtsieer en rechtspraak, betreft de vrijheid om de dwangsom ai dan niet contractueei te regeien. Zoais men weet is de
dwangsom een bijkomende veroordeling die aan de schuidenaar bij
rechterlijke uitspraak wordt opgeiegd ten einde door druk hem ertoe
te brengen de tegen hem uitgesproken hoofdveroordeiing na te
komen(199). Kan het recht van de schuideiser een dwangsom te
vorderen contractueei worden beperkt of uitgesioten?
I. Moreau-Margreve en J. Laenens beantwoorden deze vraag ontkennend. De dwangsomregeling, zo argumenteren zij, beoogt twee doeieinden, nl. de eerbiediging van rechterlijke uitspraken en het afdwingen van de uitvoering in natura van de verbintenissen. Betreft de
Iaatste doeistelling siechts particuliere beiangen, dan raakt de eerste
ongetwijfeid de openbare orde(200).
G. Bailon, daarentegen, wekt de indruk dat hij voorstander is van
een bevestigende beantwoording van de vraag, waar hij schrijft dat
de rechter rekening moet houden met een ,boetebeding" waarbij
partijen kiaarblijkelijk het vorderen van een dwangsom hebben
willen uitsiuiten(20 1).
Een derde opiossing is dat de wettelijke dwangsomregeling wei
dwingend recht is, maar de openbare orde niet raakt. M.a.w., de
schuideiser zou niet op voorhand contractueei afstand van dit recht
kunnen doen, maar er wei achteraf aan kunnen verzaken.
Alhoewei deze Iaatste opiossing de redelijkste lijkt(202), hebben I.
Moreau-Margreve en J. Laenens het wellicht bij het rechte eind.
Toegegeven moet echter worden dat de wet op de dwangsom op twee
gedachten hinkt: enerzijds de bescherming van de beiangen van de
schuideisers, anderzijds de eerbiediging van rechterlijke u'itspraken.
(199) Zie BALLON, G.L., ,De nieuwe wet op de dwangsom", R. W., 1979-80, 2017. De wet
waarvan sprake is de Wet van 31 januari 1980 houdende goedkeuring van de
Benelux-Overeenkomst houdende eenvormige wet betreffende de dwangsom, B.S., 20 februari
1980.
(200) MOREAU-MARGREVE, l., ,L'astreinte", Ann. Fac. Dr. Liege, 1982, 88-89; LAENENS,
J., ,Geschillenbeslechtingsovereenkomsten en de grondrechten", in De toepasselijkheid van
de grondrechten in private verhoudingen (ed. RrMANQUE, K.), Antwerpen, 1982, 302.
(201) BALLON, G.L., Dwangsom, A.P.R., Gent, 1980, nrs. 263 en 275 e.v.
(202) Kan deze oplossing niet bereikt worden met behulp van het supra in nr. 12 gemaakte
onderscheid? Zie ook infra, voetnoot 246 in fine.
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Elders heb ik er reeds op gewezen dat de regeling daardoor voor enige
kritiek vatbaar is(203).
B. Aansprakelijkheidsuitbreidingen
1. Algemeen
39. Rechtsleer en rechtspraak zijn unaniem van oordeel dat contractuele aansprakelijkheidsuitbreidingen in beginsel geoorloofd zijn, en
dit op grond van de wilsautonomie(204). Velen menen dat de contractuele vrijheid van partijen dienaangaande nagenoeg onbegrensd
is. Typisch hiervoor is volgende uitspraak van R. Vandeputte: ,Een
eerste punt staat vast: een debiteur kan steeds aanvaarden een
zwaardere aansprakelijkheid te dragen dan diegene die uit het wettelijk systeem voortspruit. Er is maar een beperking en ze luidt eerder
theoretisch: de debiteur mag niet een dusdanige last op zijn schouders
tillen, dat de goede zeden daardoor in het gedrang komen. Wanneer
een dergelijk geval zich zou voordoen, is die debiteur waarschijnlijk
het slachtoffer van uitbuiting, zodat ook om die reden de geldigheid
van de clausule aanvechtbaar zou zijn"(205).
Deze visie houdt onvoldoende rekening met een recente rechtsontwikkeling. Het Hof van Cassatie heeft immers herhaaldelijk beslist
dat een boetebeding absoluut nietig is, wanneer de bedongen som
,geen vergoeding van schade kan zijn", m. a. w. een private straf
uitmaakt. De vraag rijst of deze regel ook moet gelden voor andere
contractuele aansprakelijkheidsuitbreidingen, zoals uitdrukkelijk
ontbindende bedingen. Daarbij komt nog dat andere contractuele
aansprakelijkheidsuitbreidingen, zoals verjaringsclausules en bedingen i. v .m. termijnen van respijt, zonder meer verboden zijn. Uit het
voorgaande volgt reeds dat deze bedingen in ons recht meer aan
banden zijn gelegd dan veelal in de rechtsleer wordt aangenomen.
2. Schadebeding of boetebeding
40. Wellicht om paal en perk te stellen aan de wijd verbreide praktijk
van exorbitant hoge boetebedingen- vooral in toetredingscontrac(203) O.c., T.P.R., 1983, 672-673.
Verjaringsbedingen die een aansprakelijkheidsbeperking inhouden - b.v. een contractuele
inkorting van de verjaringstermijn - zijn geldig, daar zij de grondslag van het
verjaringsinstituut, nl. dat er een juridisch einde moet komen aan alle betwistingen, niet in
het gedrang brengen. Zie DE PAGE, H., o.c., VII, nrs. 1134 en 1254.
(204) Dit geldt niet aileen voor de contractuele aansprakelijkheid, maar ook voor de
buitencontractuele aansprakelijkheid: Cass., 14 maart 1939, Pas., 1939, I, 140, noot R.H.
(205) O.c., 168.
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ten - heeft het Hof van Cassatie in het bekende arrest van 17 april
1970 beslist dat een strafbeding in strijd is met de openbare ordeartikelen 6 en 1131 burgerlijk wetboek -, wanneer de feitenrechter
oordeelt dat de bedongen som , ,geen vergoeding van schade kan
zijn", m.a. w. een private straf uitmaakt, of wanneer de schuldeiser
speculeert op de wanprestatie van zijn medecontractant, m.n. wanneer - dankzij het strafbeding - de wanprestatie de schuldeiser
meer voordeel oplevert dan de nakoming van de verbintenis door de
schuldenaar(206). In de daaropvolgende jaren heeft het Hof van
Cassatie deze zienswijze herhaaldelijk bevestigd, zij het dat de tweede
vernietigingsgrond - speculatie op de niet-nakoming - meestal niet
herhaald werd(207). E. Wymeersch heeft deze rechtspraak terecht
samengevat in de vuistregel: , ,strafbedingen zijn verboden, schadebedingen niet' '(208).
In een arrest van het Hof van Beroep te Brussel werd beslist dat
indien de schuldenaar bij de contractssluiting van oordeel was dat
een verhogingsbeding van 20o/o overdreven was en aan de wederpartij
een groter voordeel verschafte dan de potentiele schade, ze op dat
moment had moeten protesteren, quod non, en dat derhalve de
aanvaarding van het verhogingsbeding medebracht dat zij erdoor
gebonden was(209). Het Hof van Cassatie verbrak deze beslissing
terecht. Inderdaad, indien de als straf bedongen geldsom geen vergoeding van schade kan zijn, is het beding absoluut nietig. De
aanvaarding van het boetebeding door de schuldenaar kan daar niets
aan veranderen(210).
Het is evident dat een strafbeding niet eisbaar is indien de niet-nakoming van de verbintenis niet aan de schuldenaar toe te rekenen
is(211). Is de debiteur wel aansprakelijk voor de wanprestatie, dan
is de geldig overeengekomen ,boete" verschuldigd, ongeacht het feit

(206) Cass., 17 april 1970, Arr. Cass., 1970, 754, concl. Adv. Gen. E. Krings.
(207) Zie o.m. Cass., 24 november 1972, Arr. Cass., 1973, 302; Cass., 1 februari 1974, Arr.
Cass., 1974, 601; Cass., 8 februari 1974, Arr. Cass., 1974, 624; Cass., 11 oktober 1974, Arr.
Cass., 1975, 194; Cass., 17 juni 1977, Arr. Cass., 1977, 1973; Cass., 28 november 1980, R. W.,
1981-82, 1845; cf. Cass., 25 januari 1980, Arr. Cass., 1979, 80, 612.
(208) R. W., 1972-73, 2432.
(209) Brussel, 14 april 1976, R. W., 1976-77, 165.
(210) Zie Cass., 17 juni 1977, Arr. Cass., 1977, 1073.
(211) Brussel, 10 juni 1976, R. W., 1976-77, 1579; vgl. Vred. Deurne, 14 december 1973, T.
Vred., 1975, 129 (betwistbare uitspraak); zie ook WYMEERSCH, E., ,De betwistingen rond
het strafbeding: een stand van zaken"; B.R.H., 1982, 439; BosMANs, M., o.c., J.T., 1981,
p. 41, nr. 53.
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of de schuldenaar ,ongelukkig en te goeder trouw" is en ongeacht
de zwaarte van de door hem begane fout(212).
De lagere hoven en rechtbanken hebben zich in grote meerderheid
bij deze rechtspraak van het Hof van Cassatie aangesloten(213).
41. Voor de beantwoording van de vraag of deals , ,straf'' bedongen
som al dan niet een forfaitaire raming is van potentiele schade die
uit wanprestatie voortspruit, mag de rechter het boetebeding niet
toetsen aan de werkelijk geleden schade. Ook de afwezigheid van
enige reele schade doet op zichzelf niets af aan de geldigheid van het
beding. Waar het op aankomt is dat de rechter zich plaatst op het
ogenblik dat contractspartijen de overeenkomst sloten en in concreto
nagaat welke de schade is die volgens het gemeen recht zou kunnen
voortvloeien uit de gevallen van contractbreuk waarop het beding
betrekking heeft(214).
Dit is voorwaar in talrijke gevallen geen gemakkelijke opdracht, daar
de wanprestatie veel vormen kan aannemen en zeer uiteenlopende
schade kan veroorzaken. Het lijkt dan ook onvermijdelijk dat de
feitenrechters - die hierover soeverein oordelen - deze potentiele
schade op diverse wijzen evalueren. Het gevaar is zeker niet denkbeeldig dat het door rechters t.a.v. de geldigheid van boetebedingen
gevoerde beleid hierdoor verschillend zal zijn. Een enquete waaraan
blijkbaar de meerderheid van de zittende magistraten hebben deelgenomen, schijnt dit te bevestigen(215). Dit verklaart wellicht ook
waarom zoveel betwistingen rond deze problematiek rijzen en talloze
rechterlijke uitspraken uitlokken.
Toch mag met E. Wymeersch worden aangenomen dater zich een
aantal situaties voordoen waarin de vraag duidelijk te beantwoorden
is. Genoemde auteur vermeldt in dit verband het zgn. non bis in
(212) Zie en vgl. o.m. Cass., 4 juni 1971, Arr. Cass., 1971, 989; Brussel, 24 december 1970,
Pas., 1972, II, 12; Kh. Gent, 24 april 1979, R. W., 1980-81, 2484.
(213) Zie KRUITHOF, R., o.c., T.P.R., 1963, 678-679 en de verwijzingen aldaar.
(214) Zie o.m. Luik, 2 maart 1972, Jur. Liege, 1972-73, 42; Luik, 14 mei 1975, Jur. Liege,
1975-76, 49; Luik, 26 juni 1975, Jur. Liege, 1975-76, 145; Bergen, 17 februari 1976, Pas., 1977,
II, 22; Antwerpen, 10 maart 1978, Rechtspr. Antw., 1979-80, 178; Gent, 24 november 1978,
R, W., 1978-79, 2113; Brussel, 2 januari 1979, Pas., 1979, II, 38; Brussel, 17 mei 1979, R. W.,
1979-80, 2446; Bergen, 6 maart 1980, Pas., 1980, II, 60; WYMEERSCH, E., o.c., B.R.H., 1982,
433 en 437-438; VAN 0EVELEN, A., o.c., R. W., 1979-80, 178-179; BOSMANS, M., o.c., J. T.,
1981, 38; anders: Brussel, 6 november 1974, T. Aann., 1978, 153, noot K. Ver Berne;
Antwerpen, 9 april1975, R. W., 1975-76, 234; Brussel, 15 januari 1976, Reset Jura Immobilia,
1976, 201; Brussel, 17 juni 1977, Reset Jura Immobilia, 1978, 193; Antwerpen, 21 september
1977, R. W., 1977-78, 1916; Antwerpen, 16 oktober 1978, B.R.H., 1979, 16; Gent, 22 februari
1979, R. W., 1979-80, 2600.
(215) Zie MAQUET, N ., ,La clause penale: quelques elements de fait", B.R.H., 1980, 396-402.

286

idem-geval. Hebben de partijen ten aanzien van dezelfde wanprestatie bedongen dat naast de gemeenrechtelijke schadevergoeding een
boete verschuldigd zal zijn, dan lijdt het geen twijfel dat dit laatste
beding ,geen vergoeding van schade kan zijn" en dus ongeldig
is(216).
Anders is het echter wanneer in een overeenkomst meerdere boetebedingen voorkomen die verschillende schadeposten dekken. Zo komt
het vaak voor dat de moratoire interesten en de compensatoire
interesten afzonderlijk in de overeenkomst onder de vorm van een
percentage van de verschuldigde hoofdsom worden vastgelegd. De
non bis in idem-regel geldt hier niet. Om dezelfde reden mag de
schuldeiser naast het verhogingsbeding voor vertraging bijkomende
schadevergoeding vorderen, overeenkomstig de gemeenrechtelijke
wetsbepalingen, wegens niet-uitvoering of gedeeltelijke niet-uitvoering. Tenslotte is het mogelijk dat de verschillende schadeposten te
wijten aan vertragin~ in de nakoming afzonderlijk begroot worden
in de overeenkomst(217).
Wanneer bewezen wordt dat de werkelijke schade groter is dan die
voorzien in het boetebeding, dan is het evident dat het beding in
beginsel geoorloofd is(218).
In heel wat beslissingen wordt geoordeeld dat het om potentiele
schade gaat, wanneer het boetebeding slechts de ten tijde van de
contractssluiting door partijen redelijkerwijze te voorziene schade
omvat(219).
Zoals in andere materies - men denke bijvoorbeeld aan de evaluatie
van de morele schade in geval van aantasting van de lichamelijke
integriteit -is het dus niet ondenkbaar dat de rechtspraak een aantal
andere richtlijnen zal uitwerken waaraan de meeste hoven en rechtbanken zich zullen houden. Zo schijnt- naast de hierboven genoemde criteria - de regel door veel rechtscolleges aanvaard te worden
(216) Zie WYMEERSCH, E., o.c., B.R.H., 1982, 429 en 433; zie oak Cass., 8 februari 1974,
Arr. Cass., 1974, 624.
(217) Zie hierover a.m. Cass., 3 oktober 1975, Arr. Cass., 1975, 155; T. Aann., 1979, 407,
noot K. Ver Berne; Brussel, 17 februari 1972, Pas., 1972, II, 89; Luik, 5 juni 1973, Jur. Liege,
1973-74, 17; Brussel, 24 maart 1976, B.R.H., 1977, 259 en R. W., 1976-77, 162; Brussel, 22
april1976, R. W., 1976-77, 167; Luik, 19 april 1978, Jur. Liege, 1978-79, 18; Luik, 20 juni
1978, J. T., 1978, 598; Brussel, 7 januari 1979, R. W., 1979-80, 1943; Brussel, 17 mei 1979,
R. W., 1979-80, 2446; Brussel, 24 december 1980, J. T., 1981, 245; zie oak WYMEERSCH, E.,
o.c., B.R.H., 1982, 439-441 en de verwijzingen.
(218) Antwerpen, 26 december 1979, R. W., 1980-81, 1137. Dan is er echter sprake van een
contractuele aansprakelijkheidsbeperking. Zie supra, nr. 6.
(219) Zie a.m. Luik, 26 juni 1975, Jur. Liege, 1975-76, 145; Brussel, 22 april 1976, R. W.,
1976-77, 167; Bergen, 6 maart 1980; Pas., 1980, II, 60; Rb. Hasselt, 21 december 1976, R. W.,
1977-78, 1976; Zie oak Gent, 28 juni 1979, R. W., 1979-80, 2260.
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dat strafbedingen die bij wijze van een vast percentage zijn vastgesteld - bijvoorbeeld verhogingsbedingen ten aanzien van facturen
- , geoorloofd zijn wanneer het factuurbedrag laag is, maar ongeoorloofd worden wanneer het factuurbedrag hoog oploopt. Deze
regel steunt op de overweging dat de kosten door de wanbetaling
veroorzaakt in de regel niet recht evenredig stijgen met het bedrag
van de vordering(220).
42. Krachtens artikell 023 Ger. W. wordt ieder beding tot verhoging
van de schuldvordering ingeval deze in rechte zou worden geeist, als
niet-geschreven beschouwd. De rechtspraak is van oordeel dat deze
wetsbepaling beperkend moet worden ge1nterpreteerd(221) en een
verhogingsbeding op deze grond slechts nietig kan worden verklaard
wanneer het specifiek het verweer in rechte bezwaart(222). Slaat het
schadebeding op de wanprestatie als dusdanig, dan valt het niet
onder het verbod van artikel 1023 Ger. W .(223). Het is duidelijk dat
artikel 1023 Ger. W. aldus gemakkelijk vermeden kan worden en
geen werkelijke bescherming biedt tegen de misbruiken waartoe
boetebedingen in de praktijk vaak leiden(224).
43. Wanneer een strafbeding een echte boete oplegt en dus meer
bedraagt dan de vergoeding van potentiele schade, is het absoluut
nietig. Hetzelfde geldt wanneer de schuldeiser met het boetebeding
speculeert op de niet-nakoming van de verbintenis door de schuldenaar of nog wanneer het strafbeding strijdig is met artikel1023 Ger.
W. De rechter is in die gevallen dus niet bevoegd om het beding te
(220) Zie WYMEERSCH, E., I.e., 433-434 en 441 e.v.; Brussel, 1 februari 1971, Pas., 1971, II,
147; Luik, 7 februari 1978, Jur. Liege, 1978-79, 49; Gent, 28 juni 1979, R. W., 1979-80, 2260;
vgl. Bergen, 17 februari 1976, Pas., 1977, II, 23; Antwerpen, 17 november 1976, R. W.,
1976-77, 2287; Antwerpen, 8 juni 1977, R. W., 1977-78, 2521; Antwerpen, 21 september 1977,
R. W., 1977-78, 1916.
(221) Kh. Charleroi, 23 juni 1977, J. T., 1977, noot C. VAN HAM en B.R.H., 1978, 244.
(222) Zie Luik, 2 maart 1972, J. T., 1972, 519; Brussel, 14 april 1976, R. W., 1976-77, 165;
Kh. Gent, 4 oktober 1971, R. W., 1971-72, 728; Kh. Gent, 28 december 1971, T. W., 1972-73,
627; Kh. Antwerpen, 30 november 1973, B.R.H., 1974, 143; zie ook BosMANS, M., o.c., J. T.,
1981, p. 39, nr. 49; Brussel, 21 februari 1974, Reset Jura Immobilia, 1974, 287; Antwerpen,
21 september 1977, Limb. Rechtsl., 1978, 139.
(223) Brussel, 17 februari 1972, Pas., 1972, II, 89; Luik, 5 juni 1973, Jur. Liege, 1973-74,
17; Antwerpen, 19 januari 1976, R. W., 1976-77, 159; Brussel, 24 maart 1976, R. W., 1976-77,
162; Brussel, 24 april1976, B.R.H., 1977, 255; Brussel, 7 januari 1979, R. W., 1979-80, 1943;
Kh. Brussel, 6 augustus 1973, J. T., 1973, 639; Kh. Antwerpen, 30 november 1973, B.R.H.,
1974, 143; zie ook WYMEERSCH, E., o.c., B.R.H., 1982, 435; Kh. Dinant, 20 juni 1978, J. T.,
1978, 598.
(224) Zie ook WYMEERSCH, E., ,Toetsing van verhogingsbedingen", R. W., 1976-77,
137-138; MoREAU-MARGREVE, I., ,Pour uncertain pouvoir de revision des clauses penales",
J. T., 1976, 638 e.v.
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matigen, d.w.z. te verminderen tot de potentiele schade. Het enige
wat hij kan doen is aan de schuldeiser overeenkomstig de gemeenrechtelijke bepalingen terzake schadevergoeding toekennen(225). Zo
het strafbeding daarentegen een schadebeding is in de betekenis die
daaraan hierboven is gegeven, bezit de rechter evenmin een matigingsbevoegdheid, hoe klein de werkelijke schade ook moge wezen.
Dan moet hij het verhogingsbeding zonder meer toepassen(226). M.i.
kan de rechter een boetebeding echter wei verminderen, wanneer er
sprake is van gekwalificeerde benadeling. De rechter kan, maar moet
dan niet matigen. Schadeherstel overeenkomstig artikel1382 burgerlijk wetboek laat immers ook vernietiging van het boetebeding toe.
Er weze echter aan herinnerd dat sommigen de beteugeling van de
gekwalificeerde benadeling op de theorie van de ongeoorloofde
oorzaak steunen en dan is absolute nietigheid de enig mogelijke
sanctie(227). Krachtens artikel1231 burgerlijk wetboek kan de straf
door de rechter verminderd worden, indien de hoofdverbintenis
gedeeltelijk werd uitgevoerd. Geldt deze regel ook voor verbintenissen om iets niet te do en? De Page is geneigd deze vraag ontkennend
te beantwoorden, daar naar zijn oordeel de overtreding van een
verbintenis om iets niet te doen wegens haar aard ieder idee van
gedeeltelijke uitvoering schijnt uit te sluiten(228). Het Hof van
Cassatie heeft deze zienswijze terecht afgewezen in een geval waarin
de huurder van een muziekapparaat er zich toe verbonden had
gedurende een periode van 36 maanden geen andere muziekapparaten in gebruik te nemen en deze verplichting gedurende een gedeelte
van die tijd was nagekomen. Het Hof oordeelde dat de feitenrechter
in zo'n geval gerechtigd is het boetebeding te verminderen wegens
gedeeltelijke uitvoering van de hoofdverbintenis(229). In een noot
onder dit arrest wordt de stelling van De Page echter goedgekeurd
voor het geval het gaat om een verbintenis om iets te doen zonder
beperking in de tijd. Persoonlijk ben ik van oordeel dat steeds in
concreto nagegaan dient te worden of de gedeeltelijke uitvoering al
dan niet voordeel voor de schuldeiser heeft opgeleverd(230). Daar
kan nog aan worden toegevoegd dat artikel1231 burgerlijk wetboek
(225) Zie Brussel, 25 oktober 1978, Pas., 1979, II, 1; Gent, 28 juni 1979, R. W., 1978-79, 2260;
Brussel, 31 januari 1980, Rev. Not. B., 1980, 29; WYMEERSCH, E., o.c., R. W., 1976-77, 139
en 1381 e.v.; anders: Kh. Brussel, 7 rnei 1976, R. W., 1976-77, 171; VAN GERVEN, W.,
,Matiging van verhogingsbedingen", R.W., 1976-77, 1379 e.v.
(226) Art. 1134 en 1152 B.W.; Kh. Antwerpen, 20 januari 1975, Bur. Vervoerr. 1975, 393.
(227) Vgl. BoSMANS, o.c., J.T., 1981, 40; WYMEERSCH, E., o.c., R. W., 1976-77, 1381 e.v.
(228) III, nr. 126, A.
(229) Cass., 25 juni 1976, Arr. Cass., 1976, 1204.
(230) Zie MATTHIJS, J. en BAETEMAN, G., o.c., T.P.R., 1966, 283.
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niet toepasselijk is wanneer in het boetebeding iets anders is overeengekomen, m.n. wanneer gestipuleerd is dat de straf verschuldigd is
in geval van gedeeltelijke niet-nakoming(231). Volgens de Rechtbank
van koophandel te Antwerpen is de rechter in geval van gedeeltelijke
nakoming van de hoofdverbintenis niet meer gebonden door de wil
van de partijen. De matiging van het boetebeding moet derhalve niet
noodzakelijkerwijze proportioneel zijn tot de nakoming. M.a.w. de
rechter is bevoegd rekening te houden met het al dan niet overdreven
karakter van de oorspronkelijk bedongen schadeloosstelling en deze
verminderen tot een bedrag dat hij redelijk acht(232). Deze rechtspraak is vatbaar voor kritiek: ofwel is het beding geldig en mag de
rechter het verminderen voorzover de hoofdverbintenis is uitgevoerd
(zie de tekst van art. 1231 B.W.); ofwel is het overdreven, daar het
een strafbeding is en geen schadebeding en dan dient hij het beding
in zijn geheel nietig te verklaren(233).
44. Op grond van artikel 1244, al. 2, burgerlijk wetboek kan de
schuldenaar van de rechtbank uitstel van betaling bekomen. Derhalve rijst de vraag of, indien de schuldenaar een termijn van respijt
bekomt, het schadebeding toegepast dient te worden. Om uitstel van
betaling te bekomen, moet de schuldenaar immers bewijzen dat hij
ongelukkig en te goeder trouw is, terwijl voor de toepassing van een
schadebeding de niet-uitvoering aan de schuldenaar te wijten moet
zijn. Hieruit afleiden dat het schadebeding onmogelijk kan toegepast
worden wanneer een termijn van respijt wordt verleend door de
rechter, is evenwei onjuist, volgens de rechtspraak. Onder invloed
van een arrest van het Hof van cassatie van 21 februari 1964(234),
wordt inderdaad aangenomen dat de toekenning van een genadetermijn helemaal niet betekent dat de schuldenaar, die zijn verbintenis
niet tijdig nakomt, geen fout zou treffen. Het belet dus geenszins de
toepassing van het beding, dat ingeval van niet-betaling op de vervaldag een verhoging van het verschuldigd bedrag voorziet(235). Dit is
(231) Zie Brussel, 20 december 1971, Pas., 1972, II, 51; Antwerpen, 29 januari 1979, R. W.,
1979-80, 1135; zie ook WYMEERSCH, E., o.c., B.R.H., 1982, 448.
(232) Kh. Antwerpen, 30 november 1973, B.R.H., 1974, 143.
(233) In deze zin: WYMEERSCH, E., o.c., B.R.H., 1982, 448; vgl. BOSMANS, M., o.c., J. T.,
1981, 41; Kh. Dinant, 24 januari 1978, Jur. Liege, 1977-78, 246.
(234) R.C.J.B., 1966, 411, met noot MOREAU-MARGREVE.
(235) Brussel, 17 februari 1971, Pas., 1972, II, 89; Gent, 11 januari 1974, R. W., 1975-76, 865;
Brussel, 14 aprill976, R. W., 1976-77, 165; Kh. Brussel, 8 oktober 1964, B.R.H., 1964, 339;
Kh. Brussel, 24 juni 1968, B.R.H., 1970, 165; Kh. Brussel, 21 mei 1970, J. T., 1970, 449; Kh.
Luik, 30 oktober 1967, B.R.H., 1968, 24; Kh. Gent, 3 augustus 1968, B.R.H., 1968, 697;
KRUITHOF, R., MOONS, H. en PAULUS, C., o.c., T.P.R., 1975, 751-752; zie ook
SCHOENTJES-MERCHIERS, O.C., 62.
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ook de zienswijze van de Rechtbank van koophandel te Luik, die er
evenwel terecht aan toevoegt dat de termijn van respijt, verleend voor
de uitvoering van de hoofdverbintenis, eveneens geldt voor het
schadebeding, dat het accessorium is van de hoofdverbintenis(236).
45. In de rechtsleer is heel wat lof en kritiek geuit op de recente
rechtspraak van het Hof van Cassatie inzake boetebedingen(237).
Een veel gehoorde kritiek is dat het onjuist is om strafbedingen enkel
een schadevergoedende functie toe te kennen, zoals het Hof van
Cassatie heeft beslist. Waarom mag zo'n clausule niet als echte boete,
d.i. als dwangmiddel, gebruikt worden? De schuldeiser kan er immers groot belang bij hebben dat de schuldenaar de overeengekomen
prestatie ook werkelijk en tijdig nakomt. Bet boetebeding vervult
m.a. w. een aangewezen dwangfunctie om die uitvoering in natura te
bekomen. Uit de teksten van het Burgerlijk Wetboek en uit de
wetsgeschiedenis zou trouwens blijken dat het de bedoeling was aan
het boetebeding een coercitieve functie naast de indemniserende toe
te kennen.
Om met dit laatste te beginnen. E. Wymeersch heeft aangetoond dat
de wetgeschiedenis eerder in een andere richting wijst(238). Maar
beslissend is dit tegenargument niet, daar het weinig twijfellijdt dat
de rechtspraktijk de dwangfunctie van het strafbeding in de loop der
jaren steeds sterker is gaan benadrukken en de meeste hoven en
rechtbanken daar lange tijd geen graten in hebben gezien. De overdreven boetebedingen in toetredingscontracten hebben echter vooral
sinds het einde van de tweede wereldoorlog zo'n uitbreiding genomen
dat een reactie niet kon uitblijven. In veellanden gebeurde dit eerst
door de erkenning van een matigingsrecht in hoofde van de feitenrechter en later door een wettelijke reglementering van de toetredingscontracten. In ons land geschiedde - tot op heden - echter
(236) Kh. Luik, 25 januari 1966, J. Liege, 1965-1966, 182; Kh. Luik, 29 oktober 1968, J. T.,
1969, 194.
(237) Zie en vgl. o.m. MOREAU-MARGREVE, M., ,Une institution en crise: la clause penale",
R.C.J.B., 1972, 459 e.v.; ,Encore la clause penale: nouvelle phase d'une crise", R.C.J.B.,
1973, 311 e. v.; WYMEERSCH, E., ,Strafbedingen zijn berboden, schadebedingen niet", R. W.,
1973-74, 2432 e.v.; ID., ,Toetsing van verhogingsbedingen", R. W., 1976-77, 135 e.v.; VAN
0MMESLAGHE, P., o.c., R.C.J.B., 1975, 530 e.v.; STUYCK, J., ,Toetsing van
verhogingsbedingen Naar een betere bescherming tegen onereuze bedingen in
standaardcontracten?", R. W., 1977-78, 545; MoREAU-MARGREVE, I., ,Pour un certain
pouvoir de revision des clauses penales". J. T., 1976, 637; VANRYN, J ., ,Nature et fonction
de la clause penale selon le Code civil", J. T., 1980, 557 e.v.; BosMANs, M., o.c., J. T., 1981,
37 e. V. en 56 e. V .; SCHOENTJES-MERCHIERS, Y., ,Strafbeding- Boetebeding", T.P.R., 1969,
52; zie ook Wetsvoorstel Van Cauwenberghe, Par/. St., Kamer, 1980-81, nr. 782/1.
(238) ,De betwistingen rond het strafbeding: Een stand van zaken", B.R.H., 1982, 430-432.
In werkelijkheid is de wetsgeschiedenis niet eenduidig op dit punt.
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noch het een, noch het ander. Het Hof van Cassatie heeft dan in 1970
langs de hierboven aangeduide weg gepoogd aan de misbruiken
inzake boetebedingen paal en perk te stellen. Maar daarmee is het
Hof m.i. enerzijds te ver gegaan en anderzijds niet ver genoeg. Te
ver, omdat er geen dwingende maatschappelijke behoefte bestaat om
echte boetebedingen in onderhandelingscontracten zonder meer te
verbieden. Anderzijds gaat men niet ver genoeg, daar de misbruiken
waartoe toetredingscontracten onvermijdelijk leiden, niet alleen in
boetebedingen tot uiting komen, maar ook in exoneratiebedingen,
vervalclausules, uitdrukkelijk ontbindende bedingen, bevoegdheidsbedingen, enz., enz.
3. Uitdrukkelijk ontbindend beding
46. Uitdrukkelijk ontbindende bedingen die het recht om ontbinding
te vorderen uitbreiden t.o.v. artikel1184 burgerlijk wetboek, zijnvolgens de heersende rechtspraak en rechtsleer in ons land - in de
regel geldig(239).
Vooral in Frankrijk wordt er vaak op gewezen dat de beperking of
uitsluiting van de appreciatievrijheid van de rechter terzake, het
gevaar voor eigenrichting inhoudt. J. Borricand heeft deze redenering duidelijk weergegeven ,, ... la resolution n'est plus une sanction
soumise a 1' appreciation du juge, appele, selon le droit commun,
comme arbitre entre les parties, a faire regner la justice contractuelle.
La resolution devient une sanction laissee a la discretion du creancier
et qui, par la, s'apparente aux actes de justice privee. En permettant
a un contractant de se faire lui-meme justice, la clause resolutoire
supprime la protection que represente pour le debiteur le mecanisme
de la resolution judiciaire"(240). Het is evident dat dit gevaar vooral
reeel is bij toetredingscontracten.
Alhoewel de onbillijkheid van vele uitdrukkelijk ontbindende bedingen in de rechtspraak en rechtsleer op de korrel worden genomen(241), leidt dit zelden tot voorstellen om algemene geldigheidsbeperkingen terzake in te voeren.
De vraag rijst niettemin of de recente cassatierechtspraak inzake
boetebedingen niet behoort doorgetrokken te worden naar de uit(239) ,Quelle que soit sa teneur, le pacte commissoire expres est licite", DE PAGE, H., o.c.,
II, 850. Zie ook COLPAERT, M. en BDTZLER, R., noot onder Cass., 19 april1979, R.C.J.B.,
1981, 36. Hetzelfde geldt voor opschortingsbedingen: zie DE PAGE, H., o.c., II, nr. 870.
(240) BoRRICAND, J., ,La clause resolutoire expresse dans les contrats", Rev. trim. dr. civ.,
1957, 440.
(241) Zie b.v. VANDEPUTTE, R., o.c., 2/4 e.v.
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drukkelijk ontbindende bedingen. Commissoire bedingen leggen
immers veelal op de schuldenaar die in zijn contractuele verbintenissen tekortschiet een zwaardere sanctie op dan het gemeen recht. Men
kan hier dus in zekere zin, zoals bij het strafbeding, spreken van een
private straf. Moeten deze clausules om die reden niet absoluut nietig
worden verklaard? De vraag stellen betekent niet dat zij m.i. bevestigend beantwoord behoort te worden(242).
Persoonlijk ben ik ook hier voorstander van een marginaal toetsingsrecht van de rechter op grond van de theorie van de gekwalificeerde
benadeling en op grond van artikel 1134, lid 3 burgerlijk wetboek.
Ik denk hier vooral aan clausules die aan een der contractspartijen
het recht geven zonder tussenkomst van de rechter voor , ,om het even
welke wanprestatie" het contract te ontbinden. Maakt m.i. misbruik
van dit recht de schuldeiser die een zeer geringe tekortkoming van
de wederpartij of een tekortkoming die gemakkelijk goedgemaakt
kan worden, te baat neemt om het contract te ontbinden.
Voor toetredingscontracten biedt deze regeling echter geen werkelijke oplossing, daar het contractueel evenwicht daar structureel verbroken is. Het misbruik is hier niet de uitzondering, maar de regel.
Het misbruik bestaat hier niet alleen voor het uitdrukkelijk ontbindend beding, maar voor het geheel van de algemene contractsvoorwaarden. Vandaar dat een bijzonder wetgevend initiatief zich opdringt.
4. Andere bedingen
47. Hierboven werd er reeds op gewezen dat partijen kunnen overeenkomen dat de schuldenaar die volgens het gemeen recht tot een
middelen- of inspanningsverbintenis gehouden is, een resultaats- of
uitslagverbintenis aangaat. Ook gebeurt het regelmatig dat partijen
contractueel een resultaatsverbintenis in een garantieverbintenis omzetten, zodat de schuldenaar ook voor overmacht moet instaan. De
geldigheid van deze contractsregelingen wordt slechts zelden in vraag
gesteld(243).
(242) Vergelijk i.v.m. de toepassing van de geldigheidsbeperkingen inzake boetebedingen op
vervalbedingen in verzekeringscontracten V ANDEPUTTE, R., ,De lotsbestemming van de
vervallenverklaring in de verzekeringen", R. W., 1977-78, 2049 e.v. De auteur wijst er o.m.
op dat deze vervallenverklaringen een zekere analogie vertonen met opschortingsbedingen en
strafbedingen; zie ook MOREAU-MARGREVE, I., o.c., R.C.J.B., 1972, 495-496; Charleroi, 20
september 1977, B.R.H., 1978, 247.
(243) Wat de principiele geldigheid van garantiebedingen betreft, zie art. 1302, lid 2 B.W.;
DE PAGE, H., o.c., II, nr. 607, 2°; Rep. Dalloz, Droit civil, V0 Responsabilite contractuelle,
nrs. 137 e.v.
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Toch moet hier melding worden gemaakt van de stelling van de
Franse auteur B. Starck dat dit voor heel wat beoefenaars van vrije
beroepen niet geoorloofd is. Een geneesheer zou inbreuk plegen op
de medische plichtenleer, indien hij zich tot de genezing van de
patient zou verbinden, m.a. w. een resultaatsverbintenis of garantieverplichting zou aangaan. Hetzelfde geldt, volgens deze auteur, voor
advocaten: zij kunnen zich niet geldig verbinden tot het winnen van
een proces(244).
Verwant hiermee is de opvatting - die ook in ons land aanhangers
heeft(245) - dat geneesheren, advocaten en beoefenaars van bepaalde andere vrije beroepen hun aansprakelijkheid ook niet contractueel
kunnen beperken.
48. Krachtens artike/1244, lid 2 burgerlijk wetboek kan de rechter,
niettegenstaande ieder andersluidend beding, met inachtneming van
de toestand der partijen, gebruik makend van deze bevoegdheid met
grote omzichtigheid en daarbij rekening houdend met de termijnen
die de schuldenaar reeds heeft genoten, gematigd uitstel verlenen aan
de debiteur voor de betaling en de vervolgingen doen schorsen, ook
wanneer de schuld blijkt uit een andere authentieke akte dat een
vonnis. Uit de tekst zelf blijkt dat het bier om- een dwingende
wetsbepaling gaat. Bedingen waarbij de schuldenaar geheel of gedeeltelijk aan dit recht zou verzaken, zijn dan ook nietig(246).

(244) STARCK, B., Droit civil. Obligations, Paris, 1972, p. 624, nr. 2108.
(245) DALCQ, R.O., ,Faut-il limiter Ia responsabilite des professions liberales?", in En
hommage au Projesseur Jean Baugniet, Brussel, 1976, 110; VAN OEVELEN, A., ,De
aansprakelijkheid jegens psychisch gehandicapten", R.G.A.R., 1980, nr. 10151, p. 9 verso
en de in voetnoot 136 aangehaalde bronnen; FLAMME, M.-A., ,Du devoir de surveillance de
l'architecte et des clauses d'exoneration de sa responsabilite", R.C.J.B., 1974, 540;
HANNEQUART, Y., Le droit de Ia construction, Brussel, 1974, nr. 193; R.P.D.B., V0 Notaires,
nr. 1989. Zie ook Handelingen van de Nederlandse Juristen-Vereniging, 1957, 58 e.v., 79, 91
e.v.
(246) Zie DE PAGE, H., o.c., I, nr. 146. Uitstel van betaling belet niet de toepassing van een
schadebeding. De stelling dat bepaalde schadebedingen ongeldig zijn, daar zij op
onrechtstreekse wijze het recht van de debiteur op een respijttermijn krachtens art. 1244, lid
2 B.W. zouden beperken, is dan ook achterhaald. Zie KRUITHOF, R., MooNs, H. en PAULus,
C., o.c., T.P.R., 1975, 751-752; vgl. DE PAGE, H., o.c., I, nr. 146bis.
Verjaringsbedingen die een aansprakelijkheidsuitbreiding inhouden, zijn veelal nietig, daar zij
een aantasting inhouden van het beginsel dat aile juridische betwistingen eens een einde moeten
nemen en de wettelijke regeling dienaangaande dus de openbare orde raakt. Zie art. 2220 B. W.;
DE PAGE, H., o.c., VII, nrs. 1134, 1235, 1251, 1253 en 1254. Toch mag de schuldenaar steeds
aan een verkregen verjaring verzaken. Zie KLUYSKENS, A., De verbintenissen, Gent, 1931, nr.
232.
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C. Vrijwaringsbedingen

49. Daar de aansprakelijkheid van de schadeveroorzaker jegens de
schadelijder door een vrijwaringsbeding als dusdanig niet in het
gedrang wordt gebracht, ja meer zelfs, de kansen van het slachtoffer
op een effectieve schadeloosstelling door zo'n clausule vergroten,
staan rechtsleer en rechtspraak heden ten dage over het algemeen zeer
positief tegenover zulke bedingen. De principiele geldigheid van
vrijwaringsbedingen wordt door de heersende rechtsleer en rechtspraak dan ook niet in twijfel getrokken(247).
Uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie blijkt dat de geldigheidsbeperkingen t.a.v. exoneratiebedingen niet zonder meer doorgetrokken kunnen worden naar de vrijwaringsbedingen. Dit werd benadrukt in het arrest van 7 september 1962: daar waar de gemeente zich
niet contractueel van haar aansprakelijkheid inzake ordehandhaving
tegenover de burgers kan ontlasten- daar dit strijdig zou zijn met
het Decreet van de 10e Vendemiaire van het Jaar IV-, kan zij zich
daarentegen wei door derden, in casu de inrichters van een betoging,
Iaten vrijwaren voor de schadevergoeding waartoe zij mogelijkerwijze gehouden is(248).
In dit verband rijst de vraag of een vrijwaringsbeding voor bedrog
of opzet niet geldig moet verklaard worden, daar de rechten van de
schadelijder er geenszins door worden aangetast. Uit het arrest van
het Hof van Cassatie van 29 september 1972 kan afgeleid worden dat
vrijwaringsbedingen voor opzettelijke fout nietig zijn(249). Terecht
meen ik, en dit om dezelfde reden die de wetgever ertoe bewogen
heeft om aansprakelijkheidsverzekeringen voor persoonlijke opzettelijke fouten te verbieden, nl. dat het strijdig is met de openbare orde
en de goede zeden, zo men door een overeenkomst rechtstreeks of
onrechtstreeks zou kunnen ontsnappen aan de gevolgen van zijn
persoonlijk bedrog (Fraus omnia corrumpit)(250).
De analogie met aansprakelijkheidsverzekeringen leidt tot de logische conclusie dat ook vrijwaringsbedingen voor een persoonlijke
zwarejout van de stipulant nietig moeten worden verklaard. Immers,
artikel16 van de Verzekeringswet verbiedt ook aansprakelijkheids(247) Zie Cass., 7 september 1962, Pas., 1963, I, 32, noot W.O.; Cass., 29 september 1972,
Arr. Cass., 1973, 121; Noot DALCQ, R.O. onder Rb. Gent, 27 juni 1961, R.G.A.R., 196, nr.
6886 en de verwijzingen.
(248) Cass., september 1962, Pas., 1963, I, 32, noot W.O.; zie ook Rb. Brussel, 18 maart 1976,
R.G.A.R., 1977, nr. 9729; KRUITHOF, R., o.c., T.P.R., 1983, 630.
(249) Cass., 29 september 1972, Arr. Cass., 1973, 121.
(250) Cf. art. 16 Verzekeringswet.
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verzekeringen voor grove schuld van de verzekerde(251). Het Hof
van Cassatie blijkt echter niet geneigd deze weg in te slaan. Integendeel, in het reeds genoemde arrest van 29 september 1972 besliste het
hof dat een vrijwaringsbeding voor aile schade behalve in geval van
opzettelijke fout van de organen van de betrokken rechtspersoon,
niet strijdig is met de openbare orde(252).
Vermeldenswaard in dit verband is nog de zeer afwijzende houding
die Y. Hannequart ten overstaan van vrijwaringsbedingen heeft
ingenomen(253). De auteur wijst er op dat deze vorm van risicoafwenteling tot onvoorzichtigheid en roekeloosheid kan leiden. Hij
acht vrijwaringsbedingen zelfs sociaal gevaarlijker dan exoneratiebedingen, daar zij totstandkomen zonder toestemming van de schadevergoedingsgerechtigde. Bij exoneratiebedingen is het de potentiele
schadelijder zelf die afstand doet van zijn recht op schadevergoeding,
maar door vrijwaringsbedingen wordt de veiligheid en gezondheid
van derden in het gedrang gebracht. Ongetwijfeld, de derde wordt
niet beroofd van zijn recht op schadevergoeding, maar het gevaar dat
hij schade zal lijden wordt door het vrijwaringsbeding vergroot.
Immers, door het vrijwaringsbeding wordt de uiteindelijke schadelast verschoven van de schadeveroorzaker naar degene die zich tot
vrijwaring verbonden heeft, zodat de preventieve werking van het
aansprakelijkheidsrecht ontkracht wordt. De auteur trekt daaruit de
conclusie dat vrijwaringsbedingen t.a.v. lichamelijke schade zonder
meer nietig moeten worden verklaard.
Het argument tegen de redenering van Hannequart is natuurlijk dat
hetzelfde bezwaar ook tegen aansprakelijkheidsverzekeringen ingeroepen kan worden en dat deze- binnen de perken van artikel16
Verzekeringswet - toch geldig zijn. Het sociaal nut van deze regelingen kan men toch niet miskennen. Hannequart kan dit tegenargument wat afzwakken maar niet ontzenuwen wanneer hij schrijft dat
verzekeringscontracten steeds bedingen bevatten die de verzekerde
(251) In die zin: VANRYN, J., noot onder Charleroi, 8 mei 1930, R.G.A.R., 1931, nr. 742;
PIRSON, R. en DE VILLE, A., o.c., II, nrs. 327 en 331; SALKIN, A., ,Peut-on valablement
stipuler qu'on ne repondra pas de sa faute?", Bull. Ass., 1930, 752; Rb. Nivelles, 21 december
1927, Rev. Ace. Trav. 1929, 105; Rb. Charleroi, 8 mei 1930, R.G.A.R., 1931, nr. 742; Vred.
Bergen, 4 juni 1930, R.G.A.R., 1931, nr. 743. Zie ook Cass. fr., 1 februari 1939, Gaz. Pal.,
1939, I, 602; Cass. fr., 15 oktober 1940, Gaz. Pal., 1940, 2, 275; RoBLOT, R., ,De la faute
lourde en droit prive", Rev. trim. dr. civ., 1943, 9 e.v.; RoBINO, P., o.c., Rev. trim. dr. civ.,
1951, 14 e.v.; MAZEAUD en TuNC, Ill, nr. 2569 in fine.
(252) Arr. Cass., 1973, 121.
(253) HANNEQUART, Y., ,Les clauses d'irresponsabilite dans les contrats d'entreprise et la
securite du travail", Ann. Fac. Dr. Liege, 1959, 162 e.v. Zie ook DruoN, H., o.c., 204: ,In
zeker opzicht is echter tegenover vrijwaringsbedingen juist grotere waakzaamheid geboden dan
tegenover exoneratieclausules, omdat zij in hun effect vaak verder reiken en minder
overzichtelijk zijn dan deze".
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ervan moeten weerhouden fouten te begaan: clausules i.v.m. hogere
verzekeringspremies, vrijstellingen, mogelijkheid tot opzegging door
de verzekeraar na elk schadegeval, uitsluitingen, enz.

BESLUIT
50. Het voornaamste besluit dat uit dit onderzoek kan getrokken
worden is dat zowel contractuele aansprakelijkheidsuitbreidingen,
zoals boetebedingen en uitdrukkelijk ontbindende bedingen, als
exoneratieclausules een ernstige verstoring van het contractuele evenwicht kunnen veroorzaken.
In een bestel als bet onze dat de wilsautonomie tot uitgangspunt van
bet contractenrecht heeft gekozen, zullen de partijen in de regel zelf
de voor- en nadelige gevolgen van hun contractsvrijheid terzake
moeten dragen. Men moet nu eenmaal bereid zijn een prijs voor de
vrijheid te betalen.
Ernstige misbruiken van die contractsvrijheid kunnen echter niet
geduld worden. In bepaalde sectoren is de wetgever tussengekomen
en heeft dwingende rechtsregels terzake uitgevaardigd. Daar bet bier
echter om partiele regelingen gaat, bleek ook een ingrijpen van de
rechtspraak op den duur onvermijdelijk. We hebben gezien dat de
hoven en rechtbanken terzake zowel rechtstreekse als onrechtstreekse
controlemiddelen hebben aangewend om aan deze misbruiken het
hoofd te bieden. Het toestemmingsvereiste en bepaalde interpretatieregels worden als indirecte controlemiddelen door heel wat rechtbanken aangewend. Deze middelen bieden echter meer nadelen dan
voordelen. Niet aileen wordt de rechtszekerheid erdoor in bet gedrang gebracht en zijn sommige redeneringen van rechters nogal
kunstmatig, maar vaak zijn de meest gewiekste contractspartijen in
staat om deze jurisprudentiele hindernissen te ontwijken ofte nemen.
Rechtspolitiek is het trouwens beter om dit probleem langs de geldigheid van de desbetreffende clausules aan te pakken(254). Wat de
rechtstreekse controle op aansprakelijkheidsbedingen betreft, is de
rechtspraak van ons Hof van Cassatie niet erg eenduidig. De strengheid van ons hoogste gerechtshof t.a. v. strafbedingen contrasteert
met de grote lankmoedigheid die t.o.v. exoneratiebedingen, vrijwaringsbedingen en uitdrukkelijk ontbindende bedingen op bet stuk
van de geldigheid wordt betoond.
(254) Supra, nrs. 18, 21 en 30.

297

Mijns inziens bestaat er behoefte aan een regeling die de rechter een
algemeen marginaal toetsingsrecht - gesteund op de theorie van de
gekwalificeerde benadeling of de precontractuele aansprakelijkheid
en artikelll34, lid 3 burgerlijk wetboek (uitvoering te goeder trouw)
- toekent. Op die grond zou de rechter kennelijk overdreven boetebedingen en uitdrukkelijk ontbindende bedingen opzij kunnen zetten. Wat strafbedingen betreft, geef ik aan deze oplossing de voorkeur boven deal te strenge regeling die het Hof van Cassatie in 1970
heeft uitgewerkt(255). Voorts verdient overwogen te worden om het
verbod op exoneratiebedingen voor zware persoonlijke fout van de
debiteur en voor zware en opzettelijke fout van diens aangestelden
en uitvoeringsagenten opnieuw in te voeren. En wat vrijwaringsbedingen aangaat, zou- naar analogie met aansprakelijkheidsverzekeringen - niet alleen vrijwaring voor andermans opzettelijke fout
uitgesloten moeten worden, maar ook voor andermans zware fout.
Het grootste probleem ligt echter bij de toetredingscontracten. De
partij die deze overeenkomsten redigeert, stipuleert immers zeer vaak
verregaande exoneratieregelingen t.a.v. de verbintenissen die zij zelf
aangaat en legt exorbitante aansprakelijkheidsuitbreidingen op t.a.v.
de verbintenissen. van -de. wederpartij. Zowel als schuldenaar als _in
de hoedanigheid van schuldeiser haalt de opsteller van het adhesiecontract het laken grotendeels naar zich toe. Juist omdat de wilsvrijheid van de toetredende partij hier grotendeels een fictie is geworden,
is ons traditioneel verbintenissenrecht niet bij machte om aan dit
probleem het hoofd te bieden. Zoals in andere Ianden gebeurd is,
dringt zich hier een wetgevend initiatief op(256).

(255) Art. 4 Ontwerp Boetebeding van de Benelux-Studiecommissie voor de eenmaking van
het recht: ,Op verlangen van de schuldenaar kan de rechter, indien de billijkheid dit
klaarblijkelijk eist, de werking van het boetebeding matigen zonder dat hij minder kan
toekennen dan de op grand van de wet verschuldigde schadevergoeding", vgl. art. 1231 C.
civ. fr.; MoREAU-MARGREVE, I., o.c., J.T., 1976,637 e.v.; Gent, 28 juni 1979, R. W., 1979-80,
2260; vgl. Antwerpen, 29 januari 1979, R. W., 1979-80, 1135.
(256) Zie hierover vooral HoNorus, E.H., Standaardvoorwaarden, Deventer, 1978; ro.,
, ,Naar een wettelijke regeling van algemene voorwaarden' ', in Handelingen der Nederlandse
Juristen- Vereniging, 1979.
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