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I. INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING

1. Om het onderwerp van de uiteenzetting te verduidelijken is het
wenselijk vooraf enkele elementaire regels uit het Burgerlijk Wethoek in herinnering te brengen. Meer bepaald die regels waarin de
wetgever een antwoord geeft op de vraag in welke mate contracterende partijen gehouden zijn rekening te houden met elkaars belang,
zich redelijk, loyaal of zorgvuldig ten opzichte van elkaar te gedragen. Of negatief uitgedrukt: welke houvast biedt het Burgerlijk
Wetboek, om uit te maken of een gedraging van een contractant als
onrechtmatig dient aangemerkt te worden op grond van de omstandigheid dat die gedraging het belang van de medecontractant
schaadt?
2. Op dit punt kan men een onderscheid maken tussen de precontractuele en de uitvoeringsfase der overeenkomst.
In de precontractuele fase is de fundamentele regel deze van de
vrijheid van contracteren. De wet verleent de burger de bevoegdheid
autonoom te beslissen omtrent de vraag of hij al dan niet wenst te
contracteren en tegen welke voorwaarden(l). In de optiek van de
Codex zal dus de uitoefening van een van de bevoegdheden besloten
in de contractsvrijheid - de bevoegdheid wei te contracteren, de
bevoegdheid niet te contracteren en de bevoegdheid tot autonome
inhoudsbepaling - niet als onrechtmatig kunnen aangemerkt worden omdat zij al te zeer het belang van de medecontractant zou
krenken. Slaagt een partij er bijvoorbeeld in een voor haar bijzonder
voordelig en voor de medecontractant bijzonder nadelig contract te
(1) Over de inhoud van de contractsvrijheid en de bevoegdheden die in het recht van
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sluiten, dan is haar handelswijze, in beginsel, rechtmatig. Immers,
het vaststellen van de voorwaarden van de overeenkomst is het
voorwerp van de autonome beslissingsmacht van partijen.
Naast de aanduiding van deze vormen van rechtmatig gedrag in de
precontractuele fase; vermeldt het Burgerlijk Wetboek twee vormen
van onrechtmatig precontractueel gedrag. Met name bedrog en geweld(2). Onder wel omschreven- en zoals we straks zullen beklemtonen - strenge voorwaarden wordt het gebruik van kunstgrepen en
bedreigingen gesantioneerd(3).
Wij stappen over naar de uitvoeringsjase der overeenkomst.
Hier geldt, als basisbeginsel het principe van de bindende kracht der
overeenkomst. Vordert dus de schuldeiser de uitvoering van een
contractueel recht, dan kan de rechter, in de optiek van het Burgerlijk
Wetboek, de vordering niet weigeren onder het motief dat de uitvoering al te zwaar uitvalt voor de schuldenaar.
Wel voorziet het Wetboek een uiterste grens, met name de grens van
de overmacht. Is de uitvoering onmogelijk geworden ten gevolge van
omstandigheden onafhankelijk van de wil van de schuldenaar, dan
is deze laatste - tijdelijk of definitief - bevrijd.
3. De zoeven geschetste regels brengen ons tot het onderwerp van
de uiteenzetting.
De regeling van het Burgerlijk Wetboek is inderdaad op het punt van
de vraag naar de graad van loyauteit die partijen ten opzichte van
elkaar in acht dienen te nemen aangevuld en zelfs gewijzigd geworden
door een reeks praetoriaanse leerstelsels. Een reeks jurisprudentiele
en doctrinale theorieen die, onder verwijzing naar begrippen zoals
redelijkheid, billijkheid en zorgvuldigheid, een aantal nieuwe rechtsplichten scheppen omtrent de vraag hoe partijen zich tegenover
elkaar behoren te gedragen.
Waar de Codex de rechtszekerheid verheft tot het meest fundamente(2) Dat bedrog en geweld niet aileen verklaard kunnen worden binnen de theorie van de
wilsgebreken, maar tevens een fout uitmaken in de zin van art. 1382 B.W., wordt aanvaard
door de Belgische, Franse en Nederlandse rechtsleer en rechtspraak (VAN GERVEN, W.,
Beginselen van Belgisch Privaatrecht, dee! I, Amsterdam/ Antwerpen, 1969, 318; DE PAGE,
H., Traite elementaire de droit Beige, dee! I, Brussel, 1962, 71; Cass., 2 mei 1974, R.C.J.B.,
1976, 34 e.v. (met noot L. CORNELIS); Cass. fr., 4 februari 1975, S.J., 1975, 18100 (met noot
C. GAURY); PLANIOL, M. en RIPERT, G., Traite Pratique de Droit civiljran{:ais, dee! VI,
Parijs, 1952, 250; H.R., 16 december 1932, W., 1933, 12558 (met noot R.); N.J., 1933, 458
(met noot E. MEYERS); AssER, C. en RUTTEN, L., Handleiding tot de beoefening van het
Nederlands Burgerlijk Recht, dee! IV, II, Algemene leer der overeenkomsten, Zwolle, 1975,
128.
(3) Infra, nr. 5.
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le beginsel uit het contractenrecht - dit beginsel wordt inderdaad
in de voorbereidende werken van het Burgerlijk Wetboek aangeduid
als ,le principe le plus fondamenta1"(4), als ,le premier principe de
toutes''(5)- heeft vooral de rechtspraak de strakheid van de wettelijke regeling verzacht met een aantal ,billijkheidstheorieen". Het
zijn deze praetoriaanse leerstelsels die het onderwerp van de uiteenzetting vormen.
Gepoogd zal worden 1. een overzicht te geven van de belangrijkste
theorieen; 2. een aantal verbanden te leggen tussen deze, op het eerste
gezicht, los van elkaar staande leerstelsels.
Ook nu wordt een onderscheid gemaakt tussen de precontractuele en de uitvoeringsfase van de overeenkomst.
II.

DE WERKING VAN DE AQUILISCHE AANSPRAKELIJKHEID IN DE
PRECONTRACTUELE FASE

A. De aanvullende werking van de aquilische aansprakelijkheid

a. Algemeen
4. In de precontractuele fase treft men een aantalleerstelsels aan die
dit gemeen hebben dat zij, naast de twee vormen van onrechtmatig
gedrag vermeld door de wet - bedrog en geweld - een aantal andere
precontractuele aquilische fouten onderscheiden. Wij hebben het
over de leer van het incidenteel bedrog, het vereiste van de verschoonbaarheid van de dwaling en de theorie van de culpa in contrahendo(6)
(4) ,Rapport fait a Ia Convention nationale, sur le deuxieme projet de Code civil, par
Cambaceres, au nom du comite de legislation", in F'ENET, P.A., Recueil complet des travaux
preparatoires du Code Civil, Parijs, 1927, dee! I, 107-108.
(5) ,Rapport fait a Ia Convention nationale, sur le deuxieme projet de Code Civil, par
Cambaceres, au nom du comite de legislation", in F'ENET, P .A., Recueil complet des travaux
preparatoires du Code Civil, Parijs, 1927, dee! I, 108.
(6) De grondslag van de drie vermelde theorieen- incidenteel bedrog, verschoonbaarheid van
de dwaling en culpa in contrahendo- is inderdaad art. 1382 B.W.
Zie hierover voor het incidenteel bedrog: DB PAGE, H., Traite elementaire de droit civil beige,
dee! I, Brussel, 1962, 66-67; DEKKERS, R., Handboek Burgerlijk Recht, dee! II, Brussel, 1971,
32; RENARD, C., VIEUJEAN, E. en HANNEQUART, Y., Les Novelles, Droit civil, dee! IV, I,
Brussel, 1957, nr. 901 en 906 ter; DECLERCK-GOLDFRACHT, J., ,Le dol dans Ia conclusion
des conventions. L'article 1116 du Code Civil et les correctifs apportes aux conditions de cette
disposition", R.C.J.B., 1972, 269; VAN GERVEN, W., Beginselen van Belgisch Privaatrecht,
dee! I, Antwerpen/Amsterdam, 1969, 315. Ook de rechtspraak steunt de theorie van het
incidenteel bedrog op art. 1382: zie de referenties bij VANWIJCK-ALEXANDRE, M., ,La
reparation du dommage dans Ia negociation et Ia formation des contrats", Ann. Fac. Dr.
Liege, 1980, 73, noot 200.
Voor het vereiste van de verschoonbaarheid van de dwaling raadplege men: DE PAGE, H.,
Traite etementaire de droit civil beige, dee! I, Brussel1962, 61-62; DEKKERS, R., Handboek
Burgerlijk Recht, dee! II, Brussel, 1971, 31; RENARD, C., VIEUJEAN, E. en HANNEQUART,
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(7). Deze drie theorieen zijn het produkt van het inzicht dat ook in
de precontractuele fase de gemeenrechtelijke gedragsnorm van artikel1382 Burgerlijk Wetboek e.v. van toepassing is. De omstandigheid dat men onderhandelt over een te sluiten overeenkomst verhinY., Les novelles, Droit civil, dee! IV, I, Brussel 1957, nrs. 688-697; VAN GERVEN, W.,
Beginselen van Belgisch Privaatrecht, dee! I, Antwerpen/Amsterdam, 1969, 313; CORNELIS,
L., ,Le dol dans Ia formation du contrat, R.C.J.B., 1976, 47; KRUITHOF, R., Noot bij Rb.
Dendermonde, 10 oktober 1969 (tussenvonnis) en 18 september 1970 (eindvonnis), R. W.,
1970-71, 635. Opgemerkt weze dat het Hof van Cassatie in een aantal uitspraken (zie de
referenties bij KRUITHOF, R., ,Overzicht van Rechtspraak 1974-1980. Verbintenissen",
T.P.R., 1983, 551) de juridische grondslag voor de onverschoonbare dwaling lijkt te zoeken
in een interpretatie van de artikelen 1109, 1110 en 1117 B.W. KRUITHOF, R. weerlegt deze
visie terecht met een vijftal argumenten (KRUITHOF, R., ,Overzicht van Rechtspraak
1974-1980, Verbintenissen", T.P.R., 1983, 551-552).
Ook de culpa in contrahendo wordt verklaard op basis van art. 1382 B.W. Zie hierover:
ScHRANS, G., Precontractuele verhoudingen naar Belgisch recht, Zwolle, 1967, 34-36; DE
PAGE, H., ,Traite elementaire de droit civil beige, dee! II, Brussel, 1964, 541-545; VAN RUN,
J., Responsabilite aquilienne et contrats, s.l., 1933, 128-132: DE BERSAQUES, A., ,La culpa
in contrahendo", R.C.J.B., 1964, 276-285; DALCQ, R.O., Traite de responsabilite civile, dee!
I, Brussel, 1967, 124; LIMPENS, J., en KRUITHOF, R., ,Examen de jurisprudence (1960 a
1967). Les obligations", R.C.J.B., 1964, 478; ,Examen de jurisprudence (1964 a 1967). Les
obligations", R.C.J.B., 1969, 201; MATTHYS, 1. en BAETEMAN, G., ,Overzicht van
rechtspraak (1961-1964). Verbintenissen", T.P.R., 1966, 86; CoRNELIS, L., ,Le dol dans Ia
formation du contrat", R. C.J.B., 1976, 38 en 43 e. v.
(7) De vader van de theorie der culpa in contrahendo, de Duitser R. VON JHERING, verdedigde
de stelling dat de precontractuele aansprakelijkheid van contractuele aard is. (voN JHERING,
R., ,Culpa in contrahendo, oder Schadenersatz bei nichtigen oder nicht zur Perfektion
gelangten Vertriigen", Jahrbiicher fiir die Dogmatik des heutigen Romischeil und Deutsclien
Privatrechts, IV, 1861, 1 e.v.; ook verschenen in VON JHERING, R., Gesammelte Aujsiitze I,
1881, 327, e.v.; Franse vertaling door DE MEULENAERE, ,,De Ia culpa in contrahendo ou des
dommages-interets dans Jes conventions nulles ou restees imparfaites", in VON JHERING, R.,
Oeuvres choisis, Brussel!Parijs, 1893, II, 1 e.v.). Daartoe schiep hij de fiktie van een
stilzwijgend voor-contract: partijen, die met mekaar onderhandelen over een te sluiten
contract, worden geacht een stilzwijgende overeenkomst te hebben gesloten om de nodige
zorgvuldigheid aan de dag te Jeggen ten einde aan elkaar een geldig contract voor te leggen.
Overtreedt een van de partners de verplichting tot , diligentia in contrahendo ", dan begaat
hij een wanprestatie. De hedendaagse Belgische doctrine (zie de referenties in voorgaande
voetnoot) verwerpt deze constructie. Ons recht biedt inderdaad de mogelijkheid om, zonder
een beroep te moeten doen op de totaal willekeurige fiktie van het stilzwijgend voorcontract,
de precontractuele aansprakelijkheid te sanctioneren. Die mogelijkheid is vervat in art. 1382
e.v. B.W. lnderdaad, de contractuele aansprakelijkheid is een bijzonder
aansprakelijkheidssysteem, terwijl de aquilische aansprakelijkheid het stelsel van gemeenrecht
is. De contractuele aansprakelijkheid is een bijzonder aansprakelijkheidssysteem, omdat het
slechts toepassing krijgt voor verbintenissen ontstaan uit overeenkomst. De aquilische
aansprakelijkheid daarentegen is, in de terminologie van R.O. DALCQ (Traite de responsabilite
civile, dee! I, Brussel, 1967, 131) en J. VAN RIJN (Responsabilite aquilienne et contrats, Parijs,
1933, 118) ,le systeme de responsabilite commun", omdat het van toepassing is op aile
verbintenissen, onverschillig of zij ontstaan zijn met de wet, delict, quasi-delict of
quasi-contract; slechts wanneer de verbintenis ontstaat uit overeenkomst, wordt zij
gesanctioneerd door de contractuele aansprakelijkheid (DALCQ, R.O., o.c., 131-133; VAN
RuN, 1., o.c., 118-120; DE PAGE, H., Traite etementaire de droit civil beige, dee! II, 1964,
1147-1148; PIRSON, R. en DE VILLE, A., Traite de Ia responsabilite civile extra-contractuelle,
Brussel!Parijs, 1935, dee! I, 21-26; zie ook VANDENBERGHE, H., (ed.), Onrechtmatige daad,
actuele tendenzen, Antwerpen, 1979, 3). In de precontractuele periode is er, per definitie, nog
geen overeenkomst; partijen bevinden zich immers nog in de onderhandelingsfase en ... ,Ia
periode des pourparlers restent en dehors du cercle contractuel". (MAZEAUD, H. & L. en
TuNc, A., Traite theorique et pratique de Ia responsabilite civile delictuelle et contractuelle,
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dert inderdaad niet dat men zich, overeenkomstig 1382 e.v., zorgvuldig behoort te gedragen(8). En, overeenkomstig de regels van de
aquilische aansprakelijkheid, zijn niet aileen zwaarwichtige en met
opzet gestelde gedragingen- zoals bedrog en geweld- vatbaar voor
sanctie, maar ook minder zwaarwichtig en zelfs onopzettelijk gedrag(9).
De drie vermelde theorieen- incidenteel bedrog, verschoonbaarheid
van de dwaling en culpa in contrahendo- scheppen dus, naast het
verbod van bedrog en geweld, een aantal aanvullende rechtsplichten
in hoofde van aspirant-contractanten.
Vraag is nu welke deze plichten zijn?
b. Incidenteel bedrog

5. Op grond van de leer van het incidenteel bedrog rust op partijen
de plicht zich te onthouden van aile met opzet gepleegde kunstgrepen(lO). Dus niet aileen kunstgrepen(ll) zonder dewelke de mede

dee! I, Parijs, 1965, 142). Overigens weze opgemerkt dat de reden waarom R. VON JHERING
een beroep moest doen op de fiktie van het stilzwijgend voor-contract ligt in een
eigenaardigheid van het Duitse aansprakelijkheidsrecht. Het Duitse recht kende ten tijde van
VON JHERING- en kent trouwens nog aJtijd niet- een genera/k/ause/ i.v.m. de aqui!ische
aansprakelijkheid. Ben onrechtmatige daad kon slechts gesanctioneerd worden indien hiertoe
een vordering voorzien was. Voor onrechtmatig precontractueel gedrag ontbrak zodanige
vordering. Dit verklaart waarom VON JHERING de precontractuele aansprakelijkheid
vastknoopte aan de contractuele. (Zie hierover ScHRANS, G., Precontractuele Verhoudingen
naar Belgisch recht, Zwolle, 1967, 34-35; ScHoORDIJK, H., ,De betekenis van het ontwerp
B. W. voor de rechtsvinding'', in Plus est en vous, opstellen overrecht en cultuur aangeboden
aan Prof. Mr. A. Pitlo ter gelegenheid van zijn 25-jarig hoogleraarschap, Haarlem, 1970, 63,
die spreekt van de ,lapidaire onrechtmatige daad" van het Duitse recht; zie ook PIOTET, P .,
Culpa in contrahendo et responsabilite precontractuelle en droit prive suisse, Bern, 1963, 24-51
en de uitvoerige en lovende boekbespreking van dit Zwitsers werk door R. KRUITHOF, T.P.R.,
1964, 288-301).
(8) VAN RIJN, J., Responsabilite aquilienne et contrats, Parijs, 1933, 130.
(9) Artikelen 1382 en 1383 B.W.; VANDENBERGHE, H., ,Het aquiliaans foutbegrip" in
Onrechtmatige daad. Actuele tendenzen, VANDENBERGHE, H., (ed. ), Antwerpen, 1970, 3-18.
(10) DE PAGE, H., Traite elementaire de droit civil beige, dee! I, Brussel, 1962, 66-67;
DEKKERS,R.,HandboekBurgerlijkRecht, dee! II, Brussel,l971, 32; RENARD, C., VIEUJEAN,
E. en HANNEQUART, Y., LesNovel/es, Droit civil, dee!IV, I, Brussel, 1957, nr. 901 en 906ter;
DECLERCK-GOLDFRACHT, J., ,Le dol dans Ia conclusion des conventions. L'article 1116 du
Code Civil et les correctifs apportes aux conditions de cette disposition'', R. C.J.B., 1972, 269;
VAN GERVEN, W., Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Algemeen dee!,
Antwerpen/Amsterdam, 1969, 315.
(11) Men weet dat ook het opzettelijk stilzwijgen (het met opzet verzwijgen van informatie)
onder omstandigheden wordt aangemerkt als kunstgreep zoals bedoeld in de leer van het
bedrog (hetzij hoofdbedrog, hetzij incidenteel bedrog). Volgens het Hof van Cassatie is dit
het geval wanneer de verzwegen informatie betrekking heeft op een feit dat, indien het ware
meegedeeld, hetzij de medecontractant zou weerhouden hebben te contracteren
(hoofdbedrog), hetzij de medecontractant zou aangezet hebben te contracteren tegen voor hem
voordeliger voorwaarden (incidenteel bedrog) Cass., 8 juni 1978, R.C.J.B., 1979, 525 (met
noot).
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contractant de overeenkomst niet zou gesloten hebben, maar ook
kunstgrepen die alleen een invloed hebben op de voorwaarden van
de overeenkomst.
c. Verschoonbaarheid van de dwaling
6. Ten gevolge van het vereiste van de verschoonbaarheid van de
dwaling rust op partijen de plicht zich voldoende te informeren,
alvorens te contracteren(12). Schendt een van de onderhandelaars
deze plicht dan begaat hij een aquilische fout en kan hij, bij wijze
van sanctie in de specifieke vorm, geen beroep doen op de dwalingsregeling(l3). Ook niet als alle voorwaarden die de wet stelt in de
dwalingsregeling vervuld zijn.
d. Culpa in contrahendo
7. De leer van het incidenteel bedrog en het vereiste van de verschoonbaarheid van de dwaling leggen dus elk een specifieke verplichting op onderhandelaars: een verbod om met opzet kunstgrepen
aan te wenden en een gebod om zichzelf te informeren. Dit in
tegenstelling tot de theorie van de culpa in contrahendo. Dit leerstuk
heeft een bijzonder ruim toepassingsgebied en creeert een hele reeks
positieve en negatieve. rechtsplichten in hoofde van contracterende
partijen. Inderdaad, op grond van deze theorie dienen partijen aile
gedragingen te stellen (of na te laten) die een normaal zorgvuldig
persoon geplaatst in dezelfde situatie als de onderhandelaars zou
gesteld (of nagelaten) hebben(14).
Aangezien dit criterium verwijst naar de concrete situatie waarin
onderhandelaars zich bevinden, zal de rechter dus van geval tot geval
(12) DE PAGE, H., Traite elementaire de droit civil beige, deel I, Brussel 1962, 61-62;
DEKKERS, R., Handboek Burgerlijk Recht, deel II, Brussel, 1971, 31; RENARD, C., VIEUJEAN,
E. en HANNEQUART, Y., Les novelles, Droit civil, deel IV, I, Brussel1957, nrs. 688-697; VAN
GERVEN, W., Beginselen van Belgisch Privaatrecht, deel I, Antwerpen/Amsterdam, 1969, 313;
CoRNELIS, L., ,Le dol dans la formation du contrat", R.C.J.B., 1976, 47; KRUITHOF, R.,
Noot bij Rb. Dendermonde, 10 oktober 1969 (tussenvonnis) en 18 september 1970
(eindvonnis), R. W., 1970-71, 635.
(13) KRUITHOF, R., noot bij Rb. Dendermonde, 10 oktober 1969 (tussenvonnis) en 18
september 1970 (eindvonnis), R. W., 1970-71, 635; VAN OMMESLAGHE, P., ,Examen de
jurisprudence (1968 a 1973). Les obligations", R.C.J.B., 1975, 438; VAN 0MMESLAGHE, P .,
, ,Rechtsverwer king en Afstand van Recht. Preadvies voor de Vereniging voor Vergelijking van
het Recht van Belgie en Nederland", T.P.R., 1980, 778, noot 146; DE PAGE, H., Traite
e/ementaire de droit civil beige, deel I, Brussel, 1962, 62; VANWYCK-ALEXANDRE, M., ,La
reparation du dommage dans la negociation et la formation des contrats", Ann. Fac. Dr.
Liege, 1980, 57; ScHRANs, G., Precontractuele verhoudingen naar Belgisch recht, Zwolle,
1967, 15.
(14) DE BONDT, W., De leer der gekwalificeerde benadeling (ter perse), 281, 291-294, 327-341;
VANWYCK-ALEXANDRE, M., ,La reparation du dommage dans la m!gociation et la formation
des contrats", Ann. Fac. Dr. Liege, 1980, 18; SCHMIDT, J., ,La sanction de la faute
precontractuelle", R. T.D.C., 1974, 52-53.
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moeten uitmaken welke plichten op partijen rusten tengevolge van
de theorie der culpa in contrahendo. Toch kunnen uit de doctrine
en rechtspraak enkele algemene regels gedistilleerd worden. Ziehier
enkele voorbeelden van rechtsplichten die hun grondslag vinden in
de culpa in contrahendo.
1. Partijen mogen geen onderhandelingen aanknopen met het inzicht vertrouwelijke informatie te ontfutselen van de medepartij(15);
anderzijds rust op aspirant-contractanten de plicht het geheim te
bewaren over de in de onderhandelingen verkregen know-how(16);
in dezelfde lijn ligt ook het verbod om onderhandelingen aan te
knopen met het oogmerk om in het bezit te komen van een kostenraming, zonder dat men ooit de bedoeling heeft gehad de werken
waarop het bestek slaat, te laten uitvoeren door diegene die de raming
maakt(17).
2. Op aspirant-contractanten rust de plicht juiste informatie mee te
delen: deelt een onderhandelaar te goeder trouw- dus bij vergissing
en niet met opzet - verkeerde informatie mee, dan zal zijn gedrag,
onder omstandigheden, als culpa in contrahendo aangemerkt worden(18).
Het Hof van Beroep te Brussel erkent het bestaan van een verplichting tot juiste informatie in volgend geval(19).
De Belgische staat, bouwheer en uitschrijver van een aanbesteding,
had grondboringen laten verrichten waarvan de resultaten meegedeeld werden aan de aannemers-inschrijvers. Door een nalatigheid
sloop echter een fout in de verstrekte informatie. De aannemers, die
omwille van de korte tijdsspanne voorzien door het bestek niet de
nodige tijd hadden om zelf grondboringen te laten verrichten, ge(15) KRUITHOF, R., ,Overzicht van rechtspraak (1974-1980). Verbintenissen", T.P.R., 1983,
529 en de aldaar geciteerde rechtsleer en rechtspraak; VANWYCK-ALEXANDRE, M., ,La
reparation du dommage dans Ia negociation et Ia formation des contrats", Ann. Fac. Dr.
Liege, 1980, 22 en de aldaar geciteerde rechtspraak en rechtsleer.
(16) ScHRANS, G., Precontractuele verhoudingen naar Belgisch recht, Zwolle, 1967, 26-28;
VANWYCK-ALEXANDRE, M., , ,La rei~_aration du dommage dans Ia negociation et Ia formation
des contrats", Ann. Fac. Dr. Liege, 1980, 22.
(17) VANWYCK-ALEXANDRE, M., ,La reparation du dommage dans la negociation et Ia
formation des contrats", Ann. Fac. Dr. Liege. 1980, 22; ScHMIDT, J ., ,La sanction de Ia
faute precontractuelle", R. T.D.C., 1974, 53.
(18) WILMS, W., ,Het recht op informatie in het verbintenissenrecht - Ben
grondslagonderzoek", R. W., 1980-81, 501 e.v. en de aldaar geciteerde rechtspraak en
rechtsleer; VANWYCK-ALEXANDRE, M., ,La reparation du dommage dans Ia negociation et
la formation des contrats", Ann. Fac. Dr. Liege, 1980, 71-73; KRUITHOF, R., ,Overzicht van
rechtspraak (1974-1980). Verbintenissen", T.P.R., 1983, 533 en de aldaar geciteerde
rechtspraak; MATTHYS, J., en BAETEMAN, G., ,Overzicht van Rechtspraak (1961-1964).
Verbintenissen", T.P.R., 1966, 86; ScHRANS, G., Precontractuele verhoudingen naar Belgisch
recht, Zwolle, 1967, 17.
(19) Brussel, 17 december 1963 (niet gepubliceerd).
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bruikten de verkeerde informatie voor de prijsberekening. Gevolg
daarvan was tenslotte een onderwaardering van de omvang van de
werken.
Het Hof van Beroep meende, terecht, dat in casu de bouwheer de
geleden schade moest dragen. Niettegenstaande de Belgische staat
geen intentionele fout kon verweten worden, toch had zij zich, door
haar nalatigheid, schuldig gemaakt aan een onrechtmatige daad. Het
fout-begrip van artikel1382 Burgerlijk Wetboek slaat inderdaad niet
alleen op opzettelijke gedragingen maar ook op loutere onzorgvuldigheden.
3. In de zoeven geschetste casus deelde de bouwheer te goeder trouw
verkeerde informatie mee; en die gedragswijze werd vervolgens als
culpa in contrahendo aangemerkt.
Welnu, bepaalde rechtsleer en rechtspraak zetten nog een stap verder
en creeren een verplichting om, onder omstandigheden, volledige
informatie mee te delen. Met andere woorden: het te goeder trouw
meedelen van onvolledige informatie wordt, onder omstandigheden,
als fout aangemerkt op grond van de culpa in contrahendo(20). Een
arrest van het Hof van Beroep te Luik, gewezen in Verenigde
Kamers, legt een verplichting tot volledige informatie op in volgende
omstandigheden(21).
Ook hier ging het, zoals in hef vorige geval, om een aannemingscontract. Met name de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen had de opdracht gegeven aan een aannemer om een brug over
de Leie af te breken. Tijdens de voorbesprekingen had de N.M.B.S.
evenwel verwaarloosd de aannemer te verwittigen van het bestaan,
stroomop- en afwaarts, van een aantal voorlopige houten bruggen,
geplaatst op een hoogte van ongeveer 1 meter hoven het watervlak.
Die hindernissen maakten het de aannemer onmogelijk zijn materieel, zoals contractueel overeengekomen (en zoals ten andere wel
moest gebeuren omdat er geen andere bruikbare toegangsweg bestond), per boot naar de afte breken brug te vervoeren. De voorlopige houten bruggen kwamen op geen enkele kaart voor, doch de
bevoegde ambtenaren van de N .M.B.S. kenden hun bestaan. De
aannemer moest wachten tot die voorlopige bruggen werden verwijderd, hetgeen hem een aanzienlijke schade toebracht.
(20) WILMS, W., ,Ret recht op informatie in het verbintenissenrecht - Een
grondslagenonderzoek", R. W., 1980-81, 502 e.v. en de aldaar geciteerde rechtsleer en
rechtspraak; ScHRANS, G., Precontractuele verhoudingen naar Belgisch recht, Zwolle, 1967,
16 en de aldaar geciteerde rechtspraak en rechtsleer; VANWYCK-ALEXANDRE, M., ,La
reparation du dommage dans la negociation et la formation des contrats", Ann. Fac. Dr.
Liege, 1980, 73-74 en de aldaar geciteerde rechtspraak en rechtsleer.
(21) Luik, 3 april 1962, J. T., 1963, 62 (met noot R.O. DALCQ).
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Het Hof te Luik besliste dat de N.M.B.S. een onrechtmatige daad
had gepleegd, door te verzuimen tijdens de voorbesprekingen de
door haar gekende toegangsmoeilijkheden mede te delen, hetgeen de
lasten van de aannemer vermeerderde en de gemaakte prijsofferte
vervalste.
Opgemerkt weze dat de verplichting tot juiste en volledige informatie
in een steeds toenemend aantal gevallen opgelegd wordt aan de
professioneel die onderhandelt met een leek(22) (23). Aldus dient
bijvoorbeeld de computerconstructeur zijn klant objectief en voiledig te informeren. De constructeur zou bijgevolg een fout begaan
indien hij de klant enkel de duurste oplossing zou voorstellen. Binnen
het gamma dat de constructeur produceert, dient hij de klant zodanig
te begeleiden dat de uiteindelijke keuze valt op de meest geschikte
apparatuur, aangepast aan de specifieke noden van de klant. Uiteraard reikt de informatieplicht niet zover dat de constructeur er
eventueel zou toe gehouden zijn een computer van de naaste concurrent aan te bevelen(24).
e. Bedenking
8. Tot zover dit overzicht van de drie theorieen die de bepalingen
van het wetboek, inzake de vraag hoe partijen zich ten overstaan van
elkaar dienen te gedragen, hebben aangevuld. Naast het wettelijk
verbod van geweld en bedrog rust op partijen een reeks aanvullende
rechtsplichten die hun grondslag vinden in drie aquilische theorieen.
Het is duidelijk dat, mochten wij vandaag de kans krijgen het
precontractueel recht op dit punt te herschrijven, wij anders zouden
te werk gaan. Wij zouden de aanvullende rechtsplichten, die nu
(22) Verondersteld wordt dat de leek niet wordt bijgestaan door een deskundige.
(23) WILMS, W., ,Het recht op inforrnatie in het verbintenissenrecht - Een
grondslagenonderzoek", R. W., 1980-81, 506 e.v. en de aldaar geciteerde rechtspraak en
rechtsleer; VANWYCK-ALEXANDRE, M., ,La reparation du dornrnage dans Ia negociation et
Ia formation des contrats", Ann. Fac. Dr. Liege, 1980, 54-55 en de aldaar geciteerde
rechtspraak en rechtsleer; ScHMIDT, J., ,La sanction de Ia faute pn!contractuelle", R. T.D. C.,
1974, 70-71 en de aldaar geciteerde Franse rechtsleer en rechtspraak; MASSON, J.P., ,Les
fourberies silencieuses", R.C.J.B., 1979, 534-535; PouLLET, Y. en ULLMANN, P.,
,Jurisprudence beige recente relative aux contrats inforrnatiques", T.B.H., 1983, 492.
(24) WILMS, W., ,Het recht op inforrnatie in het verbintenissenrecht - Een
grondslagenonderzoek", R. W., 1980-81, 506-507 en de aldaar geciteerde rechtspraak en
rechtsleer; PouLLET, P. en Y., ,Les contrats inforrnatiques, reflexions sur 10 ans de
jurisprudence beige et fran~aise", J. T., 1982, 6-7, en de aldaar geciteerde rechtspraak en
rechtsleer; PoULLET, Y. en ULLMANN, P., ,Jurisprudence beige recente relative aux contrats
inforrnatiques", T. B. H., 1983, 490 e. v.; zie ook VANDENBERGHE, G., ,De aansprakelijkheid
van de cornputerconstructeur", R. W., 1978-79, 81-83 (deze auteur lijkt de
informatieverplichting te steunen op een stilzwijgend voorcontract; voor kritiek op deze visie:
zie voetnoot 7).
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versnipperd zijn over drie verschillende theorieen, bundelen in een
ruime precontractuele fout-theorie, met name de culpa in contrahendo. Inderdaad, op grond van dit leerstuk dienen partijen aile gedragingen te stellen (of na te laten) die een normaal zorgvuldig per soon
geplaatst in dezelfde situatie als de onderhandelaars zou gesteld (of
nagelaten) hebben. Dus ook het verbod van incidenteel bedrog en de
plicht zichzelf voldoende te informeren alvorens te contracteren,
kunnen verklaard worden in het kader van de culpa in contrahendo.
Indien vandaag de twee genoemde rechtsplichten hun grondslag
vinden in twee afzonderlijke theorieen - incidenteel bedrog en van
het vereiste van de verschoonbaarheid van de dwaling - dan is dit
enkel en alleen te wijten aan historische omstandigheden. In die zin
dat de theorie van de culpa in contrahendo in de Belgische litteratuur
slechts definitief burgerrecht verworven heeft vanaf de jaren
1960(25); dit, terwijl de rechtsgeldigheid van de theorie van het
incidenteel bedrog(26) en van het vereiste van de verschoonbaarheid
van de dwaling(27) respectievelijk reeds in de twintiger en de veertiger
jaren door het Hof van Cassatie werd erkend.
B. De wijzigende werking van de aquilische aansprakelijkheid

a. Algemeen
9. In de inleiding tot de uiteenzetting werd verduidelijkt dat de
wetgever, via het beginsel van de contractsvrijheid, aan de burger een
subjectieve bevoegdheid verleent betreffende de vraag of hij al dan
niet wenst te contracteren en, zo ja, tegen welke voorwaarden. De
loutere uitoefening van deze bevoegdheden is dus, in de optiek van
de Codex, per definitie rechtmatig.
Welnu, niettegenstaande het Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk het
rechtssubject bevoegd maakt inzake de uitoefening van de contractsvrijheid, toch stellen wij vast dat vandaag, na 180 jaar rechtsevolutie
sinds de totstandkoming van de Code Napoleon, de rechter zich een
controlerecht heeft toegd!igend op de wijze waarop de contractsvrijheid wordt uitgeoefend. Onder omstandigheden wordt, inderdaad,
de loutere uitoefening van de bevoegdheid wei te contracteren, niet

(25) Dit is voornamelijk het gevolg van de geschriften van A. DE BERSAQUES (,La culpa in
contrahendo", R.C.J.B., 1964, 277 e.v.) en G. SCHRANS (Precontractuele verhoudingen naar
Belgisch recht, Zwolle, 1967).
(26) Cass., 24 januari 1924, Pas., 1924, I, 159.
(27) Cass., 6 januari 1944, Pas., 1944, I, 133.
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te contracteren of slechts te contracteren tegen deze en gene voorwaarden, als onrechtmatig aangemerkt.
Dit gebeurt voornamelijk via een drietal theorieen. De belangrijkste
- daarmee wordt bedoeld de in de praktijk meest toegepaste theorie
-(28) is de leer der gekwalificeerde benadeling. Daarnaast vermelden wij de voornamelijk in Frankrijk ontwikkelde theorie van de
onrechtmatige contractsweigering en het misbruik van de bevoegdheid wei te contracteren.
De grondslag van deze leerstelsels is de theorie van het rechtsmisbruik(29); en, zoals het Hof van Cassatie nog onlangs verduidelijkte,
is de leer van het rechtsmisbruik zelf een toepassingsgeval van de
aquilische aansprakelijkheid(30).
Zodanig dat wij tot volgend besluit komen: enerzijds heeft artikel
1382 Burgerlijk Wetboek in de precontractuele fase een aanvullende
werking: naast de door de wet vermelde gevallen van onrechtmatig
gedrag- bedrog en geweld- wordt via de aquilische aansprakelijkheid een reeks andere precontractuele fouten onderscheiden; anderzijds heeft artikel 1382 Burgerlijk Wetboek ook een wijzigende

(28) Ben vijftigtal gepubliceerde uitspraken passen de leer der gekwalificeerde benadeling toe
(zie de referenties bij DE BoNDT, W., De leer der gekwalificeerde benadeling (ter perse),
99-100).
(29) Dat het misbruik van de bevoegdheid wei te contracteren dient beteugeld te worden via
de leer van het rechtsmisbruik wordt uitdrukkelijk bevestigd door het Hof van Cassatie (Cass.,
11 april 1958, R.C.J.B., 158, 143 (met noot R. DEKKERS).
Ook de theorie van de onrechtmatige contractsweigering is een toepassingsgeval van de leer
van het rechtsmisbruik. Men raadplege b.v. DABIN, J., Le droit subjectif, Parijs, 1952, 302;
CAMPION, L., La theorie de l'abus des droits, Brussel/Parijs, 1925, 94 e.v.; RrcoT, J., Le
refus de contracter, Bordeaux, 1929, 117-126; MARSON, J., L'abus du droit en matiere de
contrat, Parijs, 1935, 1-29; JossERAND, L., De /'esprit des droits et de leur relativite. Theorie
dite de l'abus des droits, Parijs, 1927, 124-134; JossERAND, L., ,Relativite et abus des droits"
in Evolutions et Actualites. Conferences de droit civil, Parijs, 1936, 81-83; RoUBIER, P ., Essai
sur Ia responsabilite precontractuelle, Parijs, 1911, 120-137; CARBONIER, J., Droit civil, dee!
IV, Les obligations, Parijs, 1972, 49 en 335-340; STARCK, B., Droit civil. Obligations, Parijs,
1972, 129.
Over de grondslag van de leer der gekwalificeerde benadeling zijn de meningen verdeeld. De
rechtspraak kleeft voornarnelijk de stelling aan dat de leer zijn grondslag vindt in de artt. 1131
en 1133 B.W. Deze stelling verdient geen aanbeveling (zie dienaangaande DE BONDT, W., De
leer der gekwalificeerde benadeling (ter perse), 206-223). De rechtsleer daarentegen verdedigt
omzeggens unaniem de grondslag van de aquilische aansprakelijkheid. Sommige auteurs
grondvesten de leer op de culpa in contrahendo, anderen op de leer van het rechtsmisbruik
(zie de referenties bij DE BoNDT, W., o.c., 93). De Iaatste visie, met name dat de leer een
toepassingsgeval is van de theorie van het rechtsmisbruik verdient de voorkeur (DE BONDT,
W., op. cit., 223-269).
(30) Cass., 10 september 1971, Arr. Cass., 1972, 31 (met de bijzonder uitvoerige en
interessante conclusie van Procureur-Generaal Ganshof van der Meersch); Pas., 1972, I, 28
(met noot W.G.); R. W., 1971-72, 321; Compendium van Rechtspraak, Bibliotheek van
gerechtelijk recht, dee! II, s.d., s.l., art. 555 B.W., Arnotie-arrest (met noot A. BoEHLE);
R.C.J.B., 1976, 300 (met noot P. VAN 0MMESLAGHE); J. T., 1972, 118; T. Aann. 1972 (met
noot K. VER BERNE); R.G.A.R., 1972, 8791.
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werking: onder omstandigheden wordt de loutere uitoefening van de
contractsvrijheid als onrechtmatig aangemerkt.
b. De theorie der gekwalificeerde benadeling

10. Het misbruik van de bevoegdheid om zelf de inhoud van het
contract te bepalen wordt gesanctioneerd door de theorie der gekwalificeerde benadeling.
Volgens dit leerstuk kan de rechter bij grove benadeling, hetzij het
contract vernietigen, hetzij de prestaties van de benadeelde verminderen, indien de grove benadeling het gevolg is van een misbruik van
de inferieure positie van de benadeelde(31).
We verduidelijken de toepassingsvereisten van de theorie met een
voorbeeld uit de rechtspraak, een casus uit de jaren 1930(32).
Een werkloze vreemdeling arriveert, vergezeld van zijn gezin, in de
Antwerpse haven. De vreemdeling heeft noch familie, noch vrienden
of bekenden in Belgie. De man gaat onmiddellijk op zoek naar werk
en wordt na enige tijd aangenomen door een Belgische firma teneinde
werkzaam te zijn in haar Kongolees filiaal. Afgesproken wordt dat
de vreemdeling twee dagen nadien zou vertrekken. Zijn persoonlijke
reiskosten zouden gedragen worden door de werkgever, terwijl de
vreemdeling zelf zou instaan voor de transportkos1en_van zijn gezil!.
De vreemdeling neemt vervolgens inlichtingen betreffende de prijs
van de overtocht voor zijn gezin en komt tot de constatatie dat zijn
persoonlijke fondsen ontoereikend zijn.
De dag nadien - wat meteen betekent de dag voordat hijzelf moet
vertrekken - begeeft de vreemdeling zich naar de enige persoon die
hij in Belgie kent, met name zijn nieuwe werkgever, met de vraag hem
een lening toe te staan. De werkgever is daartoe bereid, doch op
voorwaarde dat hij een intrest krijgt van 100%, terwijl, bij de minste
wanbetaling, nog eens, bij wijze van strafbeding, 100% intrest zal
verschuldigd zijn.
Na onderhandelingen die tot diep in de nacht duren geeft de vreemdeling uiteindelijk toe en aanvaardt de woekervoorwaarden van zijn
werkgever.
Duidelijk is dat, in deze casus, de handelswijze van de werkgever niet
kan gesanctioneerd worden via de klassieke rechtsfiguren uit het
wetboek, noch via de zoeven besproken aanvullende praetoriaanse
(31) De referenties naar rechtspraak en rechtsleer vindt men bij DE BoNDT, W., De leer der
gekwalificeerde benadeling (ter perse), 86-100.
(32) Kh. Brussel, 12 rnaart 1930, Pand. Per., 1931, 133.
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fout-theorieen. Om de totstandkoming van de overeenkomst te
bevorderen pleegt de werkgever noch bedrog, noch geweld. Evenmin
maakt hij zich schuldig aan incidenteel bedrog of aan een culpa in
contrahendo. Zo wordt bijvoorbeeld geen verkeerde of onvolledige
informatie gegeven. Het enige wat men de werkgever kan verwijten
is dat hij erin geslaagd is een voor zichzelf bijzonder voordelig en
voor zijn medecontractant grof benadelend contract af te sluiten; dat
hij, met andere woorden, zijn bevoegdheid tot autonome inhoudsbepaling op een bijzonder eenzijdige wijze heeft uitgeoefend.
Welnu, niettegenstaande de werkgever in casu geen specifieke precontractuele fout had gepleegd, toch besliste de rechter dat zodanige
wijze van rechtsuitoefening, op grond van de leer der gekwalificeerde
benadeling, als onrechtmatig moest aangemerkt worden. Waarom?
Omdat de vreemdeling zich in een inferieure positie bevond te wijten
aan, enerzijds, zijn dringende geldnood en, anderzijds en vooral, zijn
vreemdeling zijn. Wie anders - zo stelt de rechter - wie anders dan
een familielid of een goede vriend zou immers geld lenen aan een
vreemdeling, die geen borg kan aanwijzen of geen zekerheid kan
stellen en die, bovendien, de dag nadien naar het buitenland vertrekt.
De werkgever besefte maar al te best dat hij de enige potentH~le
geldschieter was en van deze omstandigheid maakte hij misbruik om
woekervoorwaarden te bepalen.
11. Het is duidelijk dat de leer der gekwalificeerde benadeling in
wezen een contra-legem-constructie is. Immers, een gedraging die de
wetgever beschouwt als een rechtsuitoefening wordt, via dit leerstuk,
als onrechtmatig aangemerkt.
Daarom beklemtoont de doctrine(33) dat de theorie slechts met grote
omzichtigheid kan toegepast worden. Men vereist met name dat drie
toepassingsvoorwaarden cumulatief zouden vervuld zijn:
1. vooreerst dient de benadeelde zich in een injerieure positie te
bevinden ten opzichte van zijn medecontractant;
2. vervolgens dient de bevoordeelde een misbruik te maken van de
minderwaardige positie;
3. tenslotte dient het misbruik te resulteren in een grof benadelend
contract(34).

(33) Zie de referenties bij DE BoNDT, W., De leer der gekwalificeerde benadeling (ter perse),
86-93.
(34) Elk van deze toepassingsvereisten worden geanalyseerd en geevalueerd bij DE BoNDT,
W., De leer der gekwalificeerde benadeling (ter perse), 118-205.
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c. Het misbruik van de bevoegdheid wet te contracteren
12. De leer der gekwalificeerde benadeling sanctioneert dus het
misbruik van de bevoegdheid tot autonome inhoudsbepaling van het
contract. Nu is, volgens het Hof van Cassatie in een arrest van
1958(35), ook de uitoefening van de bevoegdheid wet te contracteren
vatbaar voor misbruik. In casu werd de loutere beslissing om een
overeenkomst te sluiten door het hoogste gerechtshof als rechtsmisbruik bestempeld, omdat de titularis enkel en aileen contracteerde
met het inzicht een derde te benadelen(36).
Ook in de leer van de derde medeplichtigheid- althans in bepaalde
gevallengroepen die dit leerstuk sanctioneert(37) - kan men een
toepassingsgeval zien van de leer van het rechtsmisbruik op de
bevoegdheid te contracteren(38).
d. De theorie van de onrechtmatige contractsweigering

13. Wij besteden tenslotte aandacht aan de - voornamelijk in
Frankrijk ontwikkelde- theorie van de onrechtmatige contractswei-

(35) Cass., 11 april 1958, R.C.J.B., 1958, 143 (met noot R. DEKKERS).
(36) Het Hof van Cassatie deed uitspraak in een zaak waarbij het huwelijkscontract van man
en vrouw voorzag in een contractuele erfstelling, waarbij de man, voor de tijd dat hij er niet
meer zou zijn, a1 zijn goederen aan zijn vrouw schonk. Na ongeveer vijftig jaar huwelijksleven
waren, blijkbaar, de gevoelens van de man voor zijn echtgenote grondig veranderd. Inderdaad,
enkel en alleen om zijn vrouw te benadelen - dus om te verhinderen dat zij tot de volledige
nalatenschap zou geroepen worden- verkocht de man een belangrijk dee! van zijn onroerende
goederen. De handelswijze van de echtgenoot, dus zijn beslissing om te verkopen of, anders
uitgedrukt, zijn beslissing om te contracteren, werd door het hoogste gerechtshof als
onrechtmatig aangemerkt: , ... si, suivant ['article 1083 du Code Civil, l'instituant conserve
le droit de disposer ii titre om!reux de biens comprisfans ['institution contractuelle, il ne s'ensuit
pas que l'instituant ne puisse commettre un abus de droit, c'est-ii-dire un acte illicte,
notamment en alienant ses biens... en haine de !'institution par lui imfvocablement consentie ".
(Cass., 11 april1958, R.C.J.B., 1958, 146). In eennoot bij dit arrestmerktR. DEKKERS terecht
op dat dit geval wellicht beter te benaderen is via art. 1134, lid 3 (DEKKERS, R., ,De Ia
protection de l'institue contractuel contre les alienations a titre onereux", R.C.J.B., 1958,
156-157). Zie ook infra, nr. 20 en 21.
(37) DE BONDT, W., De leer der gekwalificeerde benadeling (ter perse), 302-318.
(38) KRUITHOF, R., De vertikale prijsbinding van merkartikelen. Een vergelijkende studie van
het recht van de zes lidstaten van de Europese Economische Gemeenschap, Brussel, 1973,
102-103; ,La tht\orie de Ia tierce complicite en droit prive. Plus de soixante-dix annees
d'incertitude juridique", R. C. J.B., 1980, 111-113. WAELBROECK, M., ,Les conditions de Ia
responsabilite du tiers complice de Ia violation d 'une obligation contractuelle en droit beige
et en droit compare'', R.C.J.B., 1962, 347-348. SIMONT, L., ,Contribution a !'etude de Ia
responsabilite du tiers complice de Ia violation d'une obligation contractuelle", R.C.J.B.,
1952, 172.
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gering. Dit leerstuk wraakt het misbruik van de bevoegdheid niet te
contracteren(39).
Ziehier hoe Josserand de leer omschrijft: ,,L 'application Ia plus
curieuse de Ia these de l'abus est peut-etre celle que notre jurisprudence a fait a un droit negatif, au droit de ne pas contracter. Voila le
type du droit sacre et, semble-t-il, absolu: un contrat est, par definition meme l'reuvre de deux ou plusieurs volontes fibres: comment
admettre qu'en refusant de me lier, de m'engager, jepuisse commettre une faute, un de/it, un abus de droit? II y aurait Ia une idee au
moins ,singuliere" pour ne pas dire absurde. ... On ne conr;oit pas
!'idee d'un contratforce. Qui, sans doute, si aucun embryon, aucune
amorce de contrat n'avait ete etablie; alors Ia theorie de rabus n'a
point de prise; mais elle en a, ou elle peut en avoir aussitot que des
tractations ont ete engagees; c'est commettre une faute que de se
retirer dans de certaines conditions; il est des derobades qui sont
generatrices de responsabilite. Voila par exemple un patron qui
refuse systematiquement d'embaucher tout ouvrier syndique; il suit
cette politique afin de nuire au syndicat ouvrier. Or, ce syndicat est
une institution reguliere; le but poursuivi est done illicite; Ia responsabilite du patron est engagee. Ou bien, autre exemple, c'est un
commerr;ant qui, etant, en etat permanent d'offres avec le public, tel
un hotelier, un restaurateur, refuse a un client, sans motif valable,
!'entree de son etablissement: lafigure de ce client ne lui revient pas;
nasus tuus mihi displacuit. Celui-la aussi commet un acte illicite; il
abuse du droit qui lui appartient de selectionner ses clients; il sera
passible de dommages-interets au profit de Ia victime du refus"(40).
14. Ook hier dient men te beklemtonen dat de rechter aileen met
grote omzichtigheid de weigering te contracteren als onrechtmatig zal
aanmerken. Immers, de contractsweigering is slechts de uitoefening
van de bevoegdheid niet te contracteren.
Zo stelt het Hof van Cassatie in een arrest van 1960 dat de weigering
te contracteren, zelfs indien zij kadert in een georganiseerde econo(39) DABIN, J., Le droit subjectij, Parijs, 1952, 302; CAMPION, L., La theorie de l'abus des
droits, Brussel/Parijs, 1925, 94 e.v.; RicoT, J., Le refus de contracter, Bordeaux, 1929,
117-126; MARSON, J., L'abus du droit en matiere de contrat, Parijs, 1935, 1-29; JossERAND,
L., De /'esprit des droits et de leur relativite. Theorie dite de l'abus des droits, Parijs, 1927,
124-134; JossERAND, L., ,Relativite et abus des droits" in Evolutions et Actualites.
Conferences de droit civil, Parijs, 1936, 81-83; RouBIER, P., Essai sur Ia responsabilite
precontractuelle, Parijs, 1911, 120-137; CARBONIER, J ., Droit civil, dee] IV, Les obligations,
Parijs, 1972, 49 en 335-340; STARCK, B., Droit civil. Obligations, Parijs, 1972, 129.
(40) JossERAND, L., ,Relativite et abus de droits", in Evolutions et Actualites, Conjirences
de droit civil, Parijs, 1936, 81-82.
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misehe boycot, niet per se een fout uitmaakt in de zin van artikel1382
e.v. Burgerlijk Wetboek(41). Zodanige weigering is rechtmatig, wanneer zij de verdediging van een wettig belang op het oog heeft. Mocht
echter de boycot ingegeven zijn - in de termen van het hoogste
gerechtshof - ,met het oogmerk om te schaden", dan zou de
contractsweigering onrechtmatig zijn(42). Aldus bijvoorbeeld de
georganiseerde boycot met het uitsluitend oogmerk de geviseerde
ondernemer van de markt te verdringen(43) (44).

Ill.

DE WERKING VAN DE ,GOEDE TROUW" IN DE UITVOERINGSFASE

A. Algemeen
15. We stappen over naar de uitvoeringsfase van de overeenkomst.

In de inleiding tot de uiteenzetting werd verduidelijkt dat men de
voornaamste gedragsnorm in de contractuele fase kan afleiden uit
het beginsel van de bindende kracht der overeenkomst: partijen
moeten het overeengekomene uitvoeren; de schuldenaar kan zich
bijvoorbeeld niet bevrijden onder het motief dat de uitvoering van
de overeenkomst al te zwaar is geworden. Wei stelt de wetgever een
uiterste grens: deze van de overmacht.
16. Sommigen onder U zullen wellicht verwonderd zijn dat ik, tot
nog toe, geen gewag heb gemaakt van artikel1134, lid 3 Burgerlijk
Wetboek, het beginsel dat overeenkomsten te goeder trouw moeten
uitgevoerd worden.

(41) Cass., 2 juni 1960, Arr. Cass., 1960, 881; Pas., 1960, I, 1113; R.C.J.B., 1961; 206 met
noot J. DAssESSE. Verondersteld wordt, vanzelfsprekend, dat de boycot-actie niet valt binnen
de nationale of Europeesrecbtelijke kartelbepalingen.
(42) Cass., 2 juni 1960, Arr. Cass., 1960, 884.
(43) Cass., 18 februari 1965, R.C.J.B., 1967, 245 met noot G. HORSMANS; zie ook VAN
GERVEN, W., ,Scbets van een Belgiscb economiscb grondslagenrecbt", S.E. W., 1971, 412.
(44) Over de verkoopsweigering in bet algemeen en de verkoopsweigering in bet kader van
een georganiseerde economiscbe boycot in bet bijzonder, raadplege men o.m. DE VROEDE,
P., Handboek van het Belgisch economisch recht, Antwerpen, 1981, 243-254; FREDERICQ, S.
en L., Handboek van Belgisch handelsrecht, deel III, Brussel, 1980, 19 e.v.
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Welnu, oorzaak daarvan is de klassieke Belgische(45) en Franse(46)
rechtsleer die artikel1134lid 3 Burgerlijk Wetboek beschouwt als een
interpretatieregel. Niettegenstaande genoemde wetsbepaling gewag
maakt van uitvoeren te goeder trouw, toch zou de goede-trouw-norm
een interpretatievoorschrift formuleren. Hij zou, met name, een
overbodige herhaling zijn van de regel geformuleerd in artikel1156
Burgerlijk Wetboek, dat overeenkomsten veeleer naar de geest dan
wei naar de letter dienen gei:nterpreteerd te worden.
Vandaag de dag wordt deze opvatting omtrent de draagwijdte van
artikel 1134, lid 3 Burgerlijk Wetboek in doctrine en rechtspraak
stilaan verlaten. Op grond van verschillende argumenten- o.a. een
historisch, een rechtsvergelijkend, een tekst-en een rechtssystematisch motief -(47)wint de stelling veld dat de goede-trouw-norm een
gedragsregel fonnuleert(48). Ben gedragsregel die verduidelijkt dat
, ... partijen verplicht (zijn) te handelen ... zoals redelijke mensen"(49).
Schuldeiser en schuldenaar van een contractuele prestatie dienen
zich, respectievelijk, in de uitoefening van hun rechten en in de
nakoming van hun verplichtingen - dus in de uitvoering van het
contract, zoals artikel 1134 lid 3 Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk
stipuleert - behoor/ijk te gedragen: ,zij behoren bij het afwikkelen
van de overeenkomst te handelen zoals in het maatschappelijk verkeer betaamt, zoals fatsoenlijke en redelijke mensen plegen te doen,
zonder chicanes, zonder de wederpartij onnodig hinder, ongerief,

(45) DE PAGE, H., Traite etementaire de droit civil beige, deel II, Brussel, 1964, 458-459;
DEKKERS, R., Handboek Burgerlijk Recht, deel II, Brusse), 1971, 24; HANNEQUART, Y., ,La
portee du contrat" in Les Novelles, deel IV, II, Brussel, 1958, 57-60; Repertoire Pratique de
Droit beige, deel III, tw. contrat et convention en general, Brussel-Parijs, s.d., 40, nr. 588;
KLUYSKENS, A., Beginselen van Burgerlijk Recht, dee) I, Antwerpen, 1948, 119-121.
(46) BEUDANT, R., Cours de droit civil jranr;ais, deel VIII, Les contrats et les obligations,
Parijs, 1936, 222-224; AUBRY, C. en RAY, C., Cours de droit civil jranr;ais, deel IV, Parijs,
s.d., zesde uitgave, 479; MARTY, G. en RAYNAUD, L., Droit civil, deel II, I, Les obligations,
Parijs, 1962, 204; CARBONIER, J., Droit civil, deel IV, Les obligations, Parijs, 1972, 215; DE
GAUDIN DE LAGRANGE, E., ,L'interpretation des contrats", in Jurisc/asseur, Repertoire
Notarial, tw. Contrats et obligations en general, art. 1156 it 1164, Parijs, s.d., nr. 29-36.
(47) DE BONDT, W., De leer der gekwalificeerde benadeling (ter perse), 378-400.
(48) BAERT, F., ,De goede trouw bij de uitvoering van overeenkomsten", R. W., 1956-57,
489 e.v., MATTHYS, J. en BAETEMAN, G., ,Overzicht van rechtspraak (1961-1964).
Verbintenissen", T.P.R., 1966, 247-250; KRUITHOF, R., MOONS, H. en PAULUS, C.,
,Overzicht van rechtspraak (1965-1973). De verbintenissen", T.P.R., 1975, 505-508; VAN
OEVELEN, A. en Dirix, E., ,Kroniek van verbintenissenrecht, R. W., 1980-81, 2436-2443;
DAVID-CONSTANT, S., ,Des vivants et des morts dans le droit des obligations", J. T., 1977,
651.
(49) BAERT, F., ,De goede trouw bij de uitvoering van overeenkomsten", R. W., 1956-57,
498.
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moeite en kosten te veroorzaken"(50). Of, zoals artikelll75 van het
Italiaans Codice civile de regel kernachtig formuleert: ,II debitore
e il creditore devono comportarsi secondo le regale della correttezza".
17. De regel dat de partijen zich ,correct" behoren te gedragen
vertoont, ons inziens, evenals artikel1382 Burgerlijk Wetboek, een
aanvullend en een wijzigend aspect.
Enerzijds rusten op partijen, naast de uitdrukkelijk overeengekomen
verbintenissen en naast de verbintenissen waarmee de overeenkomst
wordt aangevuld via wet en gebruiken, een aantal rechtsplichten die
hun oorsprong vinden in de goede trouw: partijen dienen, niettegenstaande de overeenkomst daarvan geen melding maakt - ook niet
nadat ze is aangevuld door gebruik of wet - aile gedragingen te
steilen (of nate laten) die een loyaal contractant, geplaatst in dezelfde
concrete situatie als schuldeiser of schuldenaar zou gesteld (of nagelaten) hebben. Hier schept de rechter dus - voor een welbepaalde
concrete situatie en via het referentiegedrag van de , ,zorgvuldige''
contractant - een aantal aanvuilende verplichtingen, naast de door
de partijen contractueel bepaalde rechten en plichten. Anderzijds
kan de goede trouw ook een wijzigende werking hebben: niettegenstaande de schuldeiser aile verplichtingen die op hem rusten, ten
gevolge van het contract - en tengevolge van de aanvulling van het
contract door wet, gebruik of goede trouw - stipt heeft nagekomen,
toch kan de loutere uitoefening van een contractueel recht, onder
omstandigheden, , , ... onaanvaardbaar zijn naar eisen van redelijkheid en billijkheid"(51) (52) (53).

(50) AssER, C. en RUTTEN, L., Inleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk
Recht, Verbintenissenrecht, Algemene leer der overeenkomsten, Zwolle, 1975, 230.
(51) Artikel 6.1.1.2. lid 2 van het Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek.
(52) De hier gebruikte begrippen ,aanvullende'' en,, wijzigende" werking van de goede trouw
wijken, qua theoretische omschrijving, af van de in Nederland gangbare onderscheiding tussen
,aanvullende" en ,beperkende" werking van de goede trouw. Onder beperkende werking
wordt verstaan, zo leert de Nederlandse goede-trouw-specialist P. ABAS (Beperkende werking
van de goede trouw, Deventer, 1972, 100), ,de vraag of de goede trouw deze werking kan
hebben, dat zij degene die een contractueel recht wil uitoefenen, in de uitoefening beperkt".
Centraal staat dus, zoals dit overigens duidelijk blijkt uit de term ,beperkende" werking, de
vraag naar de sanctie: wordt de uitoefening van een contractueel recht beperkt of ontzegd op
grand van de goede trouw, dan vervult deze rechtsfiguur haar beperkende werking. Bij de hier
gebruikte begrippen ,aanvullende" en ,wijzigende" werking van de goede trouw, staat niet
de vraag naar de sanctie centraal, maar wei de vraag of het contract de rechtmatigheid bevestigt
van de, door de goede trouw, gewraakte gedraging: is dit wet het geval, dan werkt de goede
trouw wijzigend, is dit niet het geval, dan vervult de goede trouw haar aanvullende functie.
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B. De aanvullende werking van de goede trouw: de theorie van
de samenwerking tussen schuldeiser en schuldenaar
18. Het aanvullend aspect van de goede-trouw-norm komt tot uiting
in de zogenaamde theorie van de samenwerking tussen schuldeiser
en schuldenaar. Onderlijnd weze dat de rechtsgeldigheid van dit
leerstuk, zowel door de aanhangers van de traditionele zienswijze
omtrent de draagwijdte van artikel 1134, lid 3 Burgerlijk Wetboek
als door de verdedigers van de meer moderne visie, algemeen wordt
aanvaard. Zowel in Belgie(53) als in Frankrijk(54).
Wat is de inhoud van de theorie van de samenwerking tussen schuldeiser en schuldenaar?

Theoretisch is er dus een niet gering onderscheid tussen de hier omschreven begrippen en hun
Nederlandse tegenhangers. Bekeken vanuit praktisch oogpunt, leidt de verschillende theorie
slechts tot een beperkt verschillend resultaat. Immers, de meest aangepaste sanctie van de
wijzigende werking van de goede trouw is, precies, het geheel of gedeeltelijk verbod het
contractueel recht uit te oefenen. Slechts in een uitzonderlijk geval (zie bijvoorbeeld het later
te bespreken arrest van het Hof van Beroep te Brussel, infra, nr. 21) zal een andere sanctie
gehanteerd worden. Anderzijds is de beperkende werking (zoals gedefinieerd in Nederland)
ruimer dan de (hier omschreven) wijzigende werking. Inderdaad, soms vormt de beperking
van de uitoefening van een contractueel recht de meest aangepaste sanctie voor een gedraging
die, op grond van de aanvullende werking van de goede trouw (het contract bevestigt, met
andere woorden, niet de rechtmatigheid van de door de goede trouw, gewraakte gedraging)
als onrechtmatig wordt aangemerkt. Ben voorbeeld van een zodanig geval biedt een later te
bespreken vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brussel (infra, nr. 19, 4). Ons inziens
verdient de hier verdedigde theorie de voorkeur op de Nederlandse. Het is, inderdaad, niet
de sanctie die de omvang van de rechterlijke toetsing (volledige of beperkte toetsing) bepaalt,
maar wel de omstandigheid dat het contract- dit is, volgens artikel 1134, lid 1, de wet der
partijen - de door de goede trouw gewraakte gedraging, als rechtmatige gedraging aanmerkt
(zie infra, nr. 23).
(53) Aanvaardt men de stelling dat art. 1134, lid 3 B.W. een gedragsregel formuleert :_ en
geen interpretatievoorschrift - dan vindt men in de goede-trouw-norm een wettelijke
grondslag voor de imprevisieleer (zie hierover DE BoNDT, W., De leer der gekwalificeerde
benadeling (ter perse), 375-403) en voor de theorie van de rechtsverwerking in contractuele
verhoudingen (zie hierover VAN OEVELEN, A., en DIRIX, E., ,Kroniek van Verbintenissen",
R. W., 1980-81, 2441-2443).
(54) Men raadplege b.v. DE PAGE, H., Traite etementaire de droit civil beige, deel II, Brussel,
1964, 461; LIMPENS, J. en VANDAMME, J., ,Examen de jurisprudence (1956 a 1960). Les
obligations", R.C.J.B., 1960, 345-346; LIMPENS, J. en KRUITHOF, R., ,Examen de
jurisprudence (1960 a 1963). Les Obligations", R.C.J.B., 1964, 476; ,Examen de
jurisprudence (1964 a 1967). Les Obligations", R.C.J.B., 1969, 198-199; MATTHYS, J. en
BAETEMAN, G., ,Overzicht van rechtspraak (1961-1964). Verbintenissen", T.P.R., 1966,
249-250; KRUITHOF, R., MOONS, H. en PAULUS, C., ,Overzicht van rechtspraak (1965-73).
De verbintenissen", T.P.R., 1975, 506-508; KLUYSKENS, A., Beginselen van Burgerlijk Recht,
deel I, Antwerpen, 1948, 57-60; KRUITHOF, R., ,Overzicht van Rechtspraak (1974-1980).
Verbintenissen", T.P.R., 1983, 604-607; DAVID-CONSTANT, S., ,Des vivants et des morts
dans le droit des obligations", J.T., 1977, 651; VAN 0EVELEN, A. en DIRIX, E., ,Kroniek
Verbintenissenrecht (gerechtelijke jaren 1978-1979 en 1979-1980)", R. W., 1980-81, 2436 e.v.
HANNEQUART, Y., ,La portee du contrat", in Novelles, deel IV, II, Brussel, 1958, 59-64;
VAN 0MMESLAGHE, P., ,Examen de jurisprudence (1968 a 1973). Les Obligations",
R.C.J.B., 1975, 434.
(55) PLANIOL, M. en RIPERT, G., Traite pratique de droit civil fran,:ais, deel VI, I, Parijs,
1952, 508-510 en de aldaar vermelde referenties.
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Dit leerstuk verduidelijkt dat, naast de overeengekomen verbintenissen, schuldeiser en schuldenaar gehouden zijn tot een aantal bijkomende verplichtingen: partijen dienen, niettegenstaande de overeenkomst daarvan geen melding maakt- ook niet nadat ze is aangevuld
door de wet en de gebruiken - alle gedragingen te stellen (of na te
laten), die een redelijk contractant in dezelfde situatie zou gesteld (of
nagelaten) hebben(56).
19. De toepassingen die de rechtsleer en rechtspraak maken van deze
theorie zijn veelvuldig. Ik geef enkele voorbeelden.
I. Op professionelen rust de plicht hun medecontractanten-niet-professionelen te informeren, te begeleiden en te adviseren tijdens de
uitvoering van de overeenkomst(57). Ook al maakt de overeenkomst
geen gewag van zodanige verplichtingen.
Aldus dient de garagehouder die regelmatig zorgt voor het onderhoud van de wagen van een doorsnee autogebruiker - een leek dus
- op eigen initiatief aile werkzaamheden uit te voeren die het
onderhoudsboekje vermeldt. Dit geldt eveneens, indien de klant daar
niet uitdrukkelijk om verzocht heeft(58).
2. Op partijen rust, op grond van de aanvullende werking van de
goede trouw, de verplichting de schade waarvoor de medecontractant
moet instaan, zoveel mogelijk te beperken(59).
Aldus bijvoorbeeld in het contract van koop op afbetaling, waar de
financieringsmaatschappij en de koper op afbetaling van een vrachtwagen overeenkomen dat, in geval van wanbetaling, de koper de
wagen dient over te dragen aan de financieringsinstelling; deze laatste

(56) Zelfde referenties als in voetnoot 54.
(57) WILMS, W., ,Het recht op informatie in het verbintenissenrecht. Een
grondslagenonderzoek", R, W., 1980-81, 505 en 506 en de aldaar geciteerde rechtspraak en
rechtsleer; HANNEQUART, Y., ,La portee du contrat" in Novelles, dee! IV, II, Brussel, 1958,
59 en de aldaar geciteerde rechtsleer; zie ook PouLLET, P. en Y., , ,Les contrats informatiques,
Reflexions sur 10 ans de jurisprudence belge et francaise", J. T., 1982, 21; PouLLET, Y., en
ULLMANN, P., ,Jurisprudence beige recente relative aux contrats informatiques", T.B.H.,
1983, 499 e.v.; Cass. fr., 25 november 1963, Gaz. Pal., 1964, I, 281.
(58) Vred. Brussel, 4 juli 1977, T. Vred., 1980, 35.
(59) DIRIX, E., ,De schadebeperkingsplicht van de benadeelde", R. W., 1979-80, 2928-2929
en de aldaar geciteerde litteratuur en rechtspraak; BAERT, F., ,De goede trouw bij de
uitvoering van overeenkomsten", R. W., 1956-57, 500 en de aldaar geciteerde rechtspraak en
rechtsleer; KRUITHOF, R., ,Overzicht van rechtspraak (1974-1980). Verbintenissen", R. W.,
1983, en de aldaar geciteerde rechtsleer en rechtspraak; HANNEQUART, Y., ,La portee du
contrat", in Les Novelles, dee! IV, II, Brussel, 1958, 60; VAN OEVELEN, A., en DIRIX, E.,
,Kroniek Verbintenissenrecht", R. W., 1980-81, 2438-2441 en de aldaar geciteerde rechtsleer
en rechtspraak; zie ook LIMPENS, J. en KRUITHOF, R., ,Examen de jurisprudence (1964 a
1967). Les Obligations", R.C.J.B., 1969, 198; VANRYN, J. en HEENEN, J., Principesdedroit
commercial, dee! III, Brussel, 1960, 43.
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zal dan de vrachtwagen verkopen en de verkregen prijs van de schuld
van de koper in mindering brengen.
Welnu, dient de koper inderdaad ten gevolge van zijn wanprestatie
de wagen over te dragen aan de financieringsinstelling, dan is deze
laatste in de periode dat zij de wagen onder haar bewaring heeft,
gehouden aile maatregelen te nemen die een redelijk persoon zou
nemen met het oog op de vrijwaring van het patrimonium van haar
medecontractant. Laat de financieringsmaatschappij bijvoorbeeld
na de nodige bewakingsmaatregelen te treffen dan zal zij - en niet
de medecontractant - de schade moeten dragen veroorzaakt door
diefstal van bepaalde onderdelen van de vrachtwagen(60) (61).
3. Op partijen rust de plicht aile gedragingen te stellen die noodzakelijk zijn ter verwezenlijking van het sociaal doel van het contract(62).
Aldus rust - volgens het Hof van Cassatie in een arrest van 1978
- op de verzekeraar de plicht de verzekerde in kennis te stellen van
het hoger beroep dat de verzekeraar aantekent tegen een in eerste
aanleg gewezen vonnis. In casu was de verzekerde door de correctionele rechtbank strafrechtelijk aansprakelijk gesteld voor een
verkeersongeval. Dientengevolge worden verzekerde en verzekeraar
in solidum veroordeeld tot het betalen van een bepaalde schad~ver
goeding aan het slachtoffer. Nu tekent de verzekeraar hoger beroep
aan tegen dit vonnis terwijl- en dit is belangrijk - hij nalaat de
verzekerde hiervan te verwittigen. In hoger beroep wordt het bedrag
van de schadevergoeding verminderd. Het gevolg daarvan is dat de
verzekerde aileen aansprakelijk blijft voor het verschil tussen de in
eerste aanleg en in beroep vastgestelde schadevergoeding. Daarop
vordert de verzekerde dit bedrag terug van de verzekeraar.
Het Hof van Cassatie oordeelt dat de verzekeraar die er zich toe
verbindt de verzekerde te beschermen tegen aansprakelijkheidsvorderingen zijn overeenkomst slechts te goeder trouw uitvoert, indien
hij al het mogelijke doet om het patrimonium van de verzekerde te
vrijwaren. Nu de verzekeraar nagelaten had zijn verzekerde in te
(60) Kh. Brussel, 30 december 1963, B.R.H., 1964, 92.
(61) Men weet dat de verplichting tot beperking van de schadevergoeding in het
verzekeringscontract ,verheven" is tot een wettelijke plicht (art. 17 van de Verzekeringswet).
(62) LIMPENS, J. en VAN DAMME, J., ,Examen de jurisprudence (1956 it 1960). Les
Obligations", R. C.J.B., 1960; 346 en de aldaar geciteerde rechtspraak; LIMPENS, J. en
KRVITHOF, R., ,Examen de jurisprudence (1960 il1963). Les Obligations", R.C.J.B., 1964,
476 en de aldaar geciteerde rechtspraak; LIMPENS, J. en KRVITHOF, R., ,Examen de
jurisprudence (1964 il1967). Les Obligations", R.C.J.B., 1969, 198-199 en de aldaar vermelde
rechtspraak; MATTHYS, J. en BAETEMAN, G., ,Overzicht van rechtspraak (1961-1964).
Verbintenissen", T.P.R., 1966, 249; KRUITHOF, R., MOONS, H. en PAULUS, C., ,Overzicht
van rechtspraak (1965-1973). De verbintenissen", T.P.R., 1975, 506 en de aldaar geciteerde
rechtspraak.
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lichten omtrent het hoger beroep, pleegt hij een inbreuk op artikel
1134, lid 3 Burgerlijk Wetboek(63).
4. Op partijen rust de plicht loyaal samen te werken inzake de
bewijsvoering(64) (65).
Ben verzekeringspolis voorziet dat de schade veroorzaakt door slijtage of slecht onderhoud van de verzekerde wagen niet gedekt is. Er
doet zich een ongeval voor dat, volgens de verzekerde, te wijten is
aan het slippen van de wagen.
Nu stelt de verzekeraar, onmiddellijk na het ongeval, een deskundige
aan die tot het besluit komt dat het ongeval zijn oorzaak vindt in het
feit dat de achterbanden van het voertuig volledig ontribt zijn.
Meer dan een maand later stelt de verzekeraar zijn verzekerde in
kennis van de bevindingen van de deskundige en deelt hij meteen mee
dat hij, om die reden, weigert tussen te komen. Nog later weigert de
verzekeraar een door de verzekerde voorgesteld bijzonder deskundig
onderzoek.
Ten overstaan van deze feiten overweegt de rechter dat de verzekeraar te kort is gekomen aan zijn verplichting tot medewerking inzake
de bewijsvoering; hetgeen nochtans volgt uit het beginsel van de
uitvoering te goeder trouw. De verzekeraar had immers onmiddellijk
de nummers van de banden kunnen opnemen, om deze vervolgens
aan een tegensprekelijk deskundig onderzoek te onderwerpen. Als
sanctie voor zijn inbreuk op de verplichting tot loyale samenwerking
ontzegt de rechter de verzekeraar de bevoegdheid een beroep te doen
op de uitsluitingsclausule(66).
5. Indien de overeenkomst niet voorziet binnen welke termijn een
verbintenis moet uitgevoerd worden, rust op de schuldenaar de

(63) Cass., 22 juni 1978, R. W., 1978-79, 1443; De Verz., 1978, 539 (met noot J.R.).
(64) BAERT, F., ,De goede trouw bij de uitvoering van overeenkomsten", R. W., 1956-57,
501 en de aldaar geciteerde rechtsleer; HANNEQUART, Y., ,La portee du contrat" inNovelles,
deel IV, II, Brussel, 1958, 60; DE PAGE, H., Traite e/ementaire de droit civil beige, deel II,
Brussel, 1964, 461; zie oak MATTHYS, J., en BAETEMAN, G., ,Overzicht van rechtspraak
(1961-1964). Verbintenissen", T.P.R., 1966, 249.
(65) Over het verband tussen, enerzijds, de verplichting tot samenwerking inzake
bewijsvoering in het algemeen (dus oak in extra-contractuele verhoudingen) en, anderzijds,
art. 1134lid 3: zie STORME, M., De bewijslast in het Belgisch privaatrecht, Gent, 1962, 232-234
en DEKKERS, R., ,De Ia collaboration des plaideurs dans l'administration de Ia preuve",
R.C.J.B., 1959, 156-157.
(66) Kh. Brussel, 31 januari 1962, J.C.B., 1962, 242.
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verplichting de verbintenis uit te voeren binnen een redelijke termijn(67).
Als de overeenkomst tussen een hoofdaannemer en een onderaannemer geen uitvoeringstermijn voorziet, dan heeft de onderaannemer
toch de plicht de werken te voltooien binnen een redelijke termijn.
Hierbij dient de onderaannemer onder meer rekening te houden met
de dwingende uitvoeringstermijn binnen de welke de hoofdaannemer
het geheel der werken dient uit te voeren(68).
Tot zover deze opsomming van enkele aanvullende verplichtingen,
die gebundeld zijn in de theorie van de samenwerking tussen schuldeiser en schuldenaar. Kenmerkend voor deze theorie is dus dat zij,
op grond van het goede-trouw-beginsel, meer vereist van partijen dan
wat zij oorspronkelijk overeengekomen waren.
C. De wijzigende werking van de goede trouw: misbruik van
contractuele rechten(68bis).
20. Nu zet bepaalde rechtspraak nog een stap verder en kent aan het
goede-trouw-vereiste ook een wijzigende werking toe. Wijzigehd in
die zin dat, onder omstandigheden, ook de loutere uitoefening van
een contractueel recht - hetzij een uitdrukkelijk bedongen recht,
hetzij een recht waarvan een van de partijen titularis is ingevolge
aanvulling van de overeenkomst door wet of gebruik - als strijdig
met de goede trouw wordt gekenmerkt.

(67) BAERT, F., ,De goede trouw bij de uitvoering van overeenkomsten", R. W., 1956-57,
498; LIMPENS, J. en VAN DAMME, J., ,Examen de jurisprudence (1956 a 1959). Les
Obligations", R.C.J.B., 1960, 337; VAN OEVELEN, A. en DIRIX, E., ,Kroniek
Verbintenissenrecht", R. W., 1980-81, 2437 en de aldaar geciteerde rechtspraak; VAN
0MMESLAGHE, P., ,Examen de jurisprudence (1968 a 1973). Les Obligations", R.C.J.B.,
1975, 435 en de aldaar geciteerde rechtspraak.
(68) Kh. Brussel, 27 oktober 1978, T. Aann., 1979, 311.
(68bis) Na deze voordracht werd een cassatie-arrest gepubliceerd dat, voor de hier onderzochte
problematiek, belangrijk is.
Ret Hof bevestigt met name de stelling dat het beginsel van de uitvoering te goeder trouw niet
aileen een aanvullende, maar eveneens een wijzigende werking heeft.
In haar antwoord op een van de cassatiemiddelen stelt hetgerechtshof inderdaad dat , ... het
in artikelll34 van hetWetboek neergelegd beginsel dat overeenkomsten te goederten uitvoer
moeten worden gebracht, een contractpartijmisbruik te maken van de rechten die dit contract
haar(Cass., 19 september 1983, R. W., 1983-84, 1482).
Voortaan dient men dus, blijkbaar, het misbruik van contractuele rechten te wraken op basis
van art. 1134, lid 3 B. W., terwijl misbruik van andere dan contractuele rechten gesanctioneerd
wordt via de aquilische aansprakelijkheid (art. 1382 e.v. B.W.).
Op het criterium dat het Hof van Cassatie voorstelt om misbruik van een contractueel recht
vast te stellen, komen we later terug (zie noot 75bis).
·
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a. Enkele criteria
21. Een onderzoek van deze - weliswaar nog beperkte - rechtspraak verduidelijkt dat een aantal gevallengroepen te onderscheiden
zijn.
Een eerste criterium om de uitoefening van een contractueel recht als
strijdig met de goede trouw te kenmerken is de omstandigheid dat
de schuldeiser zijn recht uitoefent zonder enig redelijk belang.
Een voorbeeld in de rechtspraak is het geval van de huurovereenkomst waarin bedongen is dat onderhuur slechts mogelijk is mits
toestemming van de verhuurder. Weigert de verhuurder stelselmatig
en zonder opgave van enig redelijk motief zijn instemming, dan is
zodanige wijze van rechtsuitoefening strijdig met de goede
trouw(69).
Een tweede criterium is dit van de kennelijke onredelijkheid.
In aannemingsovereenkomsten betreffende de uitvoering van kleinere werken komt meermaals voor dat bouwheer en aannemer de prijs
niet contractueel vastleggen. Alsdan vult de rechtspraak de overeenkomst aan met het gebruik dat de bevoegdheid tot prijsbepaling
toekomt aan de aannemer.
W elnu, indien de aannemer die bevoegdheid misbruikt om een
kennelijk onredelijke prijs te bepalen, dan wordt zijn rechtsuitoefening door een constante doctrine en rechtspraak als strijdig met de
goede trouw aangemerkt en vermindert de rechter de prijs(70).
Naast de rechtsuitoefening zonder enig redelijk belang en kennelijk
onredelijke rechtsuitoefening, is ook de uitoefening van een contractueel recht met het inzicht de schuldenaar te schaden strijdig met de
goede trouw.
Door het Hof van Beroep te Brussel wordt toepassing gemaakt van
dit criterium in volgend geval.
Een reisagentschap had, voor de duur van de wereldtentoonstelling
van 1958 te Brussel, een vast aantal kamers gehuurd in een hotel,
(69) Zie de rechtspraak geciteerd door KRVITHOF, R., ,Overzicht van rechtspraak
(1974-1980). De verbintenissen", T.P.R., 1983, 605; KRUITHOF, R., MOONS, H. en PAULUS,
C., ,Overzicht van rechtspraak (1965-1973). De verbintenissen", T.P.R., 1975, 507; zie ook
BAERT, F., , ,De goede trouw bij de uitvoering van overeenkomsten'', R. W., 1956-57, 498-499;
RoNsE, J., ,Marginale toetsing in bet privaatrecht", T.P.R., 1977, 218-219.
(70) RONSE, J., ,Marginale toetsing in bet privaatrecht", T.P.R., 1977, 215 en de aldaar
geciteerde rechtsleer en rechtspraak; FLAMME, M.A. en Ph., ,Chronique de jurisprudence et
de doctrine. Le contrat d'entreprise", 1966-1975, J. T., 1976, 341 en de aldaar geciteerde
rechtsleer en rechtspraak; DELVAUX, A., Traite juridique des batisseurs, Brussel, 1968, 69;
SIMONT, L. en DE GAVRE, J., ,Examen de jurisprudence (1969 a 1975), Les contrats
speciaux", R.C.J.B., 1977, 328 en de aldaar geciteerde rechtsleer en rechtspraak; R.C.J.B.,
1970, 129-130 en de aldaar geciteerde rechtsleer en rechtspraak.
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onder voorbehoud aan die reservatie te mogen verzaken acht dagen
op voorhand. Het reisagentschap verzuimde herhaaldelijk tijdig van
die mogelijkheid gebruik te maken; de hotelhouder gaf daarop zijn
inzicht te kennen schadevergoeding te zullen vragen. Vanaf dat
ogenblik verzaakte het agentschap systematisch elke bespreking. Nu
echter kwam het agentschap stipt haar contractuele verplichting na:
telkenmale werd, acht dagen op voorhand, verwittigd. Het Hof van
Beroep te Brussel ziet in deze handelswijze van het agentschap een
inbreuk op het beginsel van de uitvoering te goeder trouw.
Ziehier hoe het Hof haar beslissing nauwgezet motiveert: ,Attendu
que l'appelante (het reisagentschap) n 'invoque pas des circonstances
qui auraient pu valablement Ia determiner a renoncer completement
a /'occupation des chambres par sa clientele a partir de Ia fin du mois
dejuin 1958, alors que les vacances dejuillet-aout devaient normalement amener a /'exposition de Bruxelles un nombre de visiteurs
superieur a celui des autres mois d'ouverture de cette exposition qui,
dans une certaine mesure, n 'a pas exerce sur les masses l'attirance
esperee par les hoteliers, les agences de voyages et tous ceux qui
escomptaient firer de substantiels profits de cette manifestation
internationale; que l'appelante n 'etablit pas que posterieurement a
juin 1958 cet insucces partie! aurait ete tel qu'ill'aurait privee de
toute clientele pour /'occupation de tout ou partie des chambres
qu'elle s'etait reservees; que c'est done a bon escient que le premier
Juge a considere comme etant une mesure de represailles /'usage
systematique par l'appelante de safaculte de renon a partir du mois
de juin 1958, c'est-a-dire apres que les intimes lui avaient fait part
de ce qu'ils entendaient lui reclamer le paiement des sommes leur
revenant en execution de Ia convention du 18 janvier 1958; que les
agissements de l'appelante ne lui permettent pas de pretendre qu'elle
a, de bonne foi, execute le contrat qu'elle avait souscrit,(7l).
Centraal in de redenering van het Hof staat dus de omstandigheid
dat de reisagent, klaarblijkelijk, zijn contractuele opzeggingsbevoegdheid enkel en aileen gebruikt had met het inzicht de hotelhouder te schaden. Omwille van dit inzicht te benadelen kwalificeert de
rechter de bevoegdheidsuitoefening als strijdig met het beginsel van
de uitvoering te goeder trouw(72).
Een vierde criterium is dit van de afwending van een doelgebonden
bevoegdheid: hier voorzien partijen een contractueel recht voor
(71) Brussel, 6 februari 1961, J.C.B., 1962, 379-380; zie ook Kh. Brussel, 24 januari 1959,
J.C.B., 1962, 373.

(72) In casu werd het agentschap veroordeeld tot bet betalen van een - ex aequo et bono
begrote- schadevergoeding van 40.000fr.
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welbepaalde specifieke doeleinden, terwijl de schuldeiser, vervolgens, dit recht aanwendt voor een ander doel(73).
Dit criterium wordt door de Rechtbank van Koophandel te Brussel
toegepast in volgend geval(74).
Een onderverdeler van butaangas had zich ertoe verbonden ,de
gemeente Nijlen vlijtig te prospecteren met het oog op het aanwerven
van abonnementen". De hoofdverdeler van zijn kant zou, aan de
onderverdeler, een commissieloon betalen van ,100/o berekend op
het verkochte gas". Voorts bepaalde de overeenkomst dat de ondervertegenwoordiger , , ... geen aanspraak (kon) maken op de clH!nteel
zelf door hem aangebracht".
Het feitelijk probleem dat rees naar aanleiding van deze overeenkomst kan als volgt samengevat worden.
Nadat de ondervertegenwoordiger de naam en het adres van de door
hem aangebrachte abonnees had doorgegeven aan de hoofdvertegenwoordiger, zocht deze laatste, systematisch, de nieuwe klanten op,
om hen vervolgens zelf te bevoorraden met goedkoper propaangas.
Het juridisch probleem was de vraag of deze handelswijze aldan niet
een inbreuk was op artikel 1134, lid 3 Burgerlijk Wetboek.
De rechtbank oordeelde dat ,, ... de uitvoering die (de hoofdvertegenwoordiger) gegeven heeft aan de overeenkomst (indruist) tegen het
princiep dat wederkerige overeenkomsten ter goeder trouw dienen
uitgevoerd". Waarom? Omdat, volgens de rechtbank, de bevoegdheid die de hoofdvertegenwoordiger verkreeg dankzij de clausule , ,de
ondervertegenwoordiger kan geen aanspraak maken op de clienteel
zelf door hem aangebracht" klaarblijkelijk een specifiek doel had.
Uit het ,samenlezen" van aile contractuele bedingen bleek, volgens
de rechtbank, dat deze clausule als doel had de hoofdvertegenwoordiger veilig te stellen tegen eventuele aanspraken op commissieloon
na de beeindiging van het prospectiecontract.
Mocht de clausule dit specifiek doel niet hebben gehad, dan zouden
de andere contractuele bepalingen ,dode letter" worden: dan zou
,de ondervertegenwoordiger het zwaarste werk verrichten, te weten
het aanbrengen van clienteel, doch ... de hoofdvertegenwoordiger,
die onmiddellijk de clienteel kent, vermits hij de contracten afsluit,
(zou) deze clienteel zelf mogen bevoorraden ... , en dit in goedkoper
voorwaarden ... , de ondervertegenwoordiger (zou) zodoende enkel
(73) Gent, 10 maart 1966, niet gepubliceerd, waartegen het beroep in cassatie verworpen is
bij arrest van 5 januari 1968, Pas., 1968, I, 567; Kh. Brussel, 30 oktober 1962, J.C.B., 1963,
305.
(74) Kh. Brussel, 30 oktober 1962, J.C.B., 1963, 305.
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met zekerheid een bezoldiging kunnen innen op de eerste geleverde
koopwaar en (zou) voor het overige afhangen van de gril van zijn
medecontractant; hierbij moet rekening gehouden worden met het
feit dat de gemeente Nijlen geen groot aantal inwoners heeft en deze
allen geen afnemers zijn van gas in flessen".
Doordat de hoofdvertegenwoordiger aldus een bevoegdheid, hem
verleend voor een specifiek doel, had aangewend voor een ander dan
dit specifiek doel, besliste de rechtbank tenslotte zijn gedragswijze
als strijdig met de goede trouw te beoordelen.
Een laatste criterium dat ik hier vermeld is, evenals de eerste twee
criteria, een ,belangen-criterium".
Indien de schuldeiser beschikt over verschillende bevoegdheden, dan
dient hij, bij zijn keuze, mede het belang van de schuldenaar in acht
te nemen: kiest de schuldeiser die bevoegdheid uit te oefenen waardoor het belang van de medecontractant het meest geschaad wordt,
dan zal, onder omstandigheden, zijn rechtsuitoefening als strijdig
met de goede trouw worden aangemerkt.
Aldus handelt, volgens een constante doctrine en rechtspraak, de
bouwheer in strijd met de goede trouw, indien hij de exceptio non
adempleti contractus inroept, waar de wanprestatie van de aannemer
slechts van geringe aard is. In zodanig geval dient de bouwheer
genoegen te nemen met schadeloosstelling(75) (75bis).
b. Misbruik van contractuele rechten en de theorie van het rechtsmisbruik
(75) Men raadplege b.v. S!MONT, L. en DE GAVRE, J., ,Examen de jurisprudence (1969 a
1975). Les contrats speciaux", R. C.J.B., 1977, 330; VAN OMMESLAGHE, P., ,Examen de
jurisprudence (1968 a 1973). Les Obligations", R.C.J.B., 1975, 615; FLAMME, M.A. en Ph.,
,Chronique de jurisprudence et de doctrine. Le contrat d'entreprise", J. T., 1976, 349;
KRUITHOF, R., MOONS, H. en PAULUS, C., ,Overzicht van rechtspraak (1965-73). De
verbintenissen, T.P.R., 1975, 527. Zie ook DE PAGE, H., Traite e/ementaire de droit civil
beige, deel II, Brussel, 1964, en de aldaar geciteerde rechtspraak.
(75bis) Reeds vroeger kondigden wij aan dat een recent arrest van het Hof van Cassatie (Cass.,
19 september 1983, R. W., 1983-84, 1482) aan het goede-trouw-vereiste een wijzigende werking
toekent: art. 1134, lid 3 B.W. verbiedt misbruik van contractuele rechten. Vraag is nu welk
criterium het Hof hanteert om het gebruik van een contractueel recht als misbruik aan te
merken. Het Hof overweegt in dit verband het volgende: , ... een ... misbruik (van een
contractueel recht) onderstelt dat, wanneer (een) partij, uitsluitend in haar belang, gebruik
maakt van een recht dat zij aan de overeenkomst ontleent, zij daaruit een voordeel trekt dat
niet in overeenstemming is met de correlatieve last van de andere partij; Overwegende dat
daaruit volgt dat het (bestreden) arrest een tekortkoming van eiseres aan haar verplichting om
de litigieuze ... overeenkomst ... te goeder trouw uit te voeren niet wettig heeft kunnen afleiden
uit het enkele feit dat zij uitsluitend in haar eigen belang gebruik zou hebben gemaakt van
de rechten welke die overeenkomst haar toekende, zonder vast te stellen dat de nadelen die
er voor verweerder uit voortvloeien, niet in verhouding staan tot de voordelen die eiseres trok
uit de uitoefening van het haar bij de overeenkomst toegekende recht; ... ". Twee bedenkingen
bij dit criterium. Vooreerst blijkt het ,cassatiecriterium" om misbruik van een contractueel
recht vast te stellen, een overkoepelend criterium te vormen voor verschillende van de tot nog
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22. Uit deze opsomming van enkele criteria die de rechtspraak
aanwendt om de uitoefening van een contractueel recht als strijdig
met het goede-trouw-vereiste te kenmerken, blijkt dat deze criteria
een nauwe verwantschap vertonen met de traditionele criteria uit de
theorie van het rechtsmisbruik.
Inderdaad deze traditionele criteria luiden als volgt(76).
1. De titularis gebruikt het recht met het opzet om een ander te
benadelen.
2. Zonder dat bij de titularis een opzet om te schaden voorzit brengt
de rechtsuitoefening toch schade toe aan derden, terwijl de rechtsuitoefening geen of geen redelijk belang vertoont voor de titularis van
het recht.
3. De titularis heeft twee of meer mogelijkheden om zijn recht uit
te oefenen en zijn belang is hetzelfde bij elk van de alternatieven. Ben
van de manieren van uitoefening brengt echter meer schade toe aan
de derde dan de overige wijzen om het recht uit te oefenen. Kiest de
tiularis de manier die meer schade toebrengt, dan pleegt hij rechtsmisbruik.
4. De titularis heeft twee of meer mogelijkheden om zijn recht uit
te oefenen. Ben van de alternatieven is voordeliger voor de tiularis
dan de andere. Nochtans brengt die meer-voordelige methode een
belangrijk nadeel toe aan een derde. Is de schade berokkend aan de
derde buiten verhouding tot het voordeel van de titularis bij die
bepaalde wijze van uitoefenen, dan pleegt de titularis, volgens een
belangrijk deel van de rechtspraak en rechtsleer, rechtsmisbruik.
5. Wanneer de maatschappelijke en economische bestemming van
een recht voldoende vaststaan, wordt wel eens rechtsmisbruik aanvaard wanneer de rechtsuitoefening strijdig is met die welbepaalde
finaliteit.
Duidelijk is dat de ,rechtsmisbruik-criteria" nauw verwant zijn met
de criteria inzake de wijzigende werking van de goede trouw. De
vraag rijst derhalve of het niet mogelijk en wenselijk ware, ook het
misbruik van contractuele rechten te sanctioneren via de algemene
theorie van het rechtsmisbruik, via de gemeenrechtelijke theorie om
misbruik van recht vast te stellen.
Dit probleem lijkt negatief benatwoord te moeten worden.
(76) Een overzicht van de traditionele criteria vindt men bij DERINE, R., VAN NESTE, F. en
VANDENBERGHE,
H., Beginselen van Belgisch privaatrecht, deel V, I, A,
Antwerpen/Amsterdam, 1974, 412-425; VAN GERVEN, W., Beginselen van Belgisch
privaatrecht, deel I, Antwerpen/Amsterdam, 1969, 184-194; VAN NESTE, F., ,Misbruik van
recht", T.P.R., 1967,339 e.v.
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Onder meer in het Iicht van de recente rechtspraak van ons hoogste
gerechtshof inzake de samenloop van de contractuele en de delictuele
vordering. Inderdaad, men weet dat de theorie van het rechtsmisbruik een aquilische constructie is. Poogt men dus het misbruik van
een contractueel recht te sanctioneren via de theorie van het rechtsmisbruik, dan stelt men een vordering in op basis van artikel 1382
e.v. Burgerlijk Wetboek. Derhalve rijst bier de samenloop-problematiek.
Men weet dat het Hof van Cassatie, als een van de voorwaarden,
opdat men in contractuele aangelegenheden ook een delictuele vordering zou kunnen instellen, vereist dat ,(de) fout (een) andere dan aan
de slechte uitvoering van het contract te wijten schade heeft veroorzaakt" of, anders uitgedrukt, dat ,de door die fout veroorzaakte
schade vreemd (moet) zijn aan de uitvoering van het contract"(77).
De zoeven geciteerde stelling van het Hof wordt in de litteratuur op
verschillende wijzen gelnterpreteerd. Enerzijds is er een minderheidsstrekking die, via een ruime interpretatie de samenloop zoveel mogelijk poogt open te houden; anderzijds is er de meerderheidsvisie die,
via een enge en waarschijnlijk meer correcte interpretatie van het
arrest, de samenloop tot een minimum beperkt(78).
Welnu, zelfs indien men de meest ruime interpretatie aankleeft- dus
die interpretatie die de keuze tussen de aquilische en de contractuele
vordering zo veel mogelijk poogt open te houden - dan nog lijkt
het uitgesloten misbruik van contractuele rechten te sanctioneren via
de theorie van het rechtsmisbruik. Uit een analyse van de concrete
casussen inzake misbruik van contractuele rechten, blijkt immers dat
dit misbruik meestal resulteert in een contractuele schade(79). Met
andere woorden: in het verlies van een voordeel dat enkel zijn
bestaansvoorwaarde vindt in het contract(80).
Onder meer om deze reden lijkt het dus aangewezen het misbruik van
contractuele rechten niet te sanctioneren via de algemene gedragsnorm van artikel1382 Burgerlijk Wetboek, maar wel via de bijzonde-

(77) Cass., 7 december 1973, R. W., 1973-74, 1600.
(78) Beide interpretaties werden nog onlangs samengevat (met vermelding van de referenties)
door KRUITHOF, R., ,Overzicht van rechtspraak (1974-198). De Verbintenissen", T.P.R.,
1983, 609-611.
(79) Supra, nr. 21.
(80) HERBOTS, J., noot bij Cass.; 7 december 1973, R. W., 1973-74, 1604.
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re contractuele gedragsnorm van artikel1134, lid 3 Burgerlijk Wetboek(81).
IV.

DE RECHTELIJKE TOETSING BIJ AANVULLING EN WIJZIGING

23. Ik moge, alvorens af te ronden, nog Uw aandacht vragen voor
een laatste probleem. De vraag met name of het onderscheid tussen
de aanvullende en de wijzigende werking van, respectievelijk, de
aquilische aansprakelijkheid in de precontractuele fase en de goede
trouw in de uitvoeringsfase, wel juridisch relevant is. Maakt het met
andere woorden rechtens verschil uit of de rechter hetzij aanvult dan
wel wijzigt?
Het antwoord is ongetwijfeld positief. In die zin dat de rechter in het
geval van aanvulling een volledig toetsingsrecht bezit (respectievelijk
aan de norm van art. 1382 en 1134, lid 3) - hetgeen met andere
woorden de regel is in het privaatrecht(82) - terwijl dit in het geval
van wijziging slechts een beperkt toetsingsrecht is.
Waarom slechts een marginaal toetsingsrecht bij de wijzigende werking? Omdat bij toepassing van de wijzigende werking -van hetzij
de aquilische aansprakelijkheid hetzij de goede trouw - de rechter,
op grond van het ongeschreven recht, een gedraging als onrechtmatig
aanmerkt, waarvan nochtans hetzij de wet hetzij het contract de
rechtmatigheid bevestigt. Of anders uitgedrukt: ,de bijzondere omstandigheid die ... een slechts marginale controle rechtvaardigt, is het
feit dat de rechthebbende binnen de formele grenzen ... van zijn recht
handelt"(83). De titularis die derhalve niets anders doet dan, ... wat
logisch uit een wettelijk (of contractueel) recht kan afgeleid worden''
dient de zekerheid te hebben dat zijn gedrag, in beginsel, rechtmatig
is(84). Slechts wanneer het gedrag van de titularis in ,hoge mate
onbillijk is"(85), enkel bij ,evidente onredelijkheid of onbillijkheid"(86) kan de rechtelijke correctie worden toegepast.
(81) Zie omtrent deze problematiek ook RAuws, W., ,Behoort het rechtsmisbruik in
overeenkomsten, inzonderheid bij ontslag van bedienden, tot de rechtsgeschiedenis?", R. W.,
1983-84, 279 e.v.; Antwerpen, 28 juni 1982, R. W., 1983-84, 297.
(82) WIARDA, G., ,De rechter tegenover vage rechtsnormen", R. W., 1973-74, 188.
(83) VAN GERVEN, W., ,Beginselen van behoorlijk handelen. Rede uitgesproken op 1 oktober
1982 te Gent ter gelegenheid van het zesde lustrum van de Algemene Praktische
Rechtsverzameling", R. W., 1982-83, 974.
(84) MEYERS, E., ,Misbruik van recht en wetsontduiking" in Verzamelde privaatrechtelijke
opstellen, dee! I, Leiden, 1954, 68.
(85) KoSTER, H., ,De grensoverschrijdende garage", A.A., 1970, 546.
(86) BocKEN, H., ,Het aansprakelijkheidsrecht als sanctie tegen de verstoring van het
leejmilieu, Brussel, 1979, 71.
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Deze stelling vindt steun in de rechtspraak van het Hof van Cassatie(87), in de geschriften van W. Van Gerven(88), H. Bocken(89) en
J. Ronse(90), alsmede in de rechtsvergelijking(91).

(87) Cass., 10 september 1971, Arr. Cass., 1972, 31 (met de bijzonder uitvoerige en
interessante conclusie van Procureur-Generaal Ganshof van der Meersch); Pas., 1972, I, 28
(met noot W.G.); R. W., 1971-72, 321; Compendium van Rechtspraak, Bibliotheek van
gerechtelijk recht, dee! II, s.d., s.l., art. 555 B.W., Amotie-arrest (met noot A. BoEHLE);
R.C.J.B., 1976,300 (met noot P. VAN 0MMESLAGHE); J.T., 1972, 118; T. Aann. 1972 (met
noot K. VER BERNE); R.G.A.R., 1972, 8791. In dit arrest formuleert het Hof de regel dat
misbruik van recht , ... kan ontstaan ... door de uitoefening (van het recht) op een wijze die
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