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INLEIDING 

HET BEGRIP VERBINTENIS 

1. ONDERSCHEID TUSSEN JURIDISCHE VERBINTENIS, MORELE VERPLICHTING EN 

NATUURLIJKE VERBINTENIS- Injuridische zin is een verbintenis de recbtsband 
kracbtens welke een persoon (de scbuldenaar) aan een andere persoon (de scbuld
eiser) een prestatie (een geven, doen of laten) verscbuldigd is. Het gaat bier 
m.a.w. om een in recbte afdwingbare verplicbting. 

De zedelijke verplichting is degene die uitsluitend baar grondslag vindt in de 
moraal en waaraan bet recbt geen waarde becbt. Het naleven van fatsoensnormen 
is bier een voorbeeld van. 

De natuurlijke verbintenis situeert zicb tussen de louter morele verplicbtingen en 
de juridiscbe verbintenissen. Het gaat bier om gewetensplicbten. De nakorning 
ervan is in recbte niet afdwingbaar, dit in tegenstelling tot de juridiscbe verplicb
tingen. Tocb is de natuurlijke verbintenis een bron van recbtsgevolgen. Zij wordt 
immers in recbte erkend, wanneer ze vrijwillig, gebeel of gedeeltelijk uitgevoerd 
wordt of wanneer de scbuldenaar belooft baar na te komen. Doet zicb dat voor, 
dan wordt de natuurlijke verbintenis als bet ware omgevormd in een juridiscbe 
verplicbting. Of nog, betgeen in uitvoering van een natuurlijke verbintenis 
betaald werd, kan niet als onverscbuldigd worden teruggevorderd (zie art. 1235, 
lid 2 B.W.). Kortom, een natuurlijke verbintenis is niet opeisbaar, wel uitvoer
baar (zie Kluyskens, A:, De verbintenissen, Gent, 1931, nr. 2). 

Hieraan moet nog worden toegevoegd dat volgens sommigen de natuurlijke 
verbintenis niets anders is dan een ,une obligation civile degeneree" (Domat), 
d.w.z. een met een gebrek behepte civielrechtelijke verbintenis. Als voorbeeld 
baalt men bet geval aan van de verjaarde scbuld die de scbuldenaar vrijwillig tocb 
voldoet of belooft te zullen voldoen. Hetzelfde geldt wanneer een burgerlijke 
verbintenis die aan betrekkelijke nietigbeid blootstaat, vrijwillig wordt uitge
voerd. Deze opvatting wordt thans door velen verworpen, daar de oorspron
kelijke burgerlijke verbintenis bier blijft bestaan. Aileen verzaakt de debiteur in 
bet eerste geval aan zijn recbt de verjaring in te roepen en bevestigt bij in bet 
tweede geval de relatief ·metige overeenkomst (zie De Page, ID, 76-77; Van 
Ommeslagbe, P., ,Examen de jurisprudence (1968-1973). Les obligations", 
R.C.J.B., 1975, 625; Cass., 16 juni 1950, Arr. Cass., 1950, 649; Cass., 25 
september 1970, Arr. Cass., 1971, 78, Concl. Adv. Gen. P. Mahaux en 
R.C.J.B., 1972, 5, noot Linsmeau). Volgens de beersende mening slaat de 
natuurlijke verbintenis dus uitsluitend op gewetensplichten. Maar kan men dan 
niet stellen dat de gene die een verjaarde scbuld betaalt omdat bij dit een gewetens
plicbt acbt, een natuurlijke verbintenis nakomt? 

2. NATUURLIJKE VERBINTENIS- OMVORMING IN EEN BURGERLIJKE VERBINTENIS 

- Aileen de vrijwillige, gebele of gedeeltelijke nakoming van een natuurlijke 
verbintenis of de belofte om dit te zullen doen, beeft tot gevolg dat de gewetens
plidli. iu .O.Sii cct~c j;.;ti.di:;:.:.h.e ~'e!'bi!!te!!io;, "'ornt om£'ezet. De loutere erkenninR 
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door de schuldenaar dat in zijn hoofde een natuurlijke verbintenis bestaat, is niet 
voldoende (zie en vgl. De Page, ill, nr. 63; L. Raucent, ,Examen de juris
prudence (1973-79). Les iiberalites etles successions'' ,R.C.J.B., 1980,262-63; 
Brussel, 12 maart 1975, Rev. Not. B., 1975, 571; Pas., 1975, II, 141; J.T., 
1975, 314). In feite gaat het hier in zekere zin om een toepassing van de 
verbintenis door eenzijdige wilsuiting (zie infra, nrs. 5 e.v.). 
Wanneer een natuurlijke verbintenis wordt omgevormd in een burgerlijke, is het 
bewijs van die verbintenis onderworpen aan de regels van gemeen recht (Brussel, 
12 maart 1975,Rev. Not. B., 1975, 571 ;Pas., 1975, II, 141 ;J.T., 1975, 314). 

3. NATUURLIJKE VERBINTENIS- OMVORMING IN EEN BURGERLIJKE VERBINTENIS

TOEPASSINGEN - In talrijke gevallen wordt het verschaffen .van levensonder
houd als de nakoming van een natuurlijke verbintenis beschouwd. De , ,feitelijke 
vader'' die aan zijn buitenechtelijk kind, waarvan de afstamming niet bewezen is 
(niet erkend kind) of niet bewezen mag worden (overspelig of bloedschennig 
kind), vrijwillig- dus niet op grond van een wettelijke onderhoudsverplichting 
- een steungeld betaalt, zet aldus een natuurlijke verbintenis in een burgerlijke 
om en kan derhalve tot het verder betalen van dit onderhoudsgeld veroordeeld 
worden (zie Baeteman, G. en Gerlo, J., ,Overzicht van rechtspraak (1975-
1980). Personen- enfamilierecht", T.P.R., 1981, 917). Ben interessante toepas
sing hiervan is te vinden in het arrest van het Hof van Cassatie van 6 juni 1975 
(Arr. Cass., 1975, 1066, noot Tillekaerts en R.C.J.B., 1976, 283, noot F. 
Rigaux). Een vrouw die tijdelijk gescheiden was van haar echtgenoot, had in 
concubinaat geleefd met een ongehuwde man, van wie ze drie kinderen had 
gekregen, die als wettige kinderen werden ingeschreven en door de echtgenoot 
niet ontkend waren geworden. Na verloop van tijd wordt toch de echtscheiding 
uitgesproken en ook aan het concubinaat komt een einde. De feitelijke vader had 
zich inrniddels vrijwillig verbonden in het onderhoud van de drie kinderen bij te 
dragen. Daar hij deze verbintenis niet nakomt, vordert de vrouw in rechte dit 
onderhoudsgeld. De vordering wordt ingewilligd op grond van de overweging dat 
de feitelijke vader zijn gewetensplicht in een burgerlijke verbintenis heeft omge
zet. Deze verbintenis druist niet in tegen de openbare orde of de goede zeden, daar 
deze niet tot doel had de overspelige betrekkingen te belonen of voort te zetten 
(zie ook Vieujean, E., ,Examen de jurisprudence (1970-75). Personnes", 
R.C.J.B., 1978, 397 e.v.). 
Een kind heeft tegen zijn ouders geen vordering tot het bekom~n van een 
bruidschat (art. 204 B.W.). Ret gaat hier echter wel om een natuurlijke verbin
tenis die door de ouders in een burgerlijke kan worden omgezet (R.v.St., 9 juni 
1970,Arr. R.v.St., 1970, 575; zie ookBaeteman, G. en Gerlo, J., I.e., 916). 
Beweerd wordt dat in hoofde van de man die een einde maakt aan een concubinaat 
van een zekere duur en met een zekere stabiliteit, het bestaan kan worden erkend 
van een natuurlijke verbintenis om verder in te staan voor de bestaanszekerheid 
van de concubine (zie Rigaux, F., ,Les effets juridiques du concubinage: vers 
une liberalisation de la jurisprudence belge ?' ', R. C .J.B., 1976, 299; Baeteman, 
G. en Gerlo, J., l.c., 918). 
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Betalingen en aankopen die grootouders vrijwillig hebben verricht ten behoeve 
van hun kleinkinderen, zonder dater voor hen een alimentatieplicht bestond, zijn 
te beschouwen als de uitvoering van een natuurlijke verbintenis, en kunnen 
derhalve niet op de ouders verhaald worden (Vred. Deume, 14 november 1980, 
R.W., 1980-81, 2818; zie ook Rb. Brussel, 15 maart 1978, R.W., 1979-80, 
2660). 
In de lijn van de rechtspraak aangehaald in het vorige overzicht (!'.P.R., 1975, 
767) zijn de beslissingen waarin het buitenwettelijk ouderdomspensioen dat door 
de werkgever aan de werkuemer wordt toegekend ter vergoeding van bewezen 
diensten, bestempeld w.ordt als de nakoming van een natuurlijke verbintenis 
(Brussel, 21 januari 1970, Rev. Prat. Soc., 1970, 117; Brussel, 3 januari 1974, 
R.W., 1974-75, 671). 

V anuit verbintenisrechtelijk standpunt is er geen bezwaar tegen om contractueel 
niet voorziene eindejaarspremies e.d. die door de werkgever aan al zijn werkue
mers of aan een gedeelte daarvan worden toegekend ter vergoeding van bewezen 
diensten, te beschouwen als de nakoming van natuurlijke verbintenissen. Ar
beidsrechtelijk ligt het vraagstuk echter anders (zie en vgl. Discart, A., , ,Ret 
recht van de werknemers op gratificaties" ,R. W., 1972-73, 1511-1516; Vander
vennet, D., ,Het recht van de werknemers op gratificaties", R.W., 1972-73, 
1701-1706; Lamal, N., ,Prime de fin d'annee et obligation naturelle", T.S.R., 
1973, 103-107; Van Honste, V., ,Beschouwingen over het begrip 'loon'", 
R.W., 1976-77, 789 e.v. Van Langendonck, J., ,Het recht van de R.S.Z. op 
bijdragen en op eindejaarspremies'' ,-R. W. ,--19TI ~78-; 1864~65 ;-Magrez, -M;-en 
Magrez-Song, G., ,L'evolution de la notion de remuneration en droit de la 
securite sociale", R.C.J.B., 1979, 515-516; Arbh. Brussel, 20 juli 1973, on
uitg., A.R., nr. 1234; Arbh. Brussel, 23 oktober 1975, J.T.T., 1976, 68; Arbh. 
Brussel, 8 januari 1976, T.S.R., 1977, 154). 

4. ONDERSCHEID TUSSEN VERBINTENISSEN EN ZAKELIJKE RECHTEN- Het is hier 
uiteraard niet de plaats om diep in te gaan op het zo omstreden onderscheid tussen 
verbintenissen en zakelijke rechten. In beide gevallen gaat het om vermogens
rechten. Zakelijke rechten hebben een bepaalde zaak tot voorwerp; het voorwerp 
van de verbintenissen is veel ruimer, nl. een prestatie die kan bestaan in een 
geven, doen of laten. De zakelijke rechten zijn limitatief opgesomd door de 
wetgever; t. a. v. verbintenissen kan omwille van het principe van de wilsautono
mie echter geen sprake zijn van een numerus clausus. Zakelijke rechten ken
merken zich door het daaraan verbonden volgrecht en het recht van voorrang; 
deze karakteristieken zijn vreemd aan de uit verbintenissen voortspruitende 
persoonlijke vorderingsrechten. Zakelijke rechten zijn absoluut, d. w .z. tegen
stelbaar erga omnes; verbintenissen daarentegen relatief, zij gelden slechts inter 
partes. Het valt derhalve niet te loochenen dat, ondanks de vele aanrakingspun
ten, er een fundamenteel verschil blijft bestaan tussen zakelijke rechten en 
verbintenissen (zie Derine, R., Van Neste, F. en Vandenberghe, H., Zakenrecht, 
1/ A, Antwerpen, 197 4, 41-64). Het is dan ook terecht dat het onderscheid door de 
i."~~h.t~p:~~~ ~ege!!!!:!.tig '.1'.'0!'d! l_:u~.J:dP:mtoonrl. 
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W anneer een recht volgens overeenkomst vastgesteld wordt, niet ten behoeve van 
een erf of een bepaalde persoon, doch van een gemeente en haar inwoners, en dit 
in het algemeen be lang, is het geen zakelijk recht, doch stemt het overeen met een 
persoonlijke verbintenis, waarvan de voorwaarden in de tussen partijen gesloten 
overeenkomstbepaald zijn (Cass., 16 september l966,Arr. Cass., 1967, 67; zie 
ook Derine, R., Van Neste, F. en Vandenberghe, H., o.c., II A, 60-61). 
Wanneer een erf ingesloten wordt ten gevolge van de gehele of gedeeltelijke 
verkoop van een goed dat een toegang tot de openbare weg had, zonder dat de uit 
deze insluiting ontstane toestand uitdrukkelijk in de akte van verkoop werd 
geregeld, verwerft de verkrijger van dit erf, als toebehoren ervan, overeenkom
stig artikell615 B. W., een recht van overgang over een of meer van de andere 
percelen van bedoeld goed. Dit recht van overgang is van contractuele oorsprong. 
Wanneer dit contractueel recht van overgang echter door verjaring is venrallen, 
zodat dit erf geen toegang tot de openbare weg meer heeft, mag de eigenaar ervan 
een recht van overgang vorderen overeenkomstig de artikelen 682 e. v. B. W. In 
dit laatste geval gaathet om een zakelijkrecht (Cass., 3 oktober 1969 ,Arr. Cass., 
1970, 125, met conclusie Adv. Gen. Mahaux). 
De vordering we gens burenhinder heeft een persoonlijk en geen zakelijk karakter 
(zie Cass., 20 juni 1975, Arr. Cass., 1975, 1121; zie ook Hansenne, J., 
,Examen de jurisprudence (1970 a 1975). Les Biens", R.C.J.B., 1977, 119-
120). 

DEEL I 

DE BRONNEN VAN VERBINTENISSEN 

HooFDsTUK I 

DE VERBINTENIS DOOR EENZIJDIGE WILSUITING 

5. CONTROVERSE OVER HET BESTAAN VAN DEZE BRON VAN VERBINTENISSEN

Volgens artikel 1370 B.W. zijn er vier bronnen van verbintenissen, nl. de 
overeenkomsten, de quasi-contracten, de burgerrechtelijke misdrijven en on
eigenlijke misdrijven en tenslotte, de wet. Een belangrijk gedeelte van de Belgi
sche rechtsleer en rechtspraak is echter van oordeel dat er een vijfde bron van 
verbintenissen bestaat, nl. de verbintenis door eenzijdige wilsuiting (zie b. v. De 
Page, Ill, nrs. 51-54; VanRyn, J., ,L'engagementpardeclaration unilaterale de 
volonte en droit commercial", inMelanges en l' honneur de JeanDabin, Brussel, 
1963, IT, 953-963; Van Ommeslaghe, P., o.c., R.C.J.B., 1975, 629-633; Van 
Damme, J., Verbintenissenrecht, Brussel, V.U.B., 1976, 21-36; Dirix, E. en 
Van Oevelen, A., ,Kroniek van het verbintenissenrecht", R.W., 1980-81, 
2367-2371; contra: Coipel, M., ,La theorie de !'engagement parvolonte unila
terale,R.C.J.B., 1980, 65-92 en de vele verwijzingen aldaar). Van een overeen-
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komst is bij de verbintenis door eenzijdige wilsuiting geen sprake. Dit moet 
benadrukt worden, daar bet onderscbeid tussen eenzijdige verbintenissen en 
eenzijdige contracten niet steeds goed wordt ingezien (raadpleeg bierover Cass., 
28 april1978, Arr. Cass., 1978, 1016 met concl. van Proc. Gen. F. Dumon; 
infra, nr. 7). 

In bet arrest van 18 december 197 4 heeft bet Hof van Cassatie in een welbepaald 
geval de theorie van de verbintenis door eenzijdige wilsuiting in duidelijke 
bewoordingenerkend (Arr. Cass., 1975, 460;J.T.T., 1975,53, metconcl. Adv. 
Gen. H. Lenaerts; zie ook Cass., 20 apri11977, Arr. Cass., 1977, 862;R.W., 
1977-78, 1871, met concl. Adv. Gen. H. Lenaerts; Cass., 3 april1978, Arr. 
Cass., 1978, 876;cf. Lagasse, A., nootonderRb. Hasselt, 27 mei 1958, T.S.R., 
1958, 130). Ret ging bier om de vraag of een door de werkgever aan zijn 
werknemers uitgekeerde eindejaarsprernie als loon te bescbouwen is, daar slecbts 
in dat geval de premie in aanmerking komt voor de berekening van de sociale 
zekerbeidsbijdragen. In artikel 2 van de wet van 12 april 1965 betreffende de 
bescherming van bet loon der werknemers, wordt bet be grip , ,loon'' omschreven 
als , ,bet loon in geld waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recbt 
heeft ten laste van de werkgever". Men is bet erover eens dat eindejaarsprernies 
en soortgelijke gratificaties tot bet loon behoren wanneer de werknemer er recbt 
op heeft ingevolge de arbeidsovereenkomst of op grond van een algemeen, 
bestendig en vast gebruik in de ondemerning. In bet genoemde arrest besliste bet 
Hof van Cas sa tie dat zo 'n premie ook loon is, , , wanneer de werknemers hun recbt 
daarop ontlenen ... aan ... een eenzijdige, door de werkgever aangegane verbin
tenis''. Het Hof voegde daar aan toe dat zo'n eenzijdige verbintenis geen schen
king is en derbal ve niet onderworpen is aan de door de artikelen 931 en 93 2 B. W. 
gestelde vormen (ibid., 462). 

Ret feit dat bet Hof van Cassatie in latere arresten ( Cass. , 20 april 1977, Arr. 
Cass., 1977, 862; Cass., 3 april1978,Arr. Cass., 1978, 872) eeneindejaarspre
rnie als loon kwalificeert omdat bet gaat om een tegenprestatie van arbeid die ter 
uitvoering van een arbeidsovereenkomst wordt verricbt en voor deze kwalificatie 
niet langer vereist , ,dat de toekenning ervan door de partijen bedongen is of dat de 
werkgever daartoe een eenzijdige verbintenis heeft aangegaan of verplicbt is 
ingevolge de wet, een collectieve arbeidsov~reenkomst of een gebruik", doet 
niets af aan de principiele erkenning dat een verbintenis door eenzijdige wilsui
ting in ons recht kan bestaan. 

Ret cassatiearrest van 18 december 1974 heeft tot een controverse aanleiding 
gegeven. P. Van Ommeslaghe ziet in bet arrest een algemene erkenning van de 
theorie van de verbintenis door eenzijdige wilsuiting: , ,Soulignons que l'arret va 
extremement loin: la Cour n'apporte aucune restriction ni aucune limite a la 
possibilite de s'engagerpar volonre unilaterale" (I.e., 631). Procureur-Generaal 
F. bumon daarentegen, poogt de draagwijdte van de beslissing te minimaliseren: 
, ,Ret arrest neemt uitsluitend stelling t. a. v. een welbepaalde en strikt omschreven 
toestand ... Ret Hof neemt gewis geen stelling over de eenzijdige verbintenissen 
in bet algemeen. . . . Men kan dus bezwaarlijk oordelen dat bet Hof stelling 
gcuuuuoitlicci~ v·;~;:- d~ ::e:::h.t~ge'!0!g~C"T1 Vl'ln P:r.hte eenzijdig:e verbintenissen en dus 
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-
van al de eenzijdige verbintenissen" (cone!. voor Cass., 28 april 1978, Arr. 
Cass., 1978, 1019). 
Uit een recent arrest van het Hof van Cassatie blijkt dat de theorie van de 
verbintenis door eenzijdige wilsuiting wel degelijk deel uitmaakt van ons positief 
recht en dus dat P. Van Ommeslaghe het bij het rechte eind heeft (Cass., 9 mei 
1980,Arr. Cass., 1979-80, 1132 en T. Aann., 1981, 146, noot M. Senelle). Het 
ging hier om een Ministeriele Omzendbrief inzake aan aannemers toe te kennen 
vergoedingen wegens de prijsstijging van de olieprodukten. In deze omzendbrief 
werden aan de Diensthoofden van het Departement van Openbare Werken richt
lijnen gegeven om met dat doel bijakten bij de lopende contracten met de 
aannemers op te stellen. Een aannemer die geen prijsaanpassing had bekomen, 
beweerde dat de Minister door de Omzendbrief een verbintenis door eenzijdige 
wilsuiting jegens alle betrokken aannemers had aangegaan; het ging hier met 
andere woorden om een bindend aanbod vanwege de Minister. Het Hof van 
Cassatie oordeelde dat de bindende kracht van een aanbod haar grondslag vindt in 
een door een eenzijdige wilsuiting aangegane verbintenis en dat het in beginsel 
zeer wel mogelijk is dat de betrokken Minister door een omzendbrief zo'n 
verbintenis zou aangaan. Daar de feitenrechter echter soeverein over het bestaan 
en de draagwijdte van zo'n wilsuiting oordeelt en het Hof van Beroep te Ant
werpen terzake had beslist dat de betrokken Minister niet de wil had gehad om 
zich jegens de aannemers te verbinden, oordeelde het Hof dat het cassatiemiddel 
niet kon worden aangenomen (in dezelfde zin Cass., 9 mei 1980, Arr. Cass., 
1979-80, 1139; zie en vgl. ookRb. Turnhout, 22 april1977, T. Aann., 1977, 99; 
Rb. Brussel, 16februari 1978, T. Aann., 1978,98, nootM.-A. Flamme; nootP. 
De Vroede onder Kh. Brussel, 17 maart 1978, B.R.H., 1980, 174-175). 

6. CONTROVERSE OVER HET BESTAAN VAN DEZE BRON VAN VERBINTENISSEN 

(vervolg) - De vraag of het wenselijk is om de verbintenis door eenzijdige 
wilsuiting als vijfde bron van verbintenissen te erkennen, is zeer omstreden. Het 
is hier niet de plaats om diep op deze discussie in te gaan. Ik beperk me daarom tot 
enkele kanttekeningen. 
Soms gaat achter de discussie of er in ons verbintenissenrecht plaats is voor deze 
theorie, een conflict schuil over een andere rechtsvraag. Een typisch voorbeeld 
hiervan is het aanbod. Reeds vele decennia wordt geredetwist over de juridische 
grondslag van de verplichting van de pollicitant om zijn aanbod open te houden 
gedurende de daarin voorziene termijn of, bij ontbreken daarvan, gedurende een 
redelijke termijn. In feite is het discussiepunt hier echter veeleer of de aanbieder 
steeds verplicht is zijn aanbod gestand te doen. Het is evident dat de toepassing 
van de zorgvuldigheidsnorm vervat in artikel 1382-1383 B.W. de appre
ciatievrijheid van de rechter terzake groter maakt- zij het dan ten koste van de 
rechtszekerheid - dan de toepassing van de theorie van de verbintenis door 
eenzijdige wilsverklaring (zie hierover De Page, II, nrs. 516 e.v.; Coipel, M., 
l.c., 80-85; Van Ommeslaghe, P., l.c., 489). 
Het komt ook regelmatig voor dat over de rechtsregel als dusdanig geen menings
verschil bestaat, maar dat betwist wordt of de theorie van de verbintenis door 
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eenzijdige wilsuiting daarvoor in casu wel de meest geschikte juridische grand
slag vormt. Zo meent J. Ronse dat deze theorie voor de wisselverbintenis niet 
aangewezen is, daar vereist is een neergeschreven wilsverklaring die moet vol
eindigd worden door kennisgeving aan een tegenpartij en wel in algemene regel 
samen met de afgifte van de titel waarin zij belichaamd is. Deze auteur geeft 
terzake daarom de voorkeur aan de overeenkomsttheorie aangevuld met de leer 
van de toerekenbare schijn (Ronse, J., Wisselbrief en orderbriefie, inA.P.R., I, 
1972, nrs. 65 e.v. en de verwijzingen; zie ook Coipel, M., o.c., 74 e.v.). 

Ook wordt er regelmatig op gewezen dat aan de theorie geen behoefte bestaat, 
daar voor de desbetreffende rechtsproblemen sui generis oplossingen bestaan of 
uitgewerkt kunnen worden (zie Coipel, M., o.c., 74 en 89). Te denken valt bier 
o.m. bij bet beding ten behoeve van een derde aan de verbintenis van de belover 
jegens de derde-begunstigde en bij de zaakwaarneming aan de verbintenissen van 
de zaakwaarnemer jegens de meester van de zaak (zie in dit verband ook De Page, 
ll, nr. 667; VanDamme, J., o.c., 30). Daar staatechtertegenoverdat algemene 
verbintenisrechtelijke oplossingen de voorkeur moeten genieten bovensui gene
ris regelingen die maar a1 te vaak tot eindeloze controversen aanleiding geven (zie 
ook VanRyn, J., o.c., 961-963). · 
Een ander argument tegen de theorie van de verbintenis docir eenzijdige wils
verklaring is dat zij vaak niet bij machte is een volledige juridische grondslag te 
bieden voor de daarvoor in aanmerking komende rechtsfiguren. Zo stelt men 
m. b. t. bet beding ten behoeve van een derde vast dat de leer geen verklaring biedt 
voor de regel dat de ver&infemsvari de-belovefjegens de-derde ongedaan-wordt 
gemaakt door de herroeping van bet beding door de stipulant (zie en vgl. Coipel, 
M., o.c., 74; De Page, ll, nr. 667). 

Tenslotte merkt men op dat bet niet denkbaar is dat iemand buiten zijn weten 
schuldeiser zou worden, zoals de theorie impliceert. Zeer emstig is deze kritiek 
niet, daar dit niet zo uitzonderlijk is in ons verbintenissenrecht en daar de 
schuldeiser niet verplicht is zijn rechten te laten gelden. Integendeel, niets belet 
hem afstand te doen van zijn recht, b. v. door een eenzijdige wilsverklaring (zie en 
vgl. De Page, Ill, nr. 52; Coipel, M., o.c., 70, noot44; Van Ommeslaghe, P., 
,Rechtsverwerking en afstand van recht", T.P.R., 1980, 2 e.v.; Bocken, H., 
, , V erslag Afdeling Privaatrecht V ereniging V ergelijkende Studie Recht Belgie 
en Nederland", R.W., 1979-80, 1569. Zie en vgl. i.v.m. de kwijtschelding als 
eenzijdige verbintenis Kh. Nijvel, 30 oktober 1975,R.G.A.R., 1977, nr. 9737 en 
De Verz., 1977, 533; De Page, ill, nr. 674; Van Ommeslaghe, P., i.e.; 5 en 
10-11; infra, nr. 219). 
Uit bet voorgaande blijkt dater geen onoverkomelijke, principiele bezwaren zijn 
tegen de verbintenis door eenzijdige wilsverklaring in ons recht. Blijft echter de 
vraag of dit de lege lata wenselijk is, gezien bet stilzwijgen van de wet. Onge
twijfeld is dit een hinderpaal. Toch dient te worden vastgesteld dat de theorie van 
de verbintenis door eenzijdige wilsuiting in feite slechts een toepassing is van de 
theorie van de wilsautonomie, bet beginsel waarop ons verbintenissenrecht in 
belangrijke mate rust. Zo revolutionair is de erkenning van deze leer dus niet. 
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sante perspectieven. Immers, de theorie van de verbintenis door eenzijdige 
wilsverklaring kan niet aileen een belangrijke verklarende functie hebben en een 
gefundeerde rechtstheoretische grondslag verschaffen aan tal van bestaande en 
erkende verbintenissen, maar zij kan ook een rechtsscheppende rol vervullen als 
autonomebronvannieuweverbintenissen(zieenvgl. Coipel,M.,/.c., 71 e.v. en 
88; Dirix, E. en Van Oevelen, A., o.c., R.W., 1980-81, 2371). 

HOOFDSTUK II 

DE OVEREENKOMSTEN 

AFDELING I 

HET BEGRIP CONTRACT 

7. ONDERSCHEID TUSSEN CONTRACT EN VERBINTENIS - Een contract of over
eenkomst is - volgens de traditionele rechtsleer en rechtspraak - bet samen
treffen van twee of meer wilsuitingen met bet oog op bet doen ontstaan, wijzigen 
of uitdoven van een of meer verbintenissen. 
De termen ,contract" en ,overeenkomst" worden tegenwoordig als syno
niemen gebruikt. De zienswijze dat een contract slechts een soort overeenkomst 
zou zijn, nl. de wilsovereenstemming met bet oog op bet doen ontstaan van een of 
meer verbintenissen (cf. art. 1101 B.W.), is achterhaald. 
Tussen de begrippen , , contract'' en , , verbintenis'', daarentegen, bestaat een 
fundamenteel verschil. Een contract kan verbintenissen scheppen, kan m.a.w. 
een bron van verbintenissen zijn, maar is geen verbintenis. Een verbintenis is 
immers elke in rechte afdwingbare verplichting ( zie supra, nr 1). Er zijn trouwens 
andere bronnen van verbintenissen dan de overeenkomsten, zoals de burgerrech
telijke delicten en quasi-delicten of de quasi-contracten (cf. Cass., 10 april1974, 
Arr. Cass., 1974, 882). 
Er moet dan ook een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen een eenzijdig 
contract en een verbintenis door eenzijdige wilsuiting of, zo men wil, een 
eenzijdige verbintenis. Een contract is eenzijdig wanneer partijen zich niet over 
en weer jegens elkaar verbinden, maar wanneer slechts een van hen een of meer 
verbintenissen jegens de ander aangaat. M.a. w., een eenzijdig contract is een 
meerzijdige rechtshandeling die slechts in hoof de van een der partijen een of meer 
verbintenissen in bet Ieven roept (zie art. 1102 en 1103 B. W.). Ret gaat bier dus 
om een contract, hetgeen een akkoord of wilsovereenstemming tussen partijen 
impliceert. Daar ligt precies bet verschil met de eenzijdige verbintenis, vermits 
we in dit laatste geval te doen hebben met een eenzijdige rechtshandeling (zie 
Cass., 28 april1978,Arr. Cass., 1978, 1016, met Concl. Eerste Adv.-Gen. F. 
Dumon; zie ook Antwerpen, 4 december 1978, Rec. Gen. Enr. Not., 1980, nr. 
22458; Kh. Brussel, 29 oktober 1970,De Verz., 1974, 297). Derechtsgeldigheid 
van eenzijdige contracten staat buiten kijf, die van eenzijdige verbintenissen 
wordt betwist (zie supra, nrs. 5 en 6). 
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8. ONDERSCHEID TUSSEN CONTRACT EN WET - Het artikel van een begrotings
wet, dat een tussen de Staat en een particulier gesloten overeenkomst bekracbtigt, 
ontneemt aan deze overeenkomst baar contractueel karakter niet. De bepaling 
boudende die bekracbtiging maakt een akte van boge administratieve voogdij uit 
en is geen wetsbepaling waarvan de scbending aanleiding tot cassatieberoep kan 
geven. De feitenrecbter interpreteert een aldus bekracbtigde overeenkomst dan 
ook soeverein voor zover bij nocb de bewijskracbt (art. 1319-1322 B. W.) nocb de 
wettelijke gevolgen (art. 1134 B.W.) ervanmiskent (Cass., 30januari 1976,Arr. 
Cass., ·1976, 632, met concl. Eerste Adv. Gen. F. Dumon). 

9. ONDERSCHEID TUSSEN CONTRACT EN GENTLEMEN'S AGREEMENT- Een con
tract impliceert de bedoeling in boofde van de partijenjuridische gevolgen in bet 
Ieven te roepen. Bij eengentlemen' s agreement ontbreekt deze bedoeling. Het is 
een recbtens vrijblijvende of onverbindende afspraak. Partijen binden zicb wei 
moreel, maar niet in recbte. Op een gentlemen's agreement kan derbalve als 
overeenkomst geen recbtsvordering worden gebaseerd (De Page, ll, nr. 447, p. 
410-411; Cass., 2 december 1875, Pas., 1876, 1, 37; zie ook Hardenberg, L., 
,De recbtens vrijblijvende afspraal(', W.P .N.R., 1976, nr. 5359, p. 507-516). 
Wanneer partijen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur aanvullen met 
een gentlemen's agreement waarin aan de werknemer de waarborg wordt ver
leend dat deze arbeidsovereenkomst minimum vijf jaar zal duren, miskent de 
recbter artikel1134, lid 1 B.W.- m.a.w. de bindende kracbt van de arbeids
overeenkomst- wanneer bij beslist dat de werknemer recht beeft op de eerbiedj
ging door de werkgever van die minimum duur van vijf jaar (Cass., 11 januari 
1978, Arr. Cass., 1978, 561, noot J.V.). 

ADELING ll 

DE BASISBEGINSELEN VAN DE CONTRACTENLEER 

10. INLEIDING- In bet vorige overzicbt (I'.P.R., 1975, 442 e.v.) werd nogal 
uitgebreid aandacbt besteed aan de algemene evolutie inzake de vier beginselen 
die als bet ware de boeksteen van ons contractenrecbt vormen, nl. de wilsautono
mie, bet consensualisme, de overeenkomst als wet der partijen en de uitvoering te 
goeder trouw. Om die reden kunnen we ons nu beperken tot de bespreking van een 
aantal typiscbe recbterlijke uitspraken. Opgemerkt dient evenwel dat de begin
selen van bet consensualisme en van de uitvoering te goeder trouw van bet 
contract besproken worden respectievelijk in de derde en vierde afdeling van dit 
boofdstuk (nrs. 33 e.v. en101 e.v.) en dat ook een aantal beperkingen van de 
contractsvrijbeid ter sprake komen bij de analyse van de recbtspraak over voor
werp en oorzaak (infra, nrs. 72 e.v. en 83 e.v.). Hier komen aileen toepas
singsgevallen van de principes wilsautonomie en bindende kracbt van de over
eenkomsten aan bod. 

11. WILSAUTONOMIE- De wilsautonomie betekent dat, mits inacbtneming van 
u.o vpCiitW"-.: G:."d:!, de ;:;~ede ~PrJPn P.n cle overige gebiedende recbtsregelen, 
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partijen vrij zijn om aldan niet te contracteren en ook vrij de inhoud van hun 
overeenkomsten mogen bepalen. 

Alhoewel de perken die wetgever en rechtspraak aan deze vrijheden stellen, 
steeds belangrijker worden (voor enkele algemene beschouwingen zie vorig 
overzicht, T.P.R., 1975, 442 e.v.; zie ookin.fra, nrs. 72 e.v.) en ook de praktijk 
van de standaard- en toetredingscontracten een belangrijke feitelijke aantasting 
van het beginsel van de wilsautonornie vormt (zie vorig overzicht, T.P.R., 1975, 
444 e. v .), blijft de contractsvrijheid in de rechtspraktijk toch de hoofdregel. De 
toepassingen van dit beginsel in de rechtspraak van de laatste jaren zijn dan ook 
legio. 

Zo beslist de feitenrechter wettig dat bij overeenkomst mag worden afgeweken 
van de gewoonte volgens welke, in de haven van Antwerpen, de door de inlader 
gedane kosten om de goederen tot aan het schip te brengen, ten laste van de 
vervoerder zijn, nu geen enkele dwingende rechtsregel zulks verbiedt. Irrelevant 
hierbij is of het ingeroepen gebruik een contractueel gebruik is, dan wei een 
gewoonte die zich buiten elke contractuele verhouding opdringt, vermits in beide 
hypothesen partijen contractueel ervan mogen afwijken (Cass., 16 februari 1979, 
Arr. Cass., 1978-79, 717; over het onderscheid tussen gebruik en gebruikelijk 
beding, zie vorig overzicht, T.P.R., 1975, 461 e.v. en irifra, nrs. 39 en 99). 

Hoewel in de regel, gelet op het feit dat de overdracht van een huur een 
overdracht van schuldvordering is, de overdrager het pand niet in goede staat 
moet leveren doch in de staat waarin het zich bevindt, belet niets de overdrager, 
huurder van het pand, en de ovememer, bij de ingebruiknemeing van het pand 
door de ovememer, overeen te komen dat de overdrager het goed moet herstellen 
in de staat waarin hij het bij het begin van de huur heeft ontvangen (Cass., 3 mei 
1979, R.W., 1979-80, 2645). 

Ten onrechte beweert de eigenaar van eenduwboot dat hij zijn aansprakelijkheid 
t.a. v. de eigenaar van de duwbak mag beperken overeenkomstig de Belgische wet 
onder voorwendsel dat de partijen de Belgische nationaliteit bezitten en het 
scheepvaartongeval in Belgie heeft plaatsgevonden, wanneer de duwovereen
komst uitdrukkelijk verwijst naar de Rotterdamse Havenduwconditien van 1962, 
die niet enkel de aansprakelijkheid regelen maar ook de aansprakelijkheidsgrens 
bepalen. Immers, daar artikel 273 Belgisch W.Kh. niet tot het dwingend recht 
behoort, mogen de partijen conditien toepasselijk verklaren die van die wets
bepaling afwijken (Antwerpen, 10 oktober 1979, Rechtspr. Antw., 1979-80, 
272). 

De contractuele inkorting van de driejarige verjaringstermijn inzake verzekerin
gen is geoorloofd en bindt derhalve de partijen (Rb. Luik, 10 januari 1973, De 
Verz., 1974, 175;Kh.Brussel,8oktober1974,B.R.H., 1974,580;Rb.Luik, 13 
september 1979, Jur. Liege, 1979, 395; zie ook Cass., 25 januari 1968, Arr. 
Cass., 1968, 702; Cass., 8 mei 1971,Arr. Cass., 1971, 886;R.P.D.B., Compl. 
ill, yo Assurances terrestres, Contrat en general, nr. 388). 

De verzekerde of zijn rechthebbende die jegens een verzekeraar recht op een 
betaling laat gelden, moet, in beginsel, krachtens artikell315 B.W. en artikel 
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870 Ger. W. , niet enkel de schade bewi jzen en de gebeurtenis die die schade heeft 
veroorzaakt, maar tevens dat het aangevoerde schadegeval door het verzeke
ringscontract was gedekt. Daar de wettelijke regels inzake de bewijslast van een 
verbintenis niet van dwingend recht zijn, mogen partijen daar echter van afwijken 
door b. v. aan de verzekeraar de verplichting op te leggen het bewijs te leveren dat 
het aangevoerde schadegeval niet door de verzekeringswaarborg wordt gedekt 
(Cass., 20 april1978,Arr. Cass., 1977-78, 958; zie ookDePage, ill, nr. 736; 
StormeM. ,De bewijslastinhetBelgischprivaatrecht, Gent, 1962, nrs. 56 e.v.). 
Ret staat de partijen in een overeenkomst betreffende de verplichte aansprake
lijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen vrij te bedingen dat de verzekeraar 
m. b. t. de aan het slachtoffer betaalde vergoedingen, recht op verhaal heeft tegen 
de verzekerde, indien het alcoholgehalte in het bloed van de verzekerde 1,50 pro 
mille overtrof op het ogenblik van de feiten (Cass., 23 december 1977, Arr. 
Cass., 1977-78, 509). 
Hetzelfde geldt voor de clausule waarin bepaald wordt dat de verzekeraar een 
verhaalsrecht op de verzekeringnemer bezit, wanneer een motorrijtuig dat aan de 
reglementering op de technische controle onderworpen is, niet voorzien is van 
een op het ogenblik van het ongeval geldig schouwingsbewijs, zelfs wanneer er 
geen oorzakelijk verband bestaat tussen de niet-nakoming van genoemde ver
plichting en het ongeval (zie Cass., 23 juni 1972, Arr. Cass ., 1972, 1014; Rb. 
Bergen, 9 november 1973,De Verz., 1975, 161; Rb. Luik, 25 februari 1974,De 
Verz., 1975, 165 en Jur. Liege, 1974-75, 27; Rb. Gent, 29 oktober 1974, De 
Verz~. i915; T8I;zie ook Cass~-,-29maatt 1974,De Verz., 1975, 169, noot s.; 
Gent, 13 mei 1975, R.G.A.R., 1977, nr. 9751; cf. Brussel, 24 oktober 1977, 
J.T., 1978, 9). 
Ook mogen parti jen van een contract betreffende de verplichte verzekering inzake 
motorri jtuigen overeenkomen dat de rechtsregeling vervat in de gelijknamige wet 
van 1 juli 1956 ook van toepassing is op een aanvullende verzekering waarbij de 
dekking van de verzekeraar wordt uitgebreid ,tot de burgerrechtelijke aanspra
kelijkheid van de verzekeringnemer, zijn echtgenoot en kinderen die bij hem 
inwonen, in hun hoedanigheid van bestuurder of van burgerrechtelijk aansprake
lijke voor de bestuurder van een rijtuig dat aan een derde toebehoort en dat 
occasioneel bestuurd wordt, zelfs indien het aangeduide voertuig in gebruik zou 
zijn" (Cass., 10 juni 1974, Arr. Cass., 1974, 1114). 

Als in een ongevallenverzekering bedongen is dat wanneer het ongeval de dood 
van de verzekerde tot gevolg heeft, de begrafenis niet zonder de toestemming van 
de verzekeraar mag plaatshebben, strekt de daaraan verbonden vervalclausule de 
partijen tot wet (Scheidsr. Uitspr., 17 januari 1974, R. W., 1974-75, 2994). 
De overeenkomst tussen de getroffene van een verkeersongeval en de voor het 
ongeval aansprakelijke dader of zijn verzekeraar om de herstellingskosten van het 
voertuig op een forfaitair bedrag vast te stellen dat niet hoger mag zijn dan het 
bedrag van de factuur van de in het deskundigenverslag vermelde reparateur en de 
betaling afhankelijk te stellen van de overlegging van de gekwiteerde factuur van 
de reparaties is een wettige darling (Cass., 29 mei 1975,Arr. Cass., 1975, 1031; 
R.G.A.R., 197£, Ill. 9577, ~c~! ''e~_i_f!l_f!l~.n, G.). 
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Artikel42 Arbeidsovereenkomstenwet schrijft voor dat de kwijting voor saldo 
van rekening door de werknemer afgegeven op het ogenblik dat de overeenkomst 
een einde neemt, niet betekent voor de werknemer dat hij van zijn rechten afziet. 
Dit artikel verklaart even wei niet ongeldig de afstand van dergelijke afspraken die 
de werknemer, benevens de kwijting voor saldo van rekening, tegelijkertijd 
uitdrukkelijk doet (cf., Cass., 10 maart 1976, Arr. Cass., 1976, 793; J.T.T., 
1976, 290 met concl. Adv. Gen. Lenaerts). 

Uiteraard belet niets de partijen die eenbediendencontract verbraken, een nieuwe 
arbeidsovereenkomst af te sluiten of om een aannemingsovereenkomst aan te 
gaan (Arbh. Brussel, 15 januari 1976, T.S.R., 1976, 281). 

Krachtens het beginsel van de wilsautonomie zijn overeenkomsten waarbij de 
door de werkgever in acht te nemen wettelijke opzeggingstermijn verlengd wordt, 
geldig en dus bindend. Dit is b.v. het geval wanneer de werkgever aan een 
arbeider belooft de voor bedienden geldende opzeggingstermijn te zullen toepas
sen (Arbh. Luik, 17 december 1974, fur. Liege, 1975-76, 34). 

Partijen kunnen overeenkomen dat de toekenning tijdens de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst van eindejaarspremies, kerstgratificaties, een dertiende 
maand of soortgelijke voordelen voor de werkgever geen verplichting inhoudt 
zulke voordelen ook in de toekomst toe te kennen en dat de werknemer derhalve 
daarop geen verworven recht voor de toekomst kan doen gelden (Cass., 3 april 
1978, Arr. Cass., 1978, 872). 

Hoewel de schuldenaar niet kan eisen dat het retentierecht waarop de schuldeiser 
zich kan beroepen, door een andere waarborg wordt vervangen, beslist de rechter 
niettemin wettig dat de retentie geen bestaansreden meer heeft, zo de partijen 
overeengekomen zijn dat de uitvoering van de verbintenis - in casu de betaling 
van een som geld ~ waarvoor de retentie bestaat, anders zal worden gewaar
borgd, nl. door afgifte van dat bedrag aan een derde met opdracht voor die derde 
het aan de schuldeiser te overhandigen zodra de rechter definitief beslist heeft dat 
hethem verschuldigdis (cf. Cass., 17februari 1978,Arr. Cass., 1978,725 en de 
noot; voor een ander toepassingsgeval i.v.m. een retentierecht zie Brussel, 23 
juni 1975, Pas., 1976, II, 83). 

Geen enkele bepaling van de wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige 
beeindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop, 
gewijzigd bij de wet van 13 april1971 , verbiedt dat partijen in hun overeenkomst 
een uitdrukkelijk ontbindend be ding opnemen (Cass. , 19 april 1979, Arr. C ass., 
1978-79, 984; B.R.H., 1980, 443, noot F. Maussion). 

Ingevolge artikel6 van de wet van 10 februari 193 9 op de bescherming van de titel 
en van het beroep van architect is de uitoefening van het beroep van architect 
onverenigbaar met dat van aannemer van openbare of private werken. Met deze 
bepaling heeft de wetgever, in het belang zowel van het beroep van architect als 
van de opdrachtgevers, het ontwerpen van en het toezicht op het werk willen 
losmaken van de uitvoering ervan. Om die reden zijn, in beginsel, clausules in 
een aannemingsovereenkomst die beogen de architect vrij te stellen van zijn 
aansprakelijkheid inzake het ontwerpen en het toezicht op het werk absoluut 
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nietig. Niets verhindert daarentegen partijen om de aansprakelijkheid van de 
aannemer - die meestal beperkt is tot de loutere uitvoering van het werk - te 
verzwaren door hem ook bepaalde taken op te leggen die tot de normale opdracht 
van de architect behoren, zoals de bodemstudie, de funderingen en de betonbere
keningen. Dergelijke bedingen zijn geldig ingevolge de contractsvrijheid, daar zij 
de desbetreffende aansprakelijkheid van de architect niet wegnemen of vermin
deren, maar enkel de aansprakelijkheid van de aannemer jegens de opdrachtgever 
verzwaren (Cass., 26 januari 1978, Arr. Cass., 1977-78, 635; Cass., 21 sep
tember 1979, Arr. Cass., 1979-80, 84; zie ook Flamme, M.-A., noot onder 
Cass., 27 september 1973, R.C.J.B., 1974, 542-543). 
De genaamde of benoemde contracten zijn deze die uitdrukkelijk- a1 weze het 
vaak bij suppletieve rechtsregels - in het Burgerlijk Wetboek, het W etboek van 
Koophandel of in een andere wet geregeld zijn. Niets verhindert partijen echter 
om onbenoemde of ongenaamde overeenkomsten in het leven te roepen, rnits 
vanzelfsprekend geen dwingende rechtsregels rniskend worden. Voor enkele 
toepassingen inzake sui generis contracten, zie Cass., 27 juni 197 5, Arr. Cass., 
1975, 1158; Corr. Brussel, 24 april 1974, J.T., 1975, 263, noot Dermine, L.; 
Rb. Brussel, 17 januari 1977,J.T., 1977, 440; Vred. Luik, 22 december 1977 en 
Rb. Luik, 29 januari 1979, Pas., 1979, ill, 5. 
Wanneer een onroerend goed verkocht wordt en de koopprijs o.m. bestaat in een 
lijfrente, kunnen partijen, daarbij afwijkend van artikel1978 B. W., overeenko
men dat de niet-tijdige betaling door de koper van een enkele rentetermijn de 
verkoper het recht geeft de ontbinding van het contract te vorderen met behoud 
van de reeds vervallen en betaalde rentetermijnen. Het in deze regeling vervatte 
strafbeding achtte de rechtbank niet stri jdig met de artikelen 6 en 1131 B . W. (Rb. 
Luik, 20 april1977, fur. Liege, 1976-77, 277; zie ook De Page, V, nr. 345 E; 
wat boetebedingen betreft zie infra, nrs. 172 e.v.). 
Vaak worden in een contract clausules opgenomen om de partijen te beschermen 
tegen waardeschommelingen van de munt (zie Schoentjes-Merchiers, Y., De 
waardebeveilingsbedingen in het recht van de Ianden van de Europese Economi
se he Gemeenschap, Brussel, 1968, 499 p.). Daartoe behoren ook de bedingen die 
een aanpassing aan de index der kleinhandelsprijzen voorzien. In enkele recente 
uitspraken wordt nogmaals bevestigd dat deze clausules in beginsel geldig zijn, 
daar het beginsel van het monetair norninalisme uitgedrukt in artikel1895 B. W. 
de openbare orde niet raakt en de wetten op de wettelijke en gedwongen koers van 
het bankbiljet restrictief gei"nterpreteerd dienen te worden (zie Brussel, 25 oktober 
1978, Pas., 1978, II, 142;Rec. Gen. Enr. Not., 1979, nr. 22435; Rb. Verviers, 
6oktober 1979,Jur. Liege, 1980, 75;Rb. Dendermonde, 10 april1978,Rec. Gen. 
Enr. Not., 1979, nr. 22434; zie ook Cass., 1 maart 1945,Pas.~ 1945~ I, 128; 
Schoentjes-Merchiers, Y., o.c., 155 e.v.; Dubaere, J., ,Het principe van het 
monetair norninalisme", Jura FaZe., 1978-79, 76). 
Voor enkele toepassingen van het beginsel van de wilsautonornie in het inter
nationaalprivaatrecht, zie Cass., 4 september 1975,Arr. Cass., 1975-76, 20; 
Rb. Tongeren, 18 maart 1976,B.R.H., 1976,501; Cass., 21 februari 1975,Arr. 
vU33., 1'i75, 7G5; Be:ge:::, !5 d'O'~t>!"!h"r 1Q7n, Pas .. 1977. II, 147. 
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12. BINDENDE KRACHT DER OVEREENKOMSTEN - Het burgerlijk wetboek laat 
toe- zo schrijft R. Vandeputte- dat ieder zijn schuldvorderingen en schulden 
tot stand brengt door het aangaan van contracten. Maar wie zijn toestemming 
eenmaal heeft gegeven, is onherroepelijk gebonden. De rechtszekerheid vereist 
dat de contractuele band een stevige is (De overeenkomst. Haar ontstaan, haar 
uitvoering en verdwijning, haar bewijs, Brussel, 1977, 30-31; zie ook Vande
putte, R., ,Enkele beschouwingen betreffende de bindende kracht van de over
eenkomst", inLiber Amicorum J. Van Houtte, II, Brussel, 1975, 1023-1035). 

Zeer talrijk zijn de beslissingen waarin toepassing wordt gemaakt van het beginsel 
dat ook de rechter de bindende kracht van de geldig gesloten overeenkomsten 
moet eerbiedigen, zelfs al acht deze het contract of het contractsbeding onlogisch, 
ongewenst of strijdig met de billijkheid. 

Zo beriep een feitenrechter zich ten onrechte op de economise he zwakheid van een 
partij om deze te ontslaan van een beding krachtens hetwelk de arbeidsovereen
komst in geval van huwelijk van de werknemer een einde zou nemen. Het Hof van 
Cassatie onderstreepte dat economische zwakheid op zichzelf geen grond tot 
nietigheid van een contract uitrnaakt en niet als een wilsgebrek kan worden 
beschouwd (Cass., 2 mei 1969, 834; zie ook vorig overzicht, T.P.R., 1975, 
477-478 en 483 e.v.; infra, nrs. 62-63). 

Zelfs wanneer de niet-toepassing van een contractueel beding geen schade berok
kende aan de contractant die er zich op beroept, dan nog mag de rechter de 
toepassing ervan niet weigeren. Zo zag het Hof van Beroep te Gent een van haar 
arresten vernietigd, omdat het aan een verzekeraar het recht ontzegd had zich op 
een contractueel verval wegens een laattijdige ongevallenverklaring te beroepen, 
onder voorwendsel dat de verzekeraar ingevolge de laattijdigheid toch niet werd 
benadeeld (Cass., 8 mei 1971, Arr. Cass., 1971, 886). 

De rechter die weigert rekening te houden met een pri jsherzieningsclausule in een 
aannemingsovereenkomst op grond dat dit beding slechts in het contract is 
ingevoegd in de vorm van een verwijzing naar een typeovereenkomst en dat deze 
verwijzing bovendien veri oren staat te midden van een reeks technische bepalin
gen, schendt artikelll34, lid 1 B.W. (Cass., 16 maart 1972, Arr. Cass., 1972, 
672; vgl. Kh. Dendermonde, 9 januari 1979, T. Aann., 1979, 291, noot Y. 
Nauwelaerts). 

De verbindende kracht van een overeenkomst waarbij een eifdienstbaarheid van 
doorgang wordt gevestigd, wordt miskend door de rechter die deze erfdienst
baarheiduitbreidt ten voordele van eenander eifvan de eigenaar van het heersend 
erf en dit recht verzwaart door er een andere bestemming aan te geven (Cass., 3 
februari 1978, Arr. Cass., 1978, 665). 

Wanneer in het huurcontract van een onroerend goed aan de huurder toelating 
wordt verleend bepaalde verbouwingswerken uit te voeren en aan de verhuurder 
het recht wordt gegeven om,, bij het einde van het huurcontract'' te kiezen voor 
de verwijdering ervan op kosten van de huurder, of ze, tegen betaling van een 
vergoeding, te behouden, wordt de bindende kracht van dit contract miskend door 
de rechter die verklaart dat de verhuurder te laat gekozen heeft voor de verwijde-
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ring van de werken, nude kennisgeving ervanacht dagen v66r het verstrijken van 
het huurcontract is geschied (Cass., 20 september 1976,Arr. Cass., 1977, 122). 
Zie i.v.m. de beslissing van een rechter waarbij de herstellingskosten aan een 
villa op een andere wi jze verdeeld worden tussen verhuurder en huurder dan in het 
huurcontract was overeengekomen: Cass., 12november 1976,Arr. Cass., 1977, 
293. Voor een toepassing i.v.m. de hernieuwing van een handelshuurovereen
komst, zie Cass., 5 april1979,Arr. Cass., 1978-79, 934; zie ookVred. Verviers, 
29 oktober 1976, fur. Liege, 1976-77, 127. 

W anneer een verzekeringsovereenkomst bepaalt dat de verzekeraar een verhaal 
heeft op de verzekerde als deze zich op het ogenblik van het ongeval in staat van 
dronkenschap bevindt en de overeenkomst dronkenschap omschrijft als de om
standigheid dat uit het medisch onderzoek blijkt dat het alcoholgehalte in het 
bloed 1,5 pro mille overtreft op het ogenblik van de feiten, wordt art. 1134, al. 1, 
B. W. geschonden door het vonnis, dat beslist dat het be grip dronkenschap moet 
worden begrepen in de zin van het strafrecht, met name als een dusdanige invloed 
van de drank dat degene die deze invloed ondergaat niet de bestendige controle 
overzijnhandelingen heeft(vgl. Cass., 23 december 1977 ,Arr. Cass., 1978,509 
en de noot; zie ook nog Cass., 24 april1974, Arr. Cass., 1974, 916. 

Als tussen de burgerlijke partij, slachtoffer van een ongeval, en de in de rechten 
en verplichtingen van de dader gesubrogeerde verzekeraar een overeenkomst is 
gesloten, waarbij iedere partij de verbintenis aangaat de beoordeling van de 
d,eskundigen te aanvaarden en van elke voorziening daartegen af te zien, dan 
schen-dt het vonnis dat-gerecntsaeslillnoigenin<:lezezaakben:oemt, art. 1134' lid 1 
B.W. (Gent, 16Iei 1974,R.W., 1974-75, 313). Voorenkele anderetoepassingen 
i.v.m. verzekeringsovereenkomsten, zie Cass., 17 oktober 1974, Arr. Cass., 
1975, 234; Cass., 25 september 1974, Arr. Cass., 1975, 104; Cass., 20 mei 
1977, Arr. Cass., 1977, 962. 

Artikel 8 van een contract van lening op afbetaling bepaalde dat, indien de 
geldopnemer twee termijnen achter staat en zijn verplichtingen niet nakomt, de 
geldopnemer, een maand nadat hij bij aangetekend schrijven in gebreke is gesteld 
zijn achterstallige betalingen te voldoen, het voordeel van de tijdsbepaling ver
liest en de wederparti j, tot wanneer de verbintenissen van de geldopnemer zullen 
nagekomen zijn, het recht heeft de omniddellijke betaling van aile nog verschul
digde bedragen te eisen. De geldopnemer wordt nadat hij twee termijnen ten 
achter stond en een maand nadat hij bij aangetekend schrijven in gebreke was 
gesteld zijn achterstallige betalingen te voldoen, gedagvaard. Op de inleidings
zitting bewijst de geldopnemer de intussen tot drie gestegen achterstallige ter
mijnen na de dagvaarding te hebben betaald. De rechter die oordeelt dat deze 
laattijdige betaling ,een te geringe achterstand" is om de eis tot omniddellijke 
betaling van aile nog verschuldigde bedragen te rechtvaardigen, miskent de 
bindende kracht van genoemde contractsbepaling (Cass., 23 januari 1976, Arr. 
Cass., 1976, 614). 

Minder streng lijkt echter volgende uitspraak van ons Hof van Cassatie: de 
bindende kracht van een overeenkomst waarbij wordt bepaald, dat een eigendom 
UlUCt wui.:'.6i<viiihd;;d ~~tee~, ,b.:!:!g ~'0'! dri~> rij~>n rnkkelrlraad en bOVendien tOt 
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op een hoogte van een meter met ijzerdraad Ursus'', wordt niet geschonden door 
de rechter die van oordeel is dat het plaatsen van een levende haag met het doel 
van deze overeenkomst strookt en dat zodoende dit doe I verwezenlijkt is (Cass., 
10 november 1977, Arr. Cass., 1978, 305). 

In een op 8 november 1971 door het Arbeidshof te Luik gewezen arrest wordt het 
beding in een overeenkomst tussen een werkgever en een handelsvertegenwoor
diger krachtens hetwelk de werkgever zich het recht voorbehoudt de door haar 
bediende te bezoeken sector te wijzigen of om 't even welke verandering op te 
leggen en zulks zonder schadeloosstelling, nietig verklaard. Ret Rof steunt deze 
beslissing op het argument dat de clausule strijdig is met het in het arbeidsrecht 
bestaande beginsel van een ,virtuele openbare orde" op grond waarvan de 
rechtbanken , ,de clausules kunnen vernietigen waarbij kennelijk aile voordeel 
aan een kant blijkt te zijn". Ret Rof van Cassatie heeft dit arrest vernietigd op 
grond van de overweging dat het Arbeidshof de bindende kracht van de overeen
komst had miskend, daar genoemde clausule geen dwingende bepaling van de 
wet van 30 juli 1963 tot instelling van het statuut van de handelsvertegenwoor
digers schendt (Cass., 12 december 1973, Arr. Cass., 1974, 423; contra: 
Franc;:ois, L., Sanctions civiles en droit du travail beige, Liege, 1962, 92-98). 

De verbindende kracht van een overeenkomst wordt niet miskend door de rechter 
die aan die overeenkomst het gevolg toekent dat zij, volgens de uitlegging die hij 
eraan geeft, wettelijk tussen de partijen heeft (zie o.m. Cass., 16 november 1973, 
Arr. Cass., 1974, 309 (aansprakelijkheidsverzekering); Cass., 13 december 
1974, Arr. Cass., 1975, 443 (aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen); 
Cass., 19 december 1974, Arr. Cass., 1975, 466 (verkoop van vier winkels); 
Cass., 27 juni 1975, Arr. Cass., 1975, 1163 (aansprakelijkheidsverzekering); 
Cass., 18 februari 1977,Arr. Cass., 1977,675 (contractuele erfdienstbaarheid 
van overgang); Cass., 3 november 1977 ,Arr. Cass., 1978, 280 (aansprakelijk
heidsverzekering motorrijtuigen- brengt de huurder van een/auto (,renting") 
een nieuw motorvoertuig in het verkeer ?) ; Cass., 8 november 1977, Arr. Cass., 
1978, 295 (art. 35 algemene voorwaarden modelverzekeringspolis burgerrech
telijke aansprakelijkheid motorrijtuigen); Cass., 3 februari 1978, Arr. Cass., 
1978, 667 ( contractueel verleend indel vingsrecht); Cass., 10 februari 1978, Arr. 
Cass., 1978, 699 (opdracht definitieve lastgeving tot verkoop in huurovereen
komst); Cass., 3 maart 1978,Arr. Cas7/1978, 777 (huurcontract); Cass., 10 
maart 1978,Arr. Cass., 1978, 794"(vennootschapscontract); Cass., 21 sep
tember 1978 ,Arr. Cass., 1978-79, 85 (contract overdracht onderneming); Cass., 
10 november 1978, Arr. Cass., 1978-79, 299 (handelshuurovereenkomst); 
Cass., 15 februari 1979,¥r. Cass., 1978-79,712 (overdrachthandelshuurover
eenkomst); Cass., 2 april1979,Arr. Cass., 1978-79, 908 (overeenkomst tussen 
ziekenhuis en geneesheer-diensthoofd); Cass., 26 april 1979, Arr. Cass., 
1978-79, 1019 (reglement vanmedeeigendom); Cass., 25 mei 1979,Arr. Cass., 
1978-79, 1123 (handelshuurovereenkomst); Cass., 19 oktober 1979,Arr. Cass., 
1979-80, 225 (bouwovereenkomst); Bergen, 24 januari 1977, R.G.A.R., 1978, 
nr. 9839 (niet nakoming van ongevals-aangifteverplichting krachtens verzeke
ringsovereenkomst); zie ook infra, nr. 90 en de verwijzingen aldaar). 
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Bij de verkoop van een auto (Mercedes-Benz) waren partijen overeengekomen 
dat de officiele verkoopprijs ten tijde van de levering van de wagen betaald zou 
moeten worden. De koper zou echter het recht hebben de koop te verbreken, 
indien deze prijs meerdan 5% hoger zouliggen dan de kataloogprijs ten tijde van 
de contractssluiting. Daar dit laatste het geval was, zegt de koper het contract 
eenzijdig op. De verkoper beweert dat de koper contractbreuk pleegde daar hij, 
d.i. de verkoper, zich bereid had verklaard slechts een prijsverhoging van 5% in 
rekening te brengen. Op grond van art. 1134, lid 1 B.W. geeft de burgerlijke 
Rechtbank te Namen de koper gelijk (11 april1975, Jur. Liege, 1974-75, 267). 
M.i. houdt de rechtbank zich hier te zeer aan de letter van het contract. De 
bedoeling van de partijen was de bescherming van de koper tegen prijsverhogin
gen van meer dan 5%. Welnu, in casu bedroeg die 5%. M.a. w. de rechter had 
hier de artikelen 1156 en 1134, lid 3 B.W. kunnen toepassen. 
W anneer, enerzijds, volgens de algemene verkoopsvoorwaarden vertraging in de 
levering geen recht geeft op schadevergoeding, behoudens bijzondere overeen
komst dienaangaande, en, anderzijds, de partijen bij de bestelling een bepaalde 
datum voor de levering hebben bedongen, kan de rechter, zonder dat hij de 
bin den de kracht van de algemene verkoopsvoorwaarden miskent, beslissen dat de 
partijen door die bijkomende clausule van de algemene verkoopsvoorwaarden 
zijn afgeweken en dat dan ook schadevergoeding wegens vertraging in de leve
ringkan worden gevorderd (Cass., 3 februari 1978,Arr. Cass., 1978, 663; zie 
ook Brussel, 23 maart 1978, J.T., 1978, 396; Brussel, 15 april1971, T. Aann., 
1975, 269, noot M.-A. Flarnme; Arbh. Brussel, 19 december 1973, T.S.R., 
1974, 262; vorig overzicht, T.P.R., 1975, 497). 
De eigenaar van een apotheek verkoopt deze laatste aan een co6peratieve ven
nootschap. De arbeidsovereenkomst met de door hem tewerkgestelde apotheker 
zegt hij op. Deze laatste, na onderhandelingen, verzaakt aan een opzeggingsver
goeding van zijn werkgever in ruil voor een nieuwe arbeidsovereenkomst voor de 
duur van 8 maanden met de aankopende vennootschap. Deze apotheker kan 
naderhand op deze rechtsgeldige overeenkomst niet terugkomen (Arbh. Luik, 24 
mei 1973, T.S .R., 1974, 134; voor een ander interessanttoepassingsgeval inzake 
arbeidsrecht, zie Arbh. Brussel, 12 januari 1977, T.S.R., 1977, 89). 
Een partij die een vordering indient, sluit als zodanig geen contract met de 
tegenpartij. Zij moet in de gedinginleidende akte enkel het voorwerp van de 
vordering vermelden, waarop het verweer van de tegenpartij betrekking zal 
hebben. De wet verbiedt de rechter daarbuiten uitspraak te doen (art. 1138, 2°, 
Ger. W.). De grief waarbij aan de rechter wordt verweten dat hij over niet 
gevorderde zaken uitspraak heeft gedaan, kan derhalve niet op art. 1134, lid 1 
B.W. steunen(cf. Cass., 13juni 1975,Arr. Cass., 1975, 1090endenootmetde 
verwijzingen). 

13. BINDENDE KRACHT DER OVEREENKOMSTEN - UITZONDERINGEN - Artikel 
1134, lid 2 B.W. bepaalt dat contracten herroepen kunnen worden met weder
zijdse toestemming van de partijen en op de gronden door de wet erkend. 
v<>L.O u.i~z0:u>:!~.:i:ug ~p !::.et begi!'.~d nvP.rP.P.nlmmst-wet doelt uiteraard vooral op de 
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verschillende manieren waarop overeenkomsten kunnen tenietgaan zoals de 
herroeping, de ontbinding, en de nietigheid van contracten. 

Nadat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd door een der partijen 
rechtsgeldig is opgezegd, kunnen beide partijen v66r het verstrijken van de 
opzeggingsterrnijn nog een einde aan de overeenkomst maken met hun weder
zi}dse toestemming ( mutuus dis sensus). In casu ging bet om een werkgever die op 
26 januari 1973 zijn werknemer eenzijdig had opgezegd met inachtneming van 
een terrnijn van een maand. Enkele dagen later kwamen partijen echter schrifte
'lijk overeen dat de arbeidsovereenkomst op 1 februari een einde zou nemen 
(Cass., 10 oktober 1977, Arr. Cass., 1978, 177; zie ook Arbh. Brussel, 23 
november 1973, R.W., 1973-74, 1902; Arbh. Brussel, 5 februari 1974, J.T., 
1974, 375; Afbh. Luik, 24 maart 1975;Pas., 1975, lll, 46. 

Indien twee jaar verlopen zijn tussen de ondertekening van een contract voor de 
plaatsing van een verwarmingsinsta:Uatie en het ogenblik van de dagvaarding van 
de opdrachtgever door de aannemer zonder dat eerstgenoemde ooit werd aange
maand, moet deze houding- volgens de Rechtbank van Koophandel te Brussel 
- uitgelegd worden als een wederzijdse opzegging van bet contract (18 oktober 
1977, B.R.H., 1978, 200). 

Niets verhindert partijen ook om een overeenkomst door een andere te vervangen. 
Zo werd een bouwovereenkomst met wederzijdse toestemming der partijen 
beeindigd. Overeengekomen werd dat de aannemer bet door de opdrachtgever 
betaalde voorschot onder aftrek van een bepaald bedrag zou terugbetalen. Nu 
krachtens de nieuwe overeenkomst slechts een verbintenis overblijft, nl. de 
betaling van een geldsom, kan de wanbetaling niet tot.ontbinding, maar aileen tot 
gedwongen uitvoering leiden (Gent, 12 april1973, R.W., 1973-74, 2220). 

Artikel 1134, lid 2 B. W. doelt echter ook op specifieke wettelijke beschikkingen 
die de rechter de bevoegdheid verlenen om overeenkomsten te wijzigen of aan te 
passen. In dit verband kan men b.v. verwijzen naar art. 1244, lid 2 B.W. 
(terrnijnen van respijt) ; naar de Handelshuurwet van 30 april1951, die bijzondere 
voorschriften bevat voor de herziening van de huurprijs na iedere triennaal, 
wanneer er zich nieuwe omstandigheden hebben voorgedaan (art. 6; cf. Vred. 
Verviers, 29 oktober 1976,Jur. Liege, 1976-77, 127) ofvoor de vaststelling van 
de nieuwe huurvoorwaarden bij wettelijke verlenging wanneer partijen niet tot 
een akkoord komen (art. 18); naar de bepalingen nopens de aanpassing van de 
pachtprijs in de wet van 14 mei 1955 betreffende de erfpachten; naarde tijdelijke 
huurwetten die aan de Vrederechter de bevoegdheid verlenen om, in bepaalde 
gevallen, naar billijkheid de huurprijs te verhogen (art. 2, § 2 wet van 23 
december 1980) ; naar de wet van 9 juli 1957 nopens de verkoop op afbetaling en 
zijn financiering waarin overdreven bevonden bedingen en lastenpercentages 
mogen verrninderd worden (art. 17, 19 § 2, 19 quinquies, 19 octies § 2); enz. 

Overeenkomsten tussen echtgenoten bij echtscheiding door onderlinge toestem
ming, of na de overschrijving van hun echtscheiding op grond van bepaalde 
feiten, waarin onderhoudsuitkeringen worden geregeld, zijn in beginsel gel dig en 
vallen derhalve onder toepassing van art. 1134, lid 1 B. W. (zie en vgl. Cass., 14 
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november 1974,Arr. Cass., 1975, 331; Cass., 4 november 1976,Arr. Cass., 
1977,263 enR.C.J.B., 1979, nootM. Th. Meulders-Klein; Cass., 17 november 
1978,Arr. Cass., 1978-79,319; Baeteman, G. enGerlo, A., o.c., T.P.R., 1981, 
849 e.v., 873 e.v.; Bax, M. en Willekens, H., ,Personeli.- en familierecht 
(1979-1980) (2e dee1)", R.W., 1981-82, 166-167; Vred. Etterbeek, 15 juni 
1978, T. Vred., 1978, 274; Vred. Merksem, 4 december 1979, Rev. Trim. Dr. 
Fam., 1980, 210; Vred. Verviers, 26 januari 1979, fur. Liege, 1979, 320). 
Artikel301, § 3 B. W. houdt in datde Vrederechter deze overeeli.komsten in geval 
van echtscheiding op grond van bepaalde feiten mag veranderen of aanpassen, 
o.m. indien zich ingrijpende wijzigingen in de toestand van de uitkeringsgerech
tigde of de uitkeringsplichtige hebben voorgedaan (cf. Dirix en Van Oevelen, 
o.c., R. W., 1980-81, 2379). Opgemerkt dient nog dat overeeli.komsten tussen al 
dan niet gescheiden ouders m. b. t. de onderhoudsverplichting jegens hun kinde
ren geen regeling mogen inhouden waarin ten nadele van die kinderen afgeweken 
wordt van de artikelen 203 en 303 B. W. Dergelijke afspraken die de rechten van 
de kinderen belemmeren of beperken zijn immers strijdig met de openbare orde 
(zie en vgl. Cass., 7 september 1973,Arr. Cass., 1974, 19; Cass., 10 oktober 
1974, Arr. Cass., 1975, 191; Cass., 21 maart 1975, Arr. Cass., 1975, 823 en 
R.C.J.B., 1976, 136, noot J.P. Masson; Cass., 14 november 1979, R.W., 
1979-80,2165, nootJ. Pauwels; Baeteman, G. en Gerlo, A., o.c., T.P.R., 1981, 
875 e. v. en de verwijzingen). Zoals E. Dirix en A. Van Oevelen terecht opmer
ken, kan men dit probleem ook op grond van artikel 1165 B.W. oplossen: het 
wettelijk recht op-onderhoud -van-een-kind -kan-nieLin het gedrang wi>rden 
gebracht door overeeli.komsten waaraan hij vreemd is (o.c., R. W., 1980-81, 
2379). 

14. BINDENDE KRACHT DER OVEREENKOMSTEN - UITZONDERINGEN (vervolg) -

EENZIIDIGE OPZEGGING AD NUTUM- De eenzijdige opzegging van een contract is 
slechts uitzonderlijk geldig, daar een der partijen hier zijn wil opdringt aan de 
andere, hetgeen in strijd is met het grondbeginsel van artikel 1134 B.W. 
Ret recht op eenzijdige verbreking van een overeeli.komst is onbetwistbaar 
wanneer er een uitdrukkelijke wetsbepaling bestaat, zoals art. 2004 B.W. (last
geving), art. 1794B.W. (aanneming; zieLevintoff, C. enForiers, P.-A., ,Dela 
realisation (sic) unilaterale du contrat d' entreprise par le maitre de 1' ouvrage' ', T. 
Aann., 1977, 20-50), art. 32 Arbeidsovereeli.komstenwet, enz. 
Ook al rept het contract, waarbij een natuurlijke persoon of een rechtspersoon met 
een openbare dienst belast wordt, met geen woord over opzegging, toch heeft de 
overheid die de concessie heeft toegekend het recht om- en dit omwille van de 
aard van dat contract - de concessie van die openbare dienst in te trekken op 
grond van overwegingen van openbaarbelang (Cass., 31 mei 1978,Arr. Cass., 
1978, 1159; zie ook Orianne, P., La loi et le contrat dans les concessions de 
service public, Brussel, 1961, nrs. 9, 10, 11, 79, 303 en 308 en de verwijzingen). 
Rechtsleer en rechtspraak zijn tevens van oordeel dat alle voor onbepaalde duur 
aangegane contracten eenzijdig kunnen worden opgezegd. De openbare orde, 
iiiCCi" "bcjj«uld d~ ~e~~~e!"!!"!.i!:!g '.':!.!! d':' it1divirlllf~lP. vrijheid. rechtvaardigt deze 
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regel (zie vorig overzicht, T.P.R., 1975, 449, m. 8; adde: Cass., 22 november 
1973 ,Arr. Cass., 1974,327; Kh. Luik, 13 juni 1977 ,fur. Liege, 1977-78, 133). 

Omstreden blijft het probleem of een vergoeding verschuldigd is in de gevallen 
waarin een contract op geldige wijze eenzijdig werd opgezegd. Zo is er de vraag 
of een beoefenaar van een vrij beroep, zoals een advocaat, geneesheer of ar
chitect, in geval van eenzijdige verbreking van het contract door de client, niet 
aileen voor al de reeds verrichte arbeid en gedane uitgaven moet worden vergoed, 
maar ook recht heeft op het inkomen dat hij bij die aanneming nog had kunnen 
verdienen (cf. art. 1794 B.W.; De Page, II, m. 460bis, 443-434). Alhoewel 
artikel 4 van het deontologisch reglement uitgevaardigd door de Orde der ar
chitecten hierop een bevestigend antwoord geeft en bepaalt dat architecten aan
spraak kunnen maken op de helft van de desbetreffende honoraria, besliste de 
Rechtbank van Koophandel te Verviers dat het feit dat architecten thans een , , vrij 
beroep'' uitoefenen en winst niet het hoofdmotief is van hun optreden meebren
gen dat zij geen enkel recht kunnen laten gelden op gehele of gedeeltelijke 
vergoeding van diensten die zij niet gepresteerd hebben (Kh. V erviers, 12 oktober 
1976, Jur. Liege, 1976-77, 125; in dezelfde zin: Kh. Luik, 19 september 1977, 
fur. Liege, 1977-78,21; Rb. Verviers, 1 maart 1977,Jur. Liege, 1976-77,251; 
Hannequart, Y., Le droit de la construction, Brussel, 1974, m. 569; zie in 
dezelfde zin voor geneesheren en advocaten: De Page, II, 434). 
De Rechtbank van Koophandel te Gent heeft zich uitgesproken voor de stelling 
dat een voor onbepaalde duur gesloten contract slechts opgezegd kan worden 
mits inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn of, bij ontbreken daar
van, mits de uitkering van een daarmee gelijkstaande vergoeding (Kh. Gent, 9 
apri11975,J.T., 1975, 511; zie ookKh. Luik, 13 juni 1977 ,fur. Liege, 1977-78, 
133). Herinneren wij er aan dat anderen van mening zijn dat de eenzijdige 
verbreking van deze overeenkomsten slechts recht geeft op schadevergoeding, 
indien de opzegging gebeurt op een wijze strijdig met het in artikel 1134, lid 3 
B.W. tot uitdrukking gebrachte beginsel van de uitvoering te goeder trouw der 
contracten (zie vorig overzicht, T.P .R., 1975, 449; adde: Antwerpen, 4 februari 
1980, B.R.H., 1980, 456 (verbreking was ,onverwacht, onvoorzienbaar en 
ontijdig"); infra, m. 102). 

15. BINDENDE KRACHT DER OVEREENKOMSTEN - UITZONDERINGEN (vervolg) -

IMPREVISIELEER - V olgens de imprevisieleer gaat een overeenkomst teniet of 
mag deze door de rechter worden aangepast, indien na het totstandkomen van het 
contract zich abnormale en onvoorziene omstandigheden voordoen die de ver
bintenis van een der partijen in zeer belangrijke mate verzwaren, zij het niet 
onmogelijk maken. Te denken valt aan een emstige verstoring van het con
tractuele evenwicht door o.m. een oorlogs- of aanverwante toestand of een plotse 
en belangrijke devaluatie of opwaardering van een munteenheid (voor een op
somming van een reeks andere gebeurtenissen die tot de hier bedoelde situaties 
kunnen leiden, zie Royer, S., , ,Pacta sunt servanda en verandering van omstan
digheden in het privaatrecht", R.M.T., 1972, 519 e.v.). 
Vooral in de jaren vlak na de eerste en vlak v66r de tweede wereldoorlog werd 
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vaak heftig gediscussieerd tussen voor- en tegenstanders van de imprevisieleer. 
Uiteindelijk haalden de tegenstanders het in ons land op grond van het argument 
dat geldig gesloten overeenkomsten bindend zijn voor de partijen en de rechter. 
Dit betekent dat de schuldenaar slechts van zijn verbintenis bevrijd kan verklaard 
worden, wanneer de onvoorziene en abnormale gebeurtenissen overmacht ople- · 
veren, d.w.z. de uitvoering van de verbintenis niet aileen ernstig bemoeilijken, 
maar werkelijk onmogelijk maken (zie De Page, II, nrs. 467 C en 573 e. v. en de 
talrijke verwijzingen aldaar). 

De grillige econornische ontwikkelingen in de jongste jaren liggen ongetwijfeld 
ten grondslag aan de hernieuwde belangstelling voor deze problematiek (voor de 
rechtsleer zie o.m. Vandeputte, R., o.c., 31 en 183 e.v.; Huys, M. enKeutgen, 
G., ,L' autonornie de la volonte face a l'imprevision et aux reglementations en 
matiere de prix et de contrats de louage", in L' evolution recente du droit 
commercial et economique, Brussel, 1978, 346-362; Van Mullem, J., ,L'inci
dence des variations monetaires surle droit belge des obligations" ,Ann. Fac. Dr. 
Liege, 1978, 65-7 5 ; Deceuninck, P., ,Juridische argumentatie van de theorie 
van de onvoorziene omstandigheden", Jura FaZe., 1978-79, 83-97; Van Om
meslaghe, P., , ,Les clauses de force majeure et de l'imprevision (hardship) dans 
les contrats internationaux'' ,Rev. Dr. Int. Camp., 1980,7-59; Philippe, D., noot 
onder Kh. Brussel, 16 januari 1979, J.T., 1980, 459-462; Abbeloos, W., noot 
onderRb. Gent, 21 april1976,T.Aann., 1980,3 e.v.; Dirix, E. en VanOevelen, 
A., o.c., R.W., 1980-81, 2376-2383). 

W at de rechtspraak betreft, moet vooral de aandacht worden gevestigd op een 
vonnis van de Rechtbank van Koophande1 te Brussel waarin de imprevisieleer 
uitdrukkelijk wordt goedgekeurd (16 januari 1979, J.T., 1980, 458; B.R.H., 
1979, 225). Ret ging hier om een projectontwikkelaar die- m.h.o. op de 
oprichting van een groot detailhandelscentrum- t.o.v. de eigenaar van een 
terrein een dubbele verbintenis had aangegaan: in de eerste plaats had hij er zich 
toe verbonden de betrokken percelen binnen 12 maanden ofwel aan derden te 
verkopen ofwel, mocht dat niet lukken, zelf aan te kopen; de tweede verbintenis 
hield in dat de percelen binnen 24 maanden bebouwd zouden worden, hetzij door 
de kopers die de projectontwikkelaar zou aantrekken, hetzij door hemzelf. Beide 
verbintenissen werden niet nagekomen. Ter verontschuldiging roept de project
ontwikkelaar het argument in dat de nieuwe Wet van 29 juni 1975 betreffende de 
handelsvestigingen de oprichting van een groot detailhandelscentrum op korte 
terrnijn bijzonder moeilijk maakt. De rechtbank oordeelde dat deze omstandig
heid geen rechtvaardiging opleverde voor de niet-nakoming van de eerste ver
bintenis. De projectontwikkelaar had een beleidsfout gemaakt door niet vol
doende fondsen vrij te maken voor de eigen aankoop van de betrokken percelen. 
De Rechtbank besliste daarentegen, op grond van de imprevisieleer, dat de 
schuldenaar voor de niet-nakorning van de tweede verbintenis, nl. de verplichting 
tot bebouwing binnen 24 maanden, niet aansprakelijk kon worden gesteld, daar 
de wet van 29 juni 1975 zo'n tijdrovende machtigingsprocedure voor de vestiging 
van handelscentra instelt dat de naleving van de contractuele terrnijn onmogelijk 
'.'.':.!~ g<:>"'O!rlPn T" rlit vonnis interessant door de principiele erkenning van de 
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imprevisieleer, dan moet tegelijkertijd toch de vraag worden gesteld of die theorie 
hier wel wordt toegepast. Immers, door vast te stellen dat de nieuwe wetgeving de 
tijdige nakoming van de tweede verbintenis , ,onmogelijk'' had gemaakt, past het 
rechtscollege in feite de overmachtsleer toe (vgl. Philippe, D., o.c., 461-462; 
Dirix, E. en Van Oevelen, A., o.c., R.W., 1980-81, 2382; zie ookirifra, nrs. 
114-115). 
Opgemerkt dient evenzeer dat in enkele andere rechterlijke beslissingen de 
imprevisieleer duidelijk wordt verworpen. Zo besliste de Arbeidsrechtbank te 
Charleroi dat een gemeente niet gerechtigd is om zonder opzegvergoeding een 
einde te stellen aan een arbeidsovereenkomst met een bewaker, in dienst genomen 
om toezicht te houden op een in aanbouw zijnde school, indien om onvoorziene 
administratieve en budgettaire redenen de bouw voor enige tijd wordt geschorst 
(Arbrb. Charleroi, 7 november 1978,T.S.R., 1979, 84). Evenzo werd beslist dat 
de rechter de in een contract tussen een verzekeraar en een als lasthebber van de 
schadelijder optredende garagehouder overeengekomen kostprijs van de aan het 
beschadigde motorrijtuig uit te voeren herstellingen, niet mag wijzigen op grond 
van onvoorziene prijsstijgingen (Vred. Luik, 22 december 1977 en Rb. Luik, 29 
januari 1979, Pas., 1979, Ill, 5). 

16. BINDENDE KRACHT DER OVEREENKOMSTEN - UI1ZONDERINGEN (vervolg) -

VERMINDERING VAN HET LOON VAN DE MANDATARIS EN VAN DE TUSSENPER

SONEN IN HET ALGEMEEN- De discussie over de vraag of de rechter de bevoegd
heid bezit om het contractueel overeengekomen loon van de lasthebber of van een 
andere tussenpersoon tot redelijke proporties te herleiden wanneer er een wanver
houding bestaat met de geleverde prestaties, is in een nieuw stadium getreden 
door het arrest van het Rof van Cassatie van 6 maart 1980 (Arr. Cass., 1979-80; 
R.C.J.B., 1982, 519, noot E. Dirix; zie hierover ook Sterckx, D., ,Le mandat 
malgre lui oularam;:onperdue" ,Rev. Not. B., 1980,281 e.v.; Dirix, E. en Van 
Oevelen, A., o.c., R.W., 1980-81, 2371 e.v.). 

De feiten in deze zaak kunnen als volgt worden samengevat. M. Paris geeft aan de 
P.V.B.A. Lorge opdracht een onroerend goed te verkopen. Als loon wordt 
overeengekomen dat de mandataris het verschil zal ontvangen tussen de ver
koopprijs en 490.000Fr. In minder dan 7 dagen slaagt de P.V.B.A. Lorge erin 
een koper te vinden voor de prijs van 750.000Fr., zodat deze lasthebber een 
bedrag van 260.000Fr. op zak kan steken. Ret Rof van Beroep van Bergen 
verrnindert dit bedrag echter tot 5% van de verkoopprijs, d.i. 37.500 Fr. (Bergen, 
20 maart 1979, B.R.H., 1979, 532). De lasthebber stelde een voorziening in 
cassatie in we gens schending van artikel 1134, lid 1 B. W. 
Ret probleem went aldus in principiele bewoordingen aan het Hof van Cassatie 
voorgelegd.In zijn conclusie herinnert Eerste Advocaat-Generaal R. Charles aan 
de arresten van het Hofvan Cassatie van 17 januari 1851 (Pas., 1851, I, 314) en 
van 28 november 1889 (Pas., 1890, I, 27). In eerstgenoemd arrest steunthetRof 
de matigingsbevoegdheid van de rechter op de overweging dat lastgeving in 
beginsel kosteloos is en dat, hoewel een loon kan worden bedongen, uit de 
ontstaansgeschiedenis van het Burgerlijk Wetboek duidelijk blijkt dat deze belo-
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ning slechts een vergoeding, maar nooit een winst mag zijn, zodat de rechter het 
bedongen loon mag verminderen tot hetgeen hij billijk acht. In het tweede arrest 
wordt er nog een ander argument aan toegevoegd, nl. dat wanneer de overeenge
komen vergoeding de werkelijke prestatie van de lasthebber zou overtreffen, dit 
een verbintenis zonder oorzaak zou zijn. De Eerste Advocaat-Generaal adviseert 
deze rechtspraak te handhaven. 
Ret Rof van Cassatie heeft dit advies gevolgd. In het systeem van het Burgerlijk 
Wetboek- aldus het Rof- is het mandaat van nature kosteloos. Krachtens een 
bijzondere overeenkomst kan weliswaar een loon worden bedongen, maar uit de 
wordingsgeschiedenis van ons Burgerlijk Wetboek blijkt toch dat dit loon be
doeld is als een billijke vergoeding voor de bewezen diensten. De opstellers van 
het Burgerlijk Wetboek hebben dan ook niet willen afwijken van de traditionele 
regel dat de rechter toezicht mag uitoefenen op het loon van de lasthebber. 
Integendeel, zij hebben deze regel willen bekrachtigen. Ret feit dat heden ten 
dage het mandaat over het algemeen bezoldigd wordt, volstaat niet - steeds 
volgens het Rof- om hiervan af te wijken zelfs niet indien het mandaat een daad 
van koophandel zou zijn aan de zijde van de lasthebber. Besluit: het valt binnen 
de bevoegdheid van de rechter het overeengekomen loon voor de uitvoering van 
het mandaat te verminderen, indien hij vaststelt dat dit loon buiten verhouding is 
met de belangrijkheid van de bewezen diensten. In dezelfde zin: Kh. Brussel, 24 
juli 1975,B.R.H., 1976, 220; Vred. Grace-Hologne, 3 februari 1979,Jur.Liege, 
1979, 415; contra: Rb. Roei, 16 april 1975, fur. Liege, 1975-76, 60; Kh. 
Brussel, 20 februari-1970; R.CJ.B., 1977, 5, noot A-c-9~ Bersaques.-- - _ 

Ret lijdt m.i. geen twijfel dat dit arrest weinigen geheel zal bevredigen. In de 
eerste plaats is de hele redenering i. v.m. het mandaat als vriendendienst en de 
daaraan verbonden kosteloosheid irrelevant t.a.v. lasthebbers die in de uitoefe
ning van een beroep optreden. Zij sluiten wederkerige contracten ten bezwarende 
titel, geen contracten ten kosteloze titel. Vlijmscherp heeft H. De Page de 
zienswijze van het Rof gehekeld: ,On n'imagine pas anachronisme pn!sente 
d'une maniere plus nai:ve et plus charmante. Il suffit de songer aux mandataires 
professionnels (qui, de nos jours, sont la regie) pour apprecier toute la saveur du 
mandat ,acte de desinreressement et de generosite" et ,office de l'arnitie". 
N'insistons pas." (fraite, IV, nr. 431; zie ook Dirix, E. en Van Oevelen, A., 
o.c., 2375; Sterckx, D., o.c., 281 en 286). 

In de tweede plaats schept het arrest van het Hof van Cassatie discriminatie tussen 
de bezoldigde lastgeving en de andere contracten ten bezwarende titel. De 
misbruiken die het arrest terecht beoogt te beteugelen, zijn immers niet beperkt tot 
het mandaat, maar bestaan in talloze andere gevallen. De zeer specifieke motive
ring van het arrest biedt de feitenrechters geen middel om aan die andere 
mistoestanden paal en perk te stellen. Men kan aan die maatschappelijke realiteit 
niet blijven voorbijgaan. Wil of kan het Rof van Cassatie dit algemeen probleem 
niet aan dan moet de wetgever tussenbeide komen en aan de rechter de bevoegd
heid verlenen om in uitzonderlijke omstandigheden de overeenkomst te wijzigen 
(zie Paulus, C. en Boes, R., Lastgeving inA.P.R., Gent, 1978, 118; De Page, 
IV, 4-26; "'.':!!idep!!!!e, P_., ()_r, JihPr Amir.nrum Baron J. Van Houtte, -1030 
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e.v.; Dirix, E. en Van Oevelen, A., o.c., 2376 en de verwijzingen). Persoonlijk 
ben ik van oordeel dat zo'n wettelijke tussenkomst niet nodig is. Het gewenste 
resultaat kan ook bekomen worden langs een erkenning van de theorie van de 
gekwalificeerde benadeling (wanverhouding tussen de bedongen prestaties ten 
gevolge van rnisbruik van omstandigheden; zieinfra, nr. 66) en op grond vanhet 
marginaal toetsingsrecht van de rechter krachtens het beginsel dat contracten te 
goeder trouw moeten worden ten uitvoer gelegd (wanverhouding tussen de 
werkelijk geleverde prestaties; infra, nrs. 104-105). 
Tenslotte enkele opmerkingen. In de eerste plaats dient te worden aangestipt dat 
het Hof van Cassatie in dit arrest het argument dat wanneer de overeengekomen 
vergoeding de effektief door de mandataris geleverde prestatie overtreft, dit een 
verbintenis zonder oorzaak zou zijn, niet meer vermeldt. Terecht m.i., daar de 
heersende rechtsleer en rechtspraak in ons land van oordeel zijn dat het begrip 
oorzaak slechts een rol speelt bij de totstandkoming van een overeenkomst en niet 
bij de uitvoering van rechtshandelingen (zie Van Ommeslaghe, P., ,Observa
tions sur la theorie de I a cause dans la jurisprudence et la doctrine modeme' ', 
R.C.J.B., 1970,335 e.v.; Brussel, 15 november 1973,B.R.H., 1974, 135;Rb. 
Brussel, 6 november 1979,J.T., 1980, 373; zie ookinfra, nr. 127). In geval van 
wanverhouding tussen de bedongen prestaties ligt het probleem anders: daar gaat 
het wei degelijk om de situatie bij de totstandkorning van het contract (cf. theorie 
van de gekwalificeerde benadeling, infra, nr. 66). 
In de tweede plaats dient er nog op te worden gewezen dat het Hof van Cassatie 
geen uitspraak heeft gedaan over de verrnindering van het loon van andere 
tussenpersonen dan mandatarissen. Er weze aan herinnerd dat het grootste ge
deelte van de Belgische rechtspraak en rechtsleer van oordeel is dat hier geen 
uitzondering op art. 1134, lid 1 B.W. kan geduld worden. Ditheeftertoe geleid 
dat over de vraag of een contract als lastgeving dan wei als aanneming van werk 
moet worden gekwalificeerd, talrijke betwistingen zijn. Meer eri meer rechters en 
auteurs schijnen geneigd de kwalificatie aannerning te weerhouden wanneer de 
tussenpersoon vooral eenreeks materiele handelingen moet stellen (zie en verge
lijk o.m. Brussel, 15 november 1973,B.R.H., 1974, 135, Kh. Brussel, 31 mei 
1977, B.R.H., 1977, 638; Paulus, C. en Boes, o.c., p. 19, nr. 28; Schoentjes
Merchiers, Y., , , Overzicht van rechtspraak ( 1966-1971). Bijzonder en afwijkend 
handelsrecht", T.P.R., 1973, p. 666-67, nr. 79). 

Melding moet hier ook gemaakt worden van het feit dat de tussenpersoon in heel 
wat gevallen reeds wegens niet-nakoming van zijn contractuele verbintenissen 
kan veroordeeld worden (Antwerpen, 8 februari 1977, T.Aann., 1978, 196, noot 
A. Pellegrin; Kh. Brussel, 31 mei 1977, B.R.H., 1977, 638; vorig overzicht, 
T.P.R., 1975, 448). 
Ook gebeurt het regelmatig dat rechtbanken contracten met tussenpersonen 
vernietigen wegens ongeoorloofde oorzaak, m.n. wanneer de tussenpersoon een 
hoog loon heeft bedongen in ruil voor onbetekenende verbintenissen zijnerzijds 
(Antwerpen, 28 juni 1978, B.R.H., 1979, 529; Kh. Brussel, 24 juli 1975, 
B.R.H., 1976,220, Rb. Hasselt, 15 oktober1979,R.W., 1979-80,2725; cf. Kh. 
Antwerpen, 18 oktober 1976,B.R.H., 1979, 148; O.H., ,Hetprobleem van de 
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bemiddeling inzake verkoop en overdracht van handelszaken en onroerende 
goederen", B.R.H., 1979, 540-51; zie ook infra, nrs. 66 en 84). 

AFDELJNG ill 

DE TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMSTEN 

A. De toestemming 
a. Ontbreken van wilsovereenstemming 

17. ONTBREKEN VAN TOESTEMMING- KLOOSTERLINGEN- De vraag of de animo 
contrahendae obligationis voorhanden is, werd gesteld m.b.t. kloosterlingen die 
in het onderwijs of elders zijn tewerkgesteld. Door tot de kloosterorde toe te 
treden, verbindt de geestelijke er zich toe de bevelen van zijn religieuze oversten 
uit te voeren. Het is dus de kloostergemeenschap die beslist of de kloosterling al 
dan niet in de betrokken onderwijsinrichting tewerkgesteld zal worden. Wanneer 
deze een onderwijsfunctie waarneemt, rijst dan ook de vraag op grond van zijn 
persoonlijke toestemming, dan wel omwille van het door zijn oversten gegeven 
bevel. Kortom, sluit de kloosterling wel een arbeidsovereenkomst met de inrich
tende macht van de onderwijsinstelling? 
De Raad van State heeft gemeend deze vraag ontkennend te moeten beantwoor
den. Volgens dit rechtscollege veronderstelt een arbeidsovereenkomst con
tractuele betrekkingen tussen partijen die , ,niet bestaan wanneer men onder 
obedientie staat" (R.v.St., 25 oktober 1961, Arr. R.v.St., 196i, nr. 8883). Dit 
arrest heeft kritiek uitgelokt. Ret zou immers impliciet de burgerlijke onbe
kwaamheid van kloosterlingen erkennen. ,Ret is duidelijk - zo schrijft R. 
Verstegen terecht - dat de kloostergelofte geen enkele vorm van burgerlijke 
onbekwaarnheid voor gevolg kan hebben. Onbekwaarnheid volgt uit de wet, 
nooit uit private overeenkomsten'' (, ,Arbeidsovereenkomsten voor geestelijken: 
een knoop die moeizaam wordt outward", T.S.R., 1978, 499; zie ook Arbrb. 
Doornik, 13 februari1973, J.T.T., 1974, 288). Maar zelfs op hetloutere vlakvan 
de toestemming is de stelling onaanvaardbaar. Een kloosterling treedt vrijwillig 
tot de kloosterorde toe en kan daar ook weer op elk ogenblik uittreden. Hij 
verbindt er zich vrijwillig toe de door zijn oversten gegeven bevelen uit te voeren. 
Hij voert vrijwillig de hem opgedragen arbeidstaak uit. Niets verhindert dus de 
kloosterling vrijwillig een arbeidsovereenkomst aan te gaan met de inrichtende 
macht van een onderwijsinstelling. In dit verband kan ook de uitspraak van het 
Hof van Cassatie van 31 mei 1974 aangehaald worden waarin terecht beslist 
wordt dat het feit dat een architekt onderworpen is aan een deontologische code of 
plichtenleer de door artikel11 08 B. W. vereiste vrije toe stemming niet belet (Arr. 
Cass., 1974, 1078 en T. Aann., 1976, 118, noot Demetser; F.). 
Daarmee is de gestelde vraag- nl. of de kloosterling een arbeidsovereenkomst 
sluit - echter niet beantwoord. Het feit dat hij een arbeidsovereenkomst kan 
sluiten, betekent immers nog niet dat hij dat ook werkelijkdoet. Het loutere feit 
dat hij een onderwijsfunctie waameemt, bewijst niet dat hij een arbeidsovereen
.komst heefr afgesiuicu. I:s Jc-ilial-v·c ui~t ; ... y·~ttig ge~~ti".ree!'d, !!~! ~_!!t:'~t rl~t ni~t 
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vaststelt hoe, wanneer, onder welke voorwaarden en met wie als tegenpartij, de 
kloosterling een arbeidscontract heeft aangegaan (Cass., 21 november 1977, Arr. 
Cass., 1978, 331). En rechtvaardigt zijn beslissing niet wettig, het Arbeidshof dat 
niet vaststelt dat de kloosterling - tewerkgesteld in de door zijn klooster
gemeenschap ingerichte psychiatrische instelling- met een nieuwe vrije toe
stemming een eigenlijke arbeidsovereenkomst met de kloosterorde heeft aange
gaan om bepaalde arbeid in bepaalde voorwaarden tegen een bepaald loon te 
verrichten (Cass., 5 januari 1977, Arr. Cass., 1977, 483). En uit de loutere 
vaststelling dat de kloosterling vrijwillig tot de kloosterorde is toegetreden kan het 
Arbeidshof niet wettig afleiden dat de kloosterling de toevertrouwde leeropdracht 
ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst heeft vervuld (Cass., 11 september 
1974,Arr. Cass., 1975, 38). Hetis immers nietuitgesloten datde in de onderwijs 
inrichting ingezette kloosterling op het ogenblik van de verlening van de opdracht 
geen arbeidsovereenkomst sluit, ook niet met de inrichtende macht, maar een
voudig, trouwens overeenkomstig zijn plicht tot gehoorzaamheid- die voort
spruit uit zijn kloostergeloften -, de onderwijstaak vervult die zijn kloosterover
heid hem opdraagt (Cass., 21 november 1977,Arr. Cass., 1978, 328). 
Willen arbeidsrechtelijke colleges o.m. aan uitgetreden kloosterlingen de voor
delen van het arbeids- en sociaal zekerheidsrecht toekennen- en daar valt toch 
veel voor te zeggen -, dan zullen zij het bestaan van een afzonderlijke toestem
ming voor een arbeidsovereenkomst in hoofde van deze kloosterlingen moeten 
vaststellen. Zoniet is een wetswijziging wenselijk (zie over deze problematiek 
verder nog: Verstegen, R., l.c., 496-507 en de aldaar aangehaalde rechtspraak; 
Verstegen, R., Geestelijken naar Belgisch recht, Berchem, Kluwer, 1977, 36 
e.v.; Jamoulle, M., ,Examen de jurisprudence (1975 a 1977). Contrat de 
travail", R.C.J.B., 1978, 561 e.v.; zie ook irifra, nr. 139). 

Opmerkelijk is tenslotte nog dat de rechtspraak zich op dit punt blijkbaar soepeler 
toont om het bestaan van een arbeidsovereenkomst aan te nemen, wanneer het 
gaat om sportoefenmeesters en publieke vrouwen (zie Jamoulle, M., l.c., 565 
e.v. en de verwijzingen aldaar). 

18. ONTBREKEN VAN TOESTEMMING- GEESTESZIEKTE- Wanneer een geestes
zieke op het ogenblik dat hij voor een notaris een verkoopakte ondertekent, niet 
onbekwaamverklaard is en de onbekwaamverklaring later niet meer kan 
plaatsgrijpen omwille van het overlijden van betrokkene, kan de koop slechts 
vernietigd worden indien bewezen wordt dat betrokkene op het ogenblik van de 
sluiting van het contract krankzinnig was. Ret bewijs dat de oorzaak van de 
onbekwaamverklaring kennelijk bestond ten tijde dat het contract werd gesloten, 
volstaat dus niet. M.a.w. in casu dient artikel504 B.W. te worden toegepast en 
niet artikel503 B.W. (Rb. Marche-en-Fammene, 8 augustus 1974, Jur. Liege, 
1974-75, 36; contra: De Page, II, Nr. 364, p. 336; zie ook nog Arbrb. Brussel, 
16januari 1978,J.T.T., 1978, 281;J.T.T., 1979,47, nootJ.Eeckhout). 
In de rechtspraak en de rechtsleer wint de stelling veld dat de gezondheid van 
geest, nodig voor een geldige toestemming, ten aanzien van beschikkingen om 
niet strenger moet worden gei:nterpreteerd. Een wijziging in of verzwakking van 
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de , , wilsklaarheid'' op het ogenblik van de rechtshandeling zou reeds voldoende 
zijn om de vernietiging te bekomen op grond van artikel 901 B.W. (zie Swen
nen, L., noot onder Antwerpen, 21 september 1977 ,R.W., 1977-78, 1960-1961 
en de aldaar aangehaalde rechtspraak. Adde: Bergen, 14 september 1976, Pas., 
1977, II, 121, noot; Bergen, 20 juni 1979, Pas., 1979, II, 130). Ook neemt de 
recente rechtspraak aan dat het bewijs van ,habituele" toestand van geestes
zwakheid hier volstaat, tenzij de tegenpartij kan aantonen dat de rechtshandeling 
in een heldere tussenperiode werd gesteld (Cass., 24 februari 1972, Arr . .Cass. , 
1972, I, 587; zie ook Swennen, L., l.c., 1961 en de aldaar aangehaalde recht
spraak). 

19. ONTBREKEN VAN TOESTEMMING- ANDERE TOEPASSING- Totale afwezig
heid van toestemming werd door de burgerlijke rechtbank te Luik vastgesteld in 
volgende situatie. Een man gaat op 30 apri11974 een hypothecaire lening aan bij 
de verzekeringsmaatschappij X, lening waarvoor het huis van zijn ouders als 
waarborg dient. Dit huis hadden zijn ouders tegen brand verzekerd bij Y, een 
andere verzekeringsmaatschappij. Op 2 mei 1974 wordt dit verzekeringscontract 
verlengd voor een peri ode van 10 jaar. Enkele dagen later biedt een verzekerings
agent van de firma X zich bij de eigenaars van de woning aan. Deze ondertekenen 
een document dat de verzekeringsagent hen voorlegt en waarvan zij denken dat 
het betrekking heeft op de tenuitvoerlegging van de verlenging van het brand
verzekeringscontract met de firma Y. In werkelijkheid hadden zij een tweede 
brandverzekenngsc-ontiact voor dedul.n' van 20jaar metdefirma-*ondertekend! 
Zoals gezegd, besliste de burgerlijke rechtbank te Luik dat het tweede verzeke
ringscontract wegens het ontbreken van de toestemming van de eigenaars van het 
huis nietig was (21 mei 1979, fur. Liege, 1979, 433, noot P.H.). Terecht m.i., 
daar de eigenaars in bet geheel niet de bedoeling hadden door de ondertekening 
van het document met om bet even wie- d. w .z. noch met de firma Y, noch met 
de firma X- een contract te sluiten. Het lijkt me dan ook minder aangewezen om 
bier van een verhinderende dwaling te spreken (vgl. Dirix, E. en Van Oeve
len,A., o.c., R.W., 1980-81, 2387-2388; zie ookinfra, nr. 194). 

Het loutere feit dat een contract is opgesteld in een taal die de medecontractant 
niet begrijpt, betekent niet noodzakelijk dat deze partij niet heeft toegestemd of 
dat bet contract door een wilsgebrek is aangetast (zie Rb. Brussel, 27 oktober 
1978,Pas., 1978, Ill, 68; De Page, I, 47, voetnoot2; vgl. Cass., 30 april1942, 
Pas., 1942, I, 103; Gent, 27 maart 1901,Pand. Per., 1903, 675; Brussel, 17 
december 1974,R.G.A.R., 1976, nr. 9666;Pol. Hasselt, 3 april1979,R.G.A.R., 
1980, nr. 10229; zie ook infra, nrs. 37 en 44). 

20. · WILSOVEREENSTEMMING OVER DE HOOFDBESTANDDELEN OF OVER ALLE BE

STANDDELEN vAN HET CONTRACT - Rechtspraak en rechtsleer zijn het er over 
eens dat van een contract geen sprake kan zijn, indien tussen partijen geen 
wilsovereenstemming over alle essentiiile elementen van de overeenkomst bestaat 
(De Page, o.c., II,. nr. 496; Limpens,J., e.a.,La vente, Brussel, 1960, nrs. 56 
e.v.; DIUIS:Scl, lG juiii 1')70, T./1.:;:;;::.' !973, !5L1, nont M_ Deneve: Brussel, 14 
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januari 1972 en Rb. Brussel, 24 juni 1970, T.Aann., 1980, 187, noot M. De
neve). 
W at is echter essentieel en wat is van bijkomstig be lang ? Bepaalde bestanddelen 
zijn natuurlijk in elk contract van een bepaald type essentieel : men denke bv. aan 
de z"aak en prijs in een koopcontract. Dit criterium is echter niet voldoende, daar 
de wilsautonomie ons contractenrecht beheerst. Nagegaan moet worden wat de 
partijen als essentieel hebben vooropgesteld. Het is dus mogelijk dat partijen aan · 
een bestanddeel dat op zichzelf van bijkomstige aard is- b.v. de leveringster
mijn in een koopcontract of het bekomen van een lening bij de aanneming van 
bouwwerken of bij de aankoop van een verwarmingsinstallatie - een essentieel 
karakter hebben verleend (Kh. Brussel, 21 september 1976, B .R.H., 1976, 520; 
zie ook Van Damme,J., o.e., 76; Rb. Brussel, 24 juni 1970 en Brussel, 14 
januari 1972, T Aann., 1980, 187; Rb. Luik, 29 maart 1973, fur. Liege, 
1972-73, 253; noot M. Deneve; zie ook Wilms, W., ,Het recht op informatie in 
het verbintenissenrecht. Een grondslagenonderzoek" ,R. W. , 1980-81 , 496-497). 
Betwist is echter het antwoord op de vraag of een geldig contract gesloten is 
wanneer partijen het wei eens zijn geworden over de hoofdbestanddelen van de 
overeenkomst, maar een akkoord op seeundaire punten ontbreekt. Volgens een 
belangrijk deel van rechtspraak en rechtsleer bestaat dan geen contract (zie De 
Page, II, nr. 496; Luik, 15 mei 1972,R.G.A.R., 1972, nr. 8887). De tegenover
gestelde mening wint de jongste jaren echter veld (zie Van Ommeslaghe, P., I.e. , 
491-492; Aubert, J.-L. ,Notions en roles de I' offre etde I' aeeeptationdu eontrat, 
Paris, 1970, nrs. 228 e.v.; Kh. Brussel, 3 november 1975,B.R.H., 1976, 524; 
zie ook noot M. Deneve, T.Aann., 1980, 197). 
In een aantal gevallen zal het hier om een schijnprobleem gaan. Inderdaad, indien 
men tot de slotsom komt dat het de bedoeling van partijen was dat de overeen
komst slechts tot stand zou komen op het ogenblik dat een akkoord over die 
bijkomstige elementen bereikt was, gaat het in werkelijkheid om essentiele 
elementen (ef. Kh. Brussel, 21 november 1976, B.R.H., 1976, 520; Van Om
meslaghe, P., o.e., R.C.J.B., 1975, 492). Is datniethetgeval, m.a.w. wildende 
partijen contracteren ondanks hun meningsverschil t. a. v. die bijkomstige pun ten, 
dan moet artikel 1135 B. W. toegepast worden, krachtens hetwelk overeenkom
sten niet aileen verbinden tot hetgeen daarin bepaald is, maar ook tot alle 
gevolgen die door de billijkheid, het gebruik of de wet aan de verbintenis, volgens 
deaardervan, worden toegekend(Kh. Brussel, 3 november 1975,B.R.H., 1976, 
514; Van Oevelen, A. en Dirix, E., o.e., R.W., 1977-78, 2289-2290; vgl. noot 
M. Deneve, I.e., 200 e.v.). Tenslotte is het ook mogelijk dat het om een zgn. 
raam- of rompcontract gaat (zie infra, nr. 70 in fine). 
Deze regels dringen zich m.i. ook op wanneer partijen gebruik hebben gemaakt 
vantengenstrijdige standaardbedingen (zie vorig overzicht, T.P.R., 1975,457-
458). Derhalve, indien de algemene voorwaarden, volgens de bedoeling van de 
partijen, een essentieel bestanddeel van de overeenkomst vormen, dan kan men 
slechts tot het besluit komen dat de tegenstrijdige clausules voor gevolg hebben 
dat geen wilsovereenkomst bereikt is en dat dus geen contract totstand is gekomen 
(Brussel, 16 juni 1?70, T.Aann., 1973, 154, nootM. Deneve). Blijktdat partijen 
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toch wilden contracteren - hun bedoeling kan b. v. blijken uit de gedeeltelijke 
uitvoering van de overeenkomst -, dan leidt het ontbreken van een akkoord over 
de algemene voorwaarden tot de slotsom dat, op grond van artikel1135 B. W., de 
niet geregelde rechtsverhoudingen beheerst worden door de regels van het ge
meen recht (zie en vgl. VanDamme, o.c., 77; Kh. Charleroi, 21 april1977, 
T.Aann., 1978, 136, nootPh. Flamme; Arrondrb. Namen, 20 januari 1976,Jur. 
Liege, 1975-76, 260; Kh. Luik, 29 oktober 1975, B.R.H., 1976, 646, noot 
N. Watte; Bosmans, M., ,Les conditions generales en matiere contractuelle 
(1975 a 1979)", I.T., 1981, 24). 

b. Precontractuele aansprakelijkheid 

21. CULPA IN CONTRAHENDO- ALGEMEEN- De belangstelling van rechtspraak 
en rechtsleer voor de theorie van de precontractuele aansprakelijkheid is ook 
tijdens de in dit overzicht besproken periode groot gebleven (zie vooral Van
wijck-Alexandre, M., ,La reparation du dommage dans la negociation et la 
formation des contracts", Ann. Fac. Dr. Liege, 1980, 17-83 en de vele verwij
zingen; Comelis, L., ,,Le dol dans laforrnation du contrat" ,R.C.J.B., 1976, 38 
e.v.). 
Het gaat om het herstel, op grond van de artikelen 1382 en 1383 B.W., van de 
tijdens de precontractuele faze aan de wederpartij veroorzaakte schade. 
Men maakt bierbij een onderscheid naargelang partijen het al dan niet eens zijn 
geworden. Er is sprake van precontractuele aansprakelijkheidsensu stricto wan
neer partijen uiteindelijk de beoogde overeenkomst niet hebben gesloten. Men 
denke bv. aan het op arbitraire gronden afbreken van vergevorderde onderhan
delingen die bij de wederpartij de gewettigde hoop op een contract hebben gewekt 
(zie vorig overzicht, T.P.R., 1975, 454-455). 
De theorie van de precontractuele aansprakelijkheid geldt echter eveneens wan
neer partijen wel tot een overeenkomst zijn gekomen (culpa in contrahendo sensu 
lato). Het gaat bier vooral om fouten begaan ter gelegenheid van de totstandko
ming van nietige contracten. Ook wordt thans in mime kring erkend dat de culpa 
in contrahendo beteugeld kan worden, indien de benadeelde partij schadevergoe
ding verkiest hoven de vernietiging van het contract (infra, nr. 24) en zelfs 
wanneer een rechtsgeldige overeenkomst is totstandgekomen (infra, nr. 26). 
Kortom, alle inbreuken op de bij de contractsvorrning in acht te nemen zorg
vuldigheid kunnen op deze grond beteugeld worden. 
Daar het bier de sanctionering betreft van fouten begaan tijdens de precon
tractuele periode, dienen de artikelen 1382 en: 1383 B.W. te worden toegepast 
(zie Vanwijck-Alexandre,l.c., 24 en de verwijzingen aldaarin voetnoot28). Het 
is mi j dan ook niet duidelijk waarom het Hof van Cassatie bij de nietigverklaring 
van een koop wegens een aan de koper te wijten fout de regels van contractueel 
aansprakelijkheidsrecht, m.n. de artikelen 1149 en 1151 B.W., toepast op de 
vordering tot schadevergoeding ingesteld door de verkoper (Cass., 6 mei 1977, 

A ... r' ___ 10'"7'"7 ()1'"7\ 
rl.llo \....-U1111o' ~_,,,, _,_..,,. 
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Terloops weze opgemerkt dat er ook een post-contractuele aansprakelijkheid 
bestaat die eveneens op grand van de artikelen 1382 e.v. B.W. gesanctioneerd 
wordt (voor enkele toepassingen zie Brussel, 3 mei 1976, Pas., 1977, II, 81; 
Vred. St. Niklaas, T. Vred., 1976, 216). 

22. CULPA IN CONTRAHENDO- ONDERHANDELINGEN EN VOORSTELLEN NIET GE

VOLGD DOOR EEN CONTRACT- Hoeft het nog te worden herhaald dat de aan een 
aanbod voorafgaande besprekingen en onderhandelingen in beginsel geen ver
bintenissen scheppen in hoofde van de partijen? Zij voeren deze op de wijze die 
zij verkiezen en hebben het recht erop ieder moment naar eigen goeddunken een 
einde aan te maken. Van ditrecht mogen zij echter geen misbruik maken. De in de 
precontractuele faze begane fouten kunnen op grand van de artikelen 1382 en 
1383 B.W. gesanctioneerd worden. 
Meestal bestaat de fout er hier in het bij de wederpartij gewekte vertrouwen op 
foutieve wijze - opzettelijk of door nalatigheid - te hebben beschaamd (zie 
Vanwijck-Alexandre, M., l.c., 23 en de verwijzingen aldaar in voetnoot 22). 

Maakt zich aldus schuldig aan een culpa in contrahendo, degene die onderhan
delingen voert met het uitsluitende doel aan de wederpartij vertrouwelijke gege
vens te ontfutselen (Cass. fr., 7 maart 1972,Bull. Civ., 1972, IV, nr. 83; zie ook 
Cass. fr., 19 januari 1977, D .S. , 1977, Jur., 593, noot J. Schmidt; Cass. fr. , 11 
juli 1978, Bull. Civ., 1978, IV, nr. 199). 
Onder deze hoofding kan ook volgende casus gebracht worden. Een ingenieur 
had een reeks studie-overeenkomsten met de Belgische Staat afgesloten. Bedon
gen was steeds dat bij overlijden van de ingenieur de contracten van rechtswege 
ontbonden zouden worden. De ingenieur staat op een bepaald ogenblik zijn 
lopende overeenkomsten met de Staat af aan een studiebureau, een P. V .B.A. die 
hij samen met enkele medewerkers heeft opgericht. Enkele jaren later overlijdt de 
ingenieur. Niettemin Iaten diensten van het Ministerie van Openbare Werken 
bepaalde aan de overleden ingenieur toevertrouwde werken verder door het 
studiebureau uitvoeren. Gedurende 14 maanden laat het Ministerie de brieven van 
het studiebureau waarin de regularisatie van de toestand gevraagd wordt, on
beantwoord. Dan meldt het Ministerie dat de aangepaste overeenkomsten nog 
slechts door de Minister ondertekend moeten worden. Opnieuw verlopen 9 
maanden vooraleer het studiebureau van het Ministerie het bericht ontvangt dat 
geen contract zal worden gesloten en dat derhalve geen honoraria verschuldigd 
zijn voor de door het Ministerie gedurende 28 maanden gevraagde en door het 
studiebureau verstrekte diensten. Ret Hof van Beroep te Brussel besliste dat, 
ondanks het ontbreken van de Ministeriele handtekening; een overeenkomst tot 
stand was gekomen en het Ministerie derhalve op die grand de genoemde 
honoraria verschuldigd was aan bet studiebureau. Ret Hof voegde er aan toe dat, 
zelfs in de veronderstelling dat geen contract gesloten was, deze honoraria toch 
aan het studiebureau verschuldigd waren, daar het Ministerie zich aan een 
ernstige culpa in contrahendo had schuldig gemaakt die op grand van de artikelen 
1382 en 1383 B.W. gesanctioneerd diende te worden (Brussel, 28 september 
1979, T.Aann., 1980, 221; zie ook Brussel, 16 juni 1970, T.Aann., 1973, 155, 
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noot M. Deneve; Flamme, M.-A. en Ph., ,Le contrat d'entreprise (1966-
1975)", J.T., 1976, 342-343). 

23. CULPA IN CONTRAHENDO- RELATIEF NIETIGE OVEREENKOMST- BIJKOMENDE 

SCHADELOOSSTELLING - Alhoewel men in sommige gevallen de relatieve 
nietigverklaring kan beschouwen als een vorm van sanctionering van bij de 
contractsvorming begane fouten- men denke b. v. aan de vemietiging van een 
contract wegens bedrog of geweld uitgaande van de medecontractant -, lijdt het 
niettemin geen twijfel dat dit middel in een aantal gevallen geen of onvoldoende 
bescherming biedt aan de contractspartij die het slachtoffer is geworden van een 
culpa in contrahendo. Schadeloosstelling op grond van de artikelen 1382 en 1383 
B. W. biedt dan een - reeds lang door rechtspraak en rechtsleer erkende -
oplossing (zie Vanwijck-Alexandre, M., I.e., 52 en de aldaar in voetnoten 122 
e. v. vermelde rechtsbronnen). 
Begaat een fout de werkgever die een dame voor onbepaalde tijd in dienst neemt 
als ,gerante" van een winkel zonder haar er van op de hoogte te brengen dat hij 
geen hemieuwing heeft aangevraagd van het betrokken handelshuurceel. Naast 
vernietiging wegens essentiele dwaling, kan het slachtoffer van de dwaling 
derhalve schadevergoeding bekomen op grond van artikel1382 e. v. B. W. (Arb h. 
Bergen, 20 november 1978, J.T.T., 1979, 118). 
Ook de volgende zaak had betrekking op een essentiele dwaling. Een dame had 
Louis XV -meub_den aangekocht waarvan dt: verkoper de ~uthenticiteit uitdruk
kelijk had gewaarborgd. Enkele jaren later beslist de dame, omwille van de hoge 
prijzen die betaald worden voor dit soort goederen, de meubelen weer door te 
verkopen. Zij ontdekt dan dat het hier om geraffineerde , ,kopies'' gaat. Zij eist en 
bekomt niet aileen de vernietiging van de koop wegens dwaling, maar ook 
schadeloosstelling op grond van artikel1382 B. W. Inderdaad, de Rechtbank van 
Koophandel te Brussel komt tot het besluit dat de verkoper een fout had begaan: 
, ,la pretendue ignorance du vendeur est le fruit de sa negligence car le defaut 
d' anciennete etait de ceux qu 'il etait possible de decouvrir' dans des circonstances 
normales, par un professionnel averti, au cours de l'examen que tout antiquaire 
doit effectuer''. De schade die vergoed moet worden is gelijk aan de winst die de 
verkoop van de meubelen aan de dame zou opgeleverd hebben, indien deze 
authentiek waren geweest (Kh. Brussel, 24 juni 1975, B.R.H., 1976, 131; zie 
ook Van Oevelen, A. en Dirix, E., o.c., R.W., 1977-78, 2292; Gent, 30 maart 
1979,R.W., 1979-80, 2525; Kh. Verviers, 21 december 1976,B.R.H., 1977, 
233; infra, nr. 45). 
Opdat zo'n vordering op grond van artikel1382 B.W. ingewilligdzou worden, is 
echter vereist dat het slachtoffer het bewijs levert van de door hem geleden 
schade. Derhalve, wanneer de verkoop van een onroerend goed vernietigd werd 
op grond van het feit dat de verkoper bedrieglijk de bezetting van de grond door 
pachters verborgen had gehouden, en vaststaat dat de koper de overeenkomst niet 
zou hebben gesloten indien hij van die bezetting kennis had gekregen, terwijl de 
koper anderzijds niet doet gelden dat hij door de sluiting van de nietigverklaarde 
overeenK.urnsl Uc kctu~ up ccu Ciii.dV:L~ ~~~rtgelijke k~~p !!eeft '-'~!'!0!'~-!}J vP.rm~e cle 
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rechter wettelijk daaruit af te leiden, dat de koper de winst, die eventueel door 
aankoop, verkaveling en wederverkoop van de grond kon worden opgebracht, in 
het onderhavige geval niet zou hebben gemaakt, zelfs niet buiten elke ge
heimhouding vanwege zijn tegenpartij, en dat hij derhalve geen recht heeft op 
vergoeding voor derving van dergelijke winst of winstkansen (Cass., 2 mei 1974, 
Arr. Cass., 1974, 963;R.W., 1974-75,45, noot enR.C.J.B., 1976,34, noot 
L. Comelis). 
Voor een ander toepassingsgeval inzake bedrog, zie Bergen, 18 april1978, Pas., 
1978, II, 71, noot J.S.; zie ook Cass., 6 oktober 1977 ,Arr. Cass., 1978, 168. 

Voor een toepassingsgeval i.v.m. een inbreuk op de wet van 9 juli 1971 tot 
regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde 
woningen (,WetBreyne"), zie Brussel, 23 november 1976, T.Aann., 1979, 243 
noot C. Leonard. 

24. CULPAINCONTRAHENDO-RELATIEFNIETIGEOVEREENKOMST-BEHOUDVAN 

HET CONTRACT MET SCHADELOOSSTELLING - Het is mogelijk dat een contract 
vernietigbaar is - b. v. wegens een wilsgebrek -, maar dat de partij die deze 
nietigheid vermag in te roepen, de voorkeur geeft aan het behoud van het contract 
gekoppeld aan een schadevergoeding op grond van de artikelen 1382 e.v. B.W. 
(zie De Bersaques,A., o.c., R.C.J.B., 1964, 283-284; Vanwijck
Alexandre, M., I.e., 71-72; Brussel, 14 juni 1973,R. W., 1973-74, 271; zie ook 
Cass. fr., 14 maart 1972, D.S., 1972, Jur., 653, noot J. Ghestin; Cass. fr., 4 
februari 1975, D.S., 1975, Jur., 405, noot G. Gauray). 

Het praktisch belang van deze constructie kwam duidelijk aan het licht in een 
vonnis van de Tribunal de Grande Instance te Brest van 5 november 1974 (D.S., 
1975, Jur., 295, noot J. Schmidt). Een man, die een huis willaten bouwen, gaat 
een lening aan bij een bank. Deze financieringsinstelling verzuimt echter de man 
ervan op de hoogte te stellen dat de aan de lening gekoppelde levens- en 
invaliditeitsverzekering door de Caisse nationale de prevoyance is geweigerd. 
Integendeel, de bank wekt bij de man de indruk dat deze garantie wel werd 
bekomen. Wanneer de ontlener later 100 % werkonbekwaam wordt, vemeemt hij 
de waarheid. Wellicht zou hij de vernietiging van de lening wegens dwaling of 
bedrog hebben bekomen, maar dan zou de bouw van zijn huis in het gedrang 
gekomen zijn. Daarom geefthij er de voorkeur aan om vergoeding van de door de 
fout ontstane schade te eisen. De rechter willigde deze eis in en besliste dat de 
bank zelf de nog resterende afbetalingen moest dragen. 

25. CULPA IN CONTRAHENDO- ABSOLUUT NIETIGE OVEREENKOMST- SCHADE

LOOSSTELLING - Kan de theorie van de precontractuele aansprakelijkheid ook 
toegepast worden wanneer de gesloten overeenkomst absoluut nietig is? Of 
ontneemt het adagium Nemo censetur ignorare legem het slachtoffer hier elk 
recht op schadevergoeding ? 

Wijlen A. De Bersaques heeft terecht opgemerkt dat genoemd adagium geen 
burgerrechtelijke draagwijdte heeft. Bovendien kan het feit toch niet ontkend 
worden dat grote groepen in onze maatschappij niet op de hoogte zijn van het 
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bestaan van talrijke wetsbepalingen en dat hen daarvan moeilijk een verwijt kan 
worden gemaakt. Men mag het dan ook niet euvel duiden dat zij vertrouwen 
stellen in hun medecontractant en van hem verwachten, gezien zijn beroepsdes
kundigheid, dat hij hen een geldig contract voorstelt (De Bersaques, A., ,L'in
dependance de l'architecte vis-a-vis de !'entrepreneur dans le contrat d'en
treprise" ,R.C.J.B., 1970, 500 e.v.; zie ook Vanwijck-Alexandre, M., l.c., 60). 
Anders is het natuurlijk wanneer het contract een ongeoorloofde (externe) oor
zaak heeft en beide partijen een oogmerk strijdig met de openbare orde of de 
goede zeden nastreefden of, tenminste, dat de medecontractant daar van op de 
hoogte was. Hier zal de toepassing van het adagium Nemo auditur propriam 
turpitudinem allegans echter reeds tot de gewenste oplossing leiden (cf. Van
wijck-Alexandre,M., l.c., 60). 
Dat ook de rechtspraak niet afkerig staat tegenover deze ontwikkeling, blijkt uit 
de volgende beslissingen. 

Aileen zaken die in de handel zijn, kunnen het voorwerp van overeenkomsten 
uitmaken (art. 1128 B.W.). Een verkoop van runderen, voor menselijk verbruik 
bestemd en opgefokt met hormonale substanties moet om die reden, krachtens 
artike11 van het K. B. van 28 mei 1973, absoluut nietig worden verklaard. Kan de 
verkoper bovendien, op grond van de theorie van de precontractuele aansprake
lijkheid, verplicht worden de koper te goeder trouw schadeloos te stellen? Het 
antwoord luidt bevestigend, volgens de Rechtbank van Koophandel te Luik, 
indien deze een fout heeft begaan. In casu kon de koper dit bewijs niet leveren, 
daar de verkoper zelf niet wist dat de beesten hormonaal waren bewerkt (Kh. 
Luik, 22 oktober 1974,B.R.H., 1975,540, nootR. DeBacker; contra: De Page, 
IV, nr. 80 in fine). 

Quid indien een aannerningsovereenkomst uitdrukkelijk of stilzwijgend bepaalt 
dat aan de aannemer de keuze van een architect wordt overgelaten? Zoals men 
weet is dit strijdig met artikel4, lid 1 en artike16 van de Wet van 20 februari 1939 
op de bescherrning van de titel en het beroep van architect. Volgens de Rechtbank 
van eerste aanleg te Luik dient hier aan de opdrachtgever elke schadevergoeding 
te worden geweigerd op grond van het adagiumNema censetur ignorare legem 
(Kh. Luik, 7 apri11967,Pas., 1967, ill, 130;R.C.J.B., 1970,491, nootA.De 
Bersaques). Het Hof van Beroep te Brussel, daarentegen, oordeelde dat de 
aannemer wel aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade veroorzaakt aan · 
de opdrachtgevers, leken ter zake, door de vernietiging van het contract. De 
aannemer wist of behoorde te weten dat het contract nietig was, de opdracht
gevers niet (zie Brussel, 18 oktober 1978,J.T., 1979, 74; T.Aann., 1980, 321, 
noot P. Rigaux; Brussel, 23 november 1972, T.Aann., 1973, 178, noot G. Eric
mont en J.M. Philips). Zie ook Rigaux, P., ,De la construction 'cle sur porte'", 
J.T., 1979, 225; Flamme, M.A. en Ph., ,Chronique de jurisprudence et de 
doctrine, Le contrat d'entreprise (1966-1975)", J.T., 1976, 341). 

Een tot het openbaar domein behorende weide werd door de N.M.B.S. ,ver
pacht'' aan een landbouwer. Daar tot het openbaar domein behorende onroerende 
goederen slechts in concessie kunnen worden gegeven of de ,bezetting" ervan 
l;:_uu •;;8:de~ !~e;;;e!':!::!::!!!, !!'.~9_1" nP.7P eoecJeren niet Verpacht mogen WOrden, be-
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weerde de pachterdatdeN.M.B.S. eenculpa in contrahendo had begaan. In een 
niet gepubliceerd vonnis van 31 december 1974 willigde de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel deze vordering in. Het Hof van Cassatie verbrak deze uitspraak 
echter. Het Hof steunde zijn beslissing op de overweging 9at het bestreden vonnis 
uit de enkele vaststelling dat een pachtovereenkomst werd gesloten niet wettelijk 
kon afleiden dat deN .M.B. S. met culpa in contrahendo had gehandeld door haar 
medecontractant nopens zijn uit de overeenkomst voortspruitende rechten in 
dwaling te brengen, daar de betrokken overeenkomst uitdrukkelijk bepaalde dat 
de N.M.B.S. zich hetrecht voorbehield de huurceel te allen tijde om dienstrede
nen te verbreken rnits een vooropzeg van drie maanden (Cass., 1 oktober 1976, 
Arr. Cass., 1977, 130). 

26. CULPA IN CONTRAHENDO- RECHTSGELDIGE OVEREENKOMST- SCHADELOOS

STELLING- Zelfs wanneer een contract rechtsgeldig is en dus niet voor vernieti
ging in aanmerking komt, is toepassing van de theorie van de precontractuele 
aansprakelijkheid mogelijk (zie Vanwijck-Alexandre,M., o.c., 72 e.v. en de 
verwijzingen aldaar in de voetnoten 197 en 200; Kh. Brussel, 25 augustus 1971, 
B.R.H., 1973, 295). 
Het meest bekende voorbeeld hiervan is de sanctionering van het incidenteel 
bedrog op grond van artikel 1382 B.W. (zie Cass., 23 september 1977, Arr. 
Cass., 1978, 107, Concl. Adv. Gen. Krings; cf. infra01nr. 54). 
Een firma wil een pers naar Stavanger in N oorwegen Iaten vervoeren en wint 
dienaangaande inlichtingen in bij een agentschap van de N.M.B.S. Haar wordt 
medegedeeld dat -de vrachtprijs hoogstens 54.155 BF zal bedragen. In het ge
schreven contract wordt echter slechts vermeld dat het transport tegen het 
,goedkoopste tarief" zal geschieden. Dit blijkt 76.076BF te zijn. De opdracht
gever meent dat door het opgeven van verkeerde inlichtingen het personeelslid 
van de N .M.B .S. zich schuldig heeft gemaakt aan een culpa in contrahendo. De 
Rechtbank van: Koophandel te Kortrijk weigert echter de gevraagde schadeloos
stelling - het verschil in prijs - toe te kennen, daar de desbetreffende tarieven 
gepubliceerd worden in het Staatsblad en het publiek geacht wordt deze te kennen 
(7 mei 1974, R.G.A.R., 1975, nr. 9378; voor kritiek op dit vonnis, zie 
Wilms, W., ,Het recht op informatie in het verbintenissenrecht. Een grond
slagenonderzoek", R. W., 1980-81, 502; zie ook Kh. Brussel, 17 februari 1977, 
B.R.H., 1977, 624; Rb. Brussel, 20 november 1919,J.T., 1980, 564). 
W anneer een huis verkocht wordt als zijnde mondeling verhuurd en achteraf blijkt 
dat de huurder in het bezit is van een geregistreerde huurceel, begaat de ver
huurder een culpa in contrahendo. Wanneer de koper daardoor verplicht wordt de 
conventionele opzeggingsregeling te volgen, waardoor zijn ingenottreding aan
zienlijke vertraging oploopt, kan hij daarvoor schadevergoeding bekomen (Brus-
sel, 14juni 1973,R.W., 1973-74, 271). · 

27. CULPA IN CONTRAHENDO - FOUT VAN EEN DERDE - Uit een vonnis van de 
Rechtbank van Koophandel te Brussel blijkt dat bij de vorrning van een contract 
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ook derden een fout kunnen begaan die door de artikelen 1382 en 1383 B.W. 
gesanctioneerd wordt. 
De feiten kunnen als volgt samengevat worden. In de door een bekende pe
troleummaatschappij gelanceerde publiciteitscampagne voor de verkoop en 
plaatsing van een centrale verwarming in particuliere woningen werd bij het 
publiek de indruk gewekt dat de betrokken ondememing de verwarmingsketel en 
brander leverde en ook de volledige installatie ervan op zich nam. In werkelijk
heid werden de toestellen verkocht en geplaatst door zelfstandige verdelers. Die 
verwarring bij het publiek werd nog versterkt doordat een aangestelde van de 
petroleummaatschappij zich samen met de zelfstandige installateur bij de klanten 
aanbood. Bovendien gebruikte de installateur op zijn briefpapier het embleem 
van de petroleumfirma. In de door de rechtbank beoordeelde zaak slaagde de 
aangestelde van de petroleumfirma er voorts in om de klant te overhalen twee 
voorschotten van respectievelijk 26.294 en 20.000BF te betalen aan de instal
lateur, alhoewel dit- gezien de financiering nog niet was goedgekeurd- geen 
enkele zin had. Enige tijd later ging de betrokken installateur failliet. De Recht
bank van Koophandel te Brussel beliste terecht dat de petroleumfirma, op grond 
van de artikelen 1382 en 1383 B. W., jegens de koper aansprakelijk is voor het 
verlies van de twee betaalde voorschotten, daar door de schuld van deze firma een 
verkeerde indruk bij de koper werd gewekt en daar de aangestelde van de firma de 
betaling van de twee voorschotten ten onrechte aan de koper had opgedrongen 
(Kh. Brussel, 15 november 1976, B .R.H., 1977, 263). 

c. Voorstel, aanbod en contractbelofte 

28. VOORSTEL EN AANBOD - ONDERSCHEID - CRITERIUM - Een aanbod is een 
door een der partijen voorgesteld ontwerpcontract, waarin al de onontbeerlijke 
elementen voor het sluiten van de overeenkomst aanwezig zijn, zodat de andere 
partij aileen nog toe te stemmen heeft, zonder iets te moeten preciseren, om het 
contract tot stand te brengen (vorig overzicht, T.P.R., 1975, 451; zie ook Kh. 
Brussel, 3 november 1975, B.R.H., 1976, 514; Rb. Doomik, 13 januari 1976, 
R.G.A.R., 1976, nr. 9663). 
Een voorstel dat een bepaalde modaliteit van de te sluiten overeenkomst niet 
regelt, kan niettemin als een aanbod worden bestempeld, indien deze aangele
genheid door de wet of een gebruik wordt geregeld. In casu ging het om de 
leveringstermijn bij een verkoop (Kh. Brussel, 3 november 1975, reeds aange
haald; art. 1135 B.W.; zie ook supra, nr. 20). 

29. VOORSTEL EN AANBOD- ONDERSCHEID- TOEPASSINGEN- In de vrijwillige 
openbare verkopingen bij opbod van een onroerend goed komt de verkoopover
eenkomst pas tot stand op het ogenblik dat de verkoper instemt met het bod door 
de laatste bieder. De enkele toewijzing door de notaris - die niet door de 
verkoper gemachtigd was tot het afsluiten van de overeenkomst - is derhalve 
niets meer dan de authentieke vaststelling van het hoogste bod door de laatste 
:!:!~t-ie!:!e!" (A!!!"'P!pPn, ?0 mr~r~rt 1979, T.Not .. 1979, 182; zie ook Cass., 13 
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januari 1966, Pas., 1966, I, 613; Antwerpen, 20 oktober 1976, Rec. Gen. Enr. 
Not., 1978, nr. 22213). 
Of een door de verzekeringsnemer ingevuld verzekeringsvoorstel a1 dan niet een 
aanbodis, hangt af van de omstandigheden (zie vorig overzicht, T.P .R. , 197 5, p. 
452; nr. 11). Het standpunt van de burgerlijke rechtbank te Luik dat het hier 
steeds om een voorstel zou gaan, kan niet worden onderschreven (12 maart 1975, 
De Verz., 1975, 817, noot H.B.). 

30. AANBOD - BINDENDE KRACHT ~ De vraag of een aanbod de pollicitant 
verbindt is in tweeerlei opzicht belangrijk. In de eerste plaats betekent een 
bevestigende beantwoording dat bij aanvaarding van het aanbod door de weder
partij het contract gesloten is en dus partijen tot wet strekt. In de tweede plaats 
betekent het bindend verklaren van een aanbod dat de pollicitant niet meer vrij is 
het op ieder moment naar eigen goeddunken in te trekken. 
Wat het eerst punt betreft is men het er over eens dat een aanbod- in tegenstel
ling tot een voorstel- de pollicitant bindt. Derhalve, wanneer de verzekeraar van 
een bij een autoongeval betrokken automobilist aan de tegenpartij een ver
goedingskwitantie aanbiedt van 11.111 fr. en deze laatste die aanvaardt, is een 
contractgesloten(Kh. Brussel, 2januri 1975,R.G.A.R., 1976, nr. 9654; zie ook 
Brussel, 13 juni 1974, De Verz., 1974, 815). 
De nadruk moet er echter op worden gelegd dat formalisme hier uit den boze is. 
Waar het werkelijk op aan komt is immers de wilsovereenstemming tussen 
partijen. Dit komt duidelijk tot uiting in een interessant vonnis van de Burgerlijke 
Rechtbank te leper van 20 juni 1973 (R.W., 1974-75, 1444). Op grond van de 
bepalingen van de Pachtwet betreffende het recht van voorkoop van de pachter 
hadden eigenaars van een landeigendom, die de-bewezen- bedoeling hadden 
het te verkopen tegen 440. 000 BF per hectare, per vergissing bij deurwaarders
exploot aan de pachters een aanbod gedaan om het goed in zijn geheel voor 
440.000 BF te verkopen. Een tiental dagen later worden de pachters door rniddel 
van een tweede deurwaardersexploot op de hoogte gebracht van de werkelijke 
draagwijdte van het aanbod. Een week later aanvaarden de pachters het aanbod en 
preciseren dat de prijs deze is die in het oorspronkelijke aanbod werd vermeld, nl. 
440.000BF voor het gause goed. De Rechtbank besliste terecht dat geen over
eenkomst tot stand was gekomen, daar partijen het niet eens waren over de prijs. 
Inderdaad, de· discrepantie tussen de wil en de wilsverklaring van de eigenaars 
bestond niet meer vanaf het ogenblik dat aan de pachters het tweede deurwaarders
exploot betekend was. Moeilijker zou het probleem geweest zijn, indien de 
pachters het eerste aanbod aanvaard hadden vooraleer de rectificatie hen mede
gedeeld was. Dan rijst de vraag of de eigenaars a1 dan niet gebonden zijn door hun 
eerste wilsverklaring, daar hierdoor bij de pachters hetvertrouwen werd gewekt 
dat zij werkelijk bereid waren het gehele goed tegen de prijs van 440.000 BF te 
verkopen (zie hierover o.m. Van Gerven, W., Algemeen Deel, inBeginselen van 
Belgisch Privaatrecht, Dillemans,R. en Van Gerven, W., (ed), Antwerpen, 
Standaard, 1969, 301 e. v. ; Limpens, J., , Wil en wilsverklaring", in Liber 
Amico rum Baron Louis Fredericq, Gent, 1965, 679 e. v. ; infra, nr. 43 e. v.). 
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31. AANBOD- BINDENDE KRACHT (vervolg) - De discussie over de vraag of de 
pollicitant verplicht is zijn aanbod open te houden gedurende de daarin voorziene 
tijdsspanne of, bij ontbreken daarvan, gedurende een redeljke tennijn, is in een 
nieuw stadium getreden door de principiele erkenning door het Hof van Cassatie 
van de theorie van de verbintenis door eenzijdige wilsuiting (Cass., 18 december 
1974, Arr. Cass., 1975, 460; Cass., 9 mei 1980, Arr. Cass., 1979-80, 1132, 
T.Aann., 1981,146, nootM.Senelle; Cass., 9mei 1980,Arr. Cass., 1979-80, 
1139). Met name in de twee laatst genoemde arresten wordt zonder meer gesteld 
dat , ,de bindende kracht van een aanbod haar grondslag vindt in een door een 
eenzijdige wilsuiting aangegane verbintenis" (voor een bespreking van deze 
rechtspraak en van de theorie van de verbintenis door eenzijdige wilsuiting in het 
algemeen, zie supra, nrs. 5 en 6). 

Deze belangrijke ontwikkeling dient te worden toegejuicht. Vooral voor de 
deelnemers aan het handelsverkeer zal deze duidelijke uitspraak van het hof 
grotere rechtszekerheid scheppen. 

De belangrijkste moeilijkheid in de praktijk zal wellicht de beantwoording zijn 
van de vraag of de pollicitant wel de bedoeling heeft gehad om zich juridisch te 
binden. In geval van betwisting zal de aanbieder dit inzicht natuurlijk ten stel
ligste ontkennen. In dit soort gevallen zal de vertrouwensleer - het feit dat alle 
voor de sluiting van het contract onontbeerlijke elementen in het aanbod aanwezig 
zijn, wekt veelal de gewettigde indruk bij de bestemmeling dat de pollicitant de 
bedoeling heeft om zich eenzijdig tot het openhouden van dit aanbod te verbinden 
- wellicht uitkomst kunnen bieden (zie en vgl. Van Ommeslaghe,P., o.c., 
R.C.J.B., 1975, 489; Dirix, E. en Van Oevelen, A., o.c., R.W., 1980-81,2371; 
Coipel,M., l.c., 80-85; Vanwijck-Alexandre,M., o.c., 40 e.v.). 

32. CONTRACTBELOFTE- De contractbelofte is geen verbintenis door eenzijdige 
wilsuiting, maar een overeenkomst waarbij een der partijen zich verbindt om met 
de andere een contract te sluiten waarvan de hoofdbedingen zijn vastgesteld. Zo 
verbindt de eenzijdige verkoopbelofte de belover onherroepelijk tot uitvoering 
van de verkoop, indien de begunstigde zijn wil te kennen geeft het goed te kopen, 
voor zover de partijen de wil hebben om zich te verbinden en het eens zijn over de 
verkochte zaak en over de door de begunstigde te betalen prijs (zie Cass., 9 
januari 197 5, Arr. Cass. , 197 5, 522; zie ook Vred. Bering en, 11 oktober 1972, 
T.Vred., 1974, 81). 

Dat een contractbelofte andere rechtsgevolgen heeft dan een aanbod, blijkt uit 
volgend geval. In de algemene verkoopsvoorwaarden op de bestelbon van een 
handelaar in fotocopieeermachines kwam de bepaling voor dat de ondertekening 
van een bestelbon door een aspirant-koper nog niet betekende dat een koop 
gesloten was. Vereist was een uitdrukkelijke aanvaarding van de bestelling door 
de verkoper. Op 16 september 1975 ondertekende aspirant-koperH. zo'n bestel
bon. Twee maanden later was hij nog steeds niet in het bezit van een document 
waaruit de expliciete aanvaarding van de bestelling door de verkoper bleek. De 
koper zegt daarop de bestelling op. De Rechtbank van Koophandel te Brussel 
"t~:;li:;t bt H. !!ie! ge!'ech!igrl w«<: ««n rJp, rlnnr hem gedane koopbelofte eenziidig 
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een einde te amken. Daar er een contract gesloten was, had hij de handelaar in 
gebreke moeten stellen (Kh. Brussel, 26 januari 1977, B.R.H., 1977, 549). 
Indien de rechtbank tot de bevinding was gekomen dat het bier niet om een 
koopbelofte, maar om een aanbod ging, zou de aspirant-koper zijn aanbod- na 
het gedurende een redelijke termijn te hebben opengehouden - zonder meer 
hebben mogen intrekken. Een ingebrekestelling zou dan niet nodig geweest zijn. 

d. Aanvaarding 

33. UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE TOESTEMMING - In een rechtsstelsel 
als het onze waar het consensualisme een van de grondbeginselen van · het 
contractenrecht is (cf. supra, nr. 10), is het niet verwonderlijk dat voor de 
toestemming, op een aantal uitzonderingen na, geen pleegvormen vereist zijn. De 
aanvaarding kan dan ook in de regel uitdrukkelijk of stilzwijgend geschieden (zie 
vorig overzicht, T.P.R., 1975, 458 en de verwijzingen;add~: Cass., 17 oktober 
1975, Arr. Cass., 1976, I, 224; Bergen, 27 juni 1977, Pas., 1978, II, 29). 

Beslist werd dat de ondertekening van een bestelbon waarvan op de keerzijde de 
algemene contractsvoorwaarden staan afgedrukt, een uitdrukkelijke aanvaarding 
van die voorwaardeninhoudt(Kh. Brussel, 26 januari 1977 ,B.R.H., 1977, 549). 
Ook de plaatsing van zijn handtekening op een inschrijvingsformulier van een 
paardenrijschool betekent dat men de daarop voorkomende exoneratiebedingen 
uitdrukkelijk aanvaardt (Brussel, 22 december 1976, R.G.A.R., 1979, nr. 9990 
en De Verz., 1977, 107; Brussel, 15 mei 1975, R.G.A.R., 1977, nr. 9694). 

Vee I meer problemen rijzen in de praktijk t. a. v. de stilzwijgende aanvaarding. 
Stellen de rechtbanken hiervoor strenge voorwaarden, dan komen de vereisten 
voor een snel en veilig rechtsverkeer aldra in het gedrang; nemen zij daarentegen 
een stilzwijgende toestemming gemakkelijk aan, dan geeft dat onvermijdelijk 
aanleiding tot misbruiken, Doet dit laatste zich voor, dan kan een ingrijpen van de 
wetgever noodzakelijk blijken. Een bekend voorbeeld hiervan is de zgn. , ,ge
dwongen verkoop". Vroeger kwam het regelmatig voor dat bepaalde firma's 
ongevraagd goederen aan huis bestelden met het bericht, dat bij gebrek aan 
terugzending van de koopwaar binnen een bepaalde termijn de consument geacht 
werd impliciet het aanbod tot kopen te hebben aanvaard. De aarzelende en 
tegenstrijdige houding van een aantal rechtscolleges t.o.v. deze handelspraktijk, 
heeft geleid tot de invoering van artikel 51 Handelspraktijkenwet dat bepaalt: 
, ,Het is verboden iemand, zonder dat deze eerst hierom heeft verzocht, enig 
produkt te doen geworden hem uitnodigend dit produkt te verwerven tegen 
betaling van zijn prijs of anders naar de verzender, zelfs kosteloos, terug te 
zenden ... In geen geval is de geadresseerde verplicht de produkten terug te geven 
of te betalen, zelfs wanneer het gaat om een stilzwijgend vermoeden van aan
koop''. 

In heel wat rechtspraak wordt onderlijnd dat het louter stilzitten van de weder
partij in de regel niet als aanvaarding mag worden ge'interpreteerd. Anders is het 
wanneer in de gegeven omstandigheden het stilzwijgen niet anders kan worden 
uitgelegd dan in de zirt van een toestemming. Men spreekt in dit verband van een 
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-

, ,omstandig stilzwijgen''. Zo besliste het Hof van Cassatie b. v. dat de afstand van 
een recht om zich te beroepen op de nietigheid van een handeling jegens een 
medecontractant weliswaar stilzwijgend kan geschieden, maar dan op voor
waarde dat hij afgeleid wordt uit daden die met zekerheid aantonen dat degene die 
ze gesteld heeft, inderdaad de bedoeling heeft gehad afstand te doen van het recht 
om zich op die nietigheid te beroepen en deshalve ook kennis heeft gehad van het 
gebrek van die handeling (Cass., 20 december 1978,Arr. Cass., 1978-79, 472; 
Arbh. Bergen, 17 december 1973, T.S.R., 1974, 586; Kh. Brussel, 18 oktober 
1977, B.R.H., 1978, 200; zie ook Bergen, 4 maart 1975, B.R.H., 1975, 243; 
Cass., 21 september 1978,Arr. Cass., 1978-79, 90; Cass., 26 april1979,Arr. 
Cass., 1978-79, 1019; Vred. Bergen, 16juni 1976, J.T., 1977, 47; Vred. 
Brasschaat, 30 juni 1976, R. W., 1976-77, 1266; vgl. Kh. Brussel, 21 december 
1976, B.R.H., 1977, 427). 

Het probleem van de stilzwijgende toestemming komt ook aan de orde bij de 
vraag of de verzekeraar die zich in een W AM-verzekeringscontract een recht van 
verhaal tegen de verzekeringsnemer en andere verzekerden heeft voorbehouden 
in geval het ongeval door een grove fout van de bestuurder veroorzaakt werd, dit 
beding mag tegenwerpen aan de bestuurder van het voertuig die in deze overeen
komst geen partij was. Op de theorie van het beding ten behoeve van derden kan 
hier geen beroep worden gedaan, daar hethier niet om een voordeel, maar om een 
nadeel gaat voor die derde, in casu de verzekerde bestuurder (art. 1119 en 1165 
B.W. ;contra: Rb. Luik, 28 november 1977 ,Pas., 1978, ill, 2; zieookinfra, nr. 
143). Het HofvanBeroep te Genroe-sliste in eenarrestvan 25 februari 197 4 dat de 
bestuurder gebonden is door de bepalingen van de verzekeringsovereenkomst, 
omdat hij zich stilzwijgend bij die overeenkomst heeft aangesloten door achter het 
stuur van het voertuig plaats te nemen. Het Hof van Cassatie bekrachtigde deze 
zienswijze: , ,door het in het verkeer brengen van een motorrijtuig dat ... door de 
eigenaar-verzekeringsnemer is verzekerd, de bestuurder met de hem betreffende 
bedingen van de vezekeringsovereenkomst instemt zowel wat betreft de ver
plichtingen die hem deswege ten laste vallen als wat de voordelen betreft die hem 
daaruit ten goedkomen" (Cass., 28 november l975,Arr. Cass., 1976,401, noot 
E.K.; R.C.J.B., 1978, 142, noot S. Fredericq; zie ook Gent, 13 mei 1975, 
R.G.A.R., 1977, nr. 9751). Alhoewel de oplossing ongetwijfeld redelijk en 
billijk te noemen is, moet toch worden toegegeven dat de toestemming van 
partijen hier toch in mime mate op een fictie berust, daar de bestuurder niet-ver
zekeringnemer meestal zelfs geen kennis heeft genomen van deze bedingen. 

Beslist werd dat voor harddrijverijen met paarden (,sulky") en andere sport
manifestaties, waarbij zelfs in normale omstandigheden een buitenmatig gevaar 
voor ongevallen bestaat, dient aangenomen te worden dat onder de deelnemers 
een stilzwijgende overeenkomst is afgesloten, krachtens dewelke zij elkaar vrij
stellen van enige uit een ongeval voortvloeiende aansprakelijkheid voor andere 
fouten dan voor de zware fout of de fout voortspruitende uit de miskenning van 
het spelreglement of van een sportgewoonte (Rb. Turnhout, 7 februari 1973, 
R.W., 1973-74, 1169; zie ookPol. Namen, 1 oktober 1971,R.G.A.R., 1972, nr. 
'?-T!'2). !:!et !ijd! !!!.i gPPn twijfP-1 elM ook hier de veronderstelde toestemming 
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grotendeels op een fictie berust. Deze vraag kan dan ook beter beantwoord 
worden op de algemene risico-aanvaardingsleer (zie Geelhand, N. en Verbeeck, 
Ph., , ,Risico-aanvaarding, een nieuwe uitsluitingsgrond van extra-contractuele 
aansprakelijkheid ?", R. W., 1980-81, 1497 e.v.). 
AI te kras is de uitspraak van de burgerlijke rechtbank te Turnhout dat , ,de zieke 
of gewonde, zelfs in bewusteloze toestand, dient te worden geacht vrijwillig 
toegestemd te hebben in de dringende verzorging die hij nodig heeft, alsmede in 
het dringend vervoernaar en de opneming in bet dichtsbijgelegen ziekenhuis (Rb. 
Turnhout, 27 februari 1974,R.W., 1975-76, 1516;R.G.A.R., 1974, nr. 930). 
Beter is dan ook de uitspraak dat de bewusteloze zieke of gewonde het recht op 
vervoer put uit een beding te zijnen behoeve, opgenomen in de overeenkomst 
tussen de ambulancedienst en de Belgische Staat in bet raam van de wet van 8 juli 
1964 (Antwerpen, 6 december 1977,R.W., 1977-78, 1892; infra, nr. 144). 

34. STILZWIJGENDE AANVAARDING VAN STANDAARDBEDINGEN- ALGEMEEN -

In bet vorige overzicht (T.P.R., 1975, 459) werd melding gemaakt van de 
principH!le stellingname van het Hof van Cassatie dat standaardbedingen, zelfs 
wanneer zij van het gemene recht afwijken, zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend 
aanvaard kunnen worden (Cass., 11 december 1970,Arr. Cass., 1971, 369; zie 
ook Cass., 9 februari 1973, R.C.J.B., 1974, 187, noot R. DeSmet; Cass., 17 
oktober 1975,Arr. Cass., 1976,224; Laenens, J. ,De bevoegdheidsovereenkom
sten naar Belgisch recht, Antwerpen, 1981, 96 e.v.). 
Er kan slechts sprake zijn van een stilzwijgende aanvaarding van deze bedingen, 
indien de medecontractant er kennis van heeft genomen of er redelijkerwijze 
kennis van kon nemen (infra, nrs. 35 e.v.). Daarna dient te worden nagegaan of 
de bestemmeling die bedingen ook heeft aanvaard (infra, nrs. 38 e.v.). Beide 
elementen, kennis en aanvaarding, geven aanleiding tot betwistingen in de 
rechtsleer en rechtspraak. 

35. VOORAFGAANDELIJKE KENNIS VAN STANDAARDBEDINGEN - De kennis of 
mogelijke kennis van de algemene bedingen moet aan de contractsluiting vobraf
gaan (zie vorig overzicht, T.P.R., 1975, 460-461 en de verwijzingen. Adde: 
Vred. Bergen, 28 juni 1976, T. Vred., 1977, 133). 
Om die reden neemt een groot gedeelte van de rechtspraak en de rechtsleer aan dat 
de algemene bedingen die voor het eerst opduiken in een factuur of Ieveringsbon 
en de oorspronkelijke overeenkomst wijzigen of aanvullen, in beginsel geen deel 
uitmaken van dat contract (zie vorig overzicht, T.P.R., 1975, 461 en de verwij
zingen.Adde: Gent, 23 oktober 1978,R.W., 1978-79, 2430; Kh. Antwerpen, 11 
oktober 1977 en Antwerpen, 6 juni 1979, De Verz., 1979, 485, noot Van Den 
Brande,G.; Rb. Antwerpen, 26 juni 1975, R.W., 1975-76, 1311, noot 
J.Laenens;Kh. Verviers, 17juni1974,Jur.Liege, 1974-75, 15;Luik, 11maart 
1975,Jur. Liege, 1974-75,28; Kh. Brussel, 26 september 1979,B.R.H., 1979, 
549; vgl. Kh. Brussel, 31 oktober 1977, B.R.H., 1979, 194). 
Natuurlijk staat het de contracterende partijen vrij de oorspronkelijke overeen
komst te wijzigen of aan te vullen door een nieuwe overeenkomst. De factuur is 
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echter in beginsel een geschreven bevestiging door een van de partijen van het 
bestaan en de inhoud van het contract en is bedoeld als bewijsmiddel. Men kali 
dan ook- in de regel- niet aannemen dat de stilzwijgende aanvaarding van de 
factuur impliceert dat be ide partijen de bedoeling hebben geuit t. a. v. de daar voor 
het eerst opduikende afwijkende algemene bedingen een schuldvernieuwing of 
novatie tot stand te brengen (zie Rb. Brussel, 23 december 1974, B.R.H., 1975, 
213, noot; Kh. Charleroi, 16januri 1915,B.R.H., 1976, 116; Kh. Brussel, 20 
februari 1975, B.R.H., 1975, 349; zie ook Luik, 11 maart 1975, Jur. Liege, 
1974-75,281; Kh. Charleroi, 1 maart 1979,J.T., 1980,375, Bosmans, M., I.e., 
20-21; vgl. Gent, 18 oktober 1978, R. W., 1979-80, 591; contra: Kh. Brussel, 6 
augustus 1973, Rev. Not. B., 1974, 41). 

36. LOUTERE VERWIJZING NAAR STANDAARDBEDINGEN- Het is evident dat bij 
ontbreken van elke verwijzing naar de algemene bedingen deze in de regel geen 
deel uitmaken van het contract (zie echter wat de gebruikelijke bedingen betreft, 
infra, nr. 39). Van deze regel heeft de Recht bank van Koophandel te Brussel in 
het vonnis van 14 september 1978 toepassing gemaakt. Een voorlopig verzeke
ringscontract gaat aan de eventuele totstandkoming van een definitieve verzeke
ring vooraf en moet op zichzelf worden beschouwd. Het is dan ook ten onrechte 
dat de verzekeraar van oordeel is dat op die voorlopige verzekering de algemene 
voorwaarden van de modelpolis toepasselijk zijn, indien daarvan bij de sluiting 
van het voorlopige contract niet over gerept is. Het feit dat de verzekeringsmake
laar van die bedingen op de hoogte was, verandert niets aan deze toestand 
(B.R.H., 1979, 155). 

De rechtspraak blijft verdeeld over de vraag of aan de voorwaarde van kennis of 
mogelijke kennis voldaan is, wanneer de tekst zelfvan de algemene voorwaarden 
niet aan de wederpartij is medegedeeld, maar deze laatste er van op de hoogte is 
gesteld dat hij deze bedingen kan inzien op de griffie van een rechtbank, op de 
Kamer van Koophandel, op de zetel van de beroepsvereniging, dat hij deze kan 
vinden in de Bijlagen van het Staatsblad of dat hem op uitdrukkelijk verzoek 
daarvan een exemplaar zal worden opgestuur? · 
Zo besliste de Rechtbank van Koophandel te Antwerpendat de loutere verwijzi
ging op alle handelsdocumenten naar de Algemene Voorwaarden van de Expedi
teurs van Belgie- waarvan de tekst zelf niet afgedrukt was- volstaat, wanneer 
de beide in Belgie gevestigde handelaren vertrouwd zijn met de transport- en 
verzendingshandel en wanneer zij reeds jaren handelsrelaties met elkaar onder
houden. Instemmend citeert de rechtbank bovendien de niet gepubliceerde uit
spraak van het Hof van Beroep te Brussel van 20 maart 1970 en het voimis van de 
Rechtbank van Koophandel te Brussel van 23 mei 1972 (Rechtspr. Antw. , 1973, 
3), waarin gesteld wordt dat de bestemmeling de plicht heeft de tekst te vragen 
van de algemene voorwaarden die zijn medecontractant door middel van een 
duidelijke verwijzing bedingt (Kh. Antwerpen, 3 maart 1978, B.R.H., 1979, 
468, met instemmende noot LV.; zie ook Dirix, E. en Van Oevelen, A., o.c., 
R. W. , 1980-81, 2283-84). Evenzo besliste het Hof van Beroep te Brussel in een 
uivi i;.Opiitli.:.:;,;;:d :.:.:.-:e:::t '.':!:!"!. !4 !!!~?.rt 107Q tiM lie o!l de gas- en electrici-
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teitsleidingen aangesloten abonnee de kosten moet betalen verbonden aan het 
wegens niet-betaling van de rekening afsluiten van die leidingen, daar het reg
lement, dat de abonnee in de burelen van de maatschappij mocht inkijken en 
waarnaar het contract uitdrukkelijk verwees, dit bepaalde. M. Bosmans keurt 
deze beslissing goed: ,si le cocontractant signe de tels contrats sans prendre 
connaissance de leur contenu reel, il doit subir les consequences de son im
prudence" (l.c. , 19, nr. 6; zie ook de rechtspraak aangehaald door Van den 
Brande, G., , ,Omtrent de toepassing van de algemene voorwaarden van de 
commissionairs-expediteurs van Belgie", De Verz., 1979, (495), 497). 
Het is m.i. duidelijk dat deze rechtspraak misbruiken in de hand werkt. W anneer 
de opsteller van de algemene bedingen inuners weet dat het merendeel van zijn 
medecontractanten er in feite geen kennis van zal nemen, is de verleiding groot 
om het laken nog meer naar zijn kant te trekken, m.n. door zijn eigen verbintenis
sen te rninimaliseren en die van de wederpartij te maximaliseren. Daarom gaat 
rnijn voorkeur naar de rechtspraak die een loutere verwijzing naar algemene 
contractsvoorwaarden niet voldoende acht (Antwerpen, 13 september 1976, 
Rechtspr. Antw., 1979-80, 58; Antwerpen, 6 juni 1979, De Verz., 1979, 493; 
Antwerpen, 8 november 1978, Rechtspr. Antw., 1979-80, 62; zie ook Ant
werpen, 30 maart 1977, R.W., 1976-77, 2421; Antwerpen, 31 januari 1979, 
aangehaald door LV., o.c., B.R.H., 1979, 475; Bergen, 29mei 1978,De Verz., 
1980, 755; Kh. Antwerpen, 2 april1979, Eur. Vervoerr., 1979, 933; Van den 
Brande, G., l.c., 498-499 en de talrijke verwijzingen). 

37. MOGELIJKE KENNIS VAN STANDAARDBEDINGEN- De eis dat de wederpartij 
kennis heeft genomen of kennis behoorde te nemen van de standaardbedingen 
leidt tot moeilijkheden wanneer de algemene voorwaarden niet goed leesbaar 
waren, niet onmiddellijk zichtbaar waren of in een vreemde taal waren opgesteld. 
Men neemt meestal aan dat het volstaat dat de algemene bedingen in duidelijke 
letters afgedrukt staan op de keerzijde van bestelbonnen en andere handelsdocu
menten. Anders is het echter wanneer de letters minuskuul of onduidelijk zijn (zie 
en vgl. Brussel, 2 febuari 1977, J.T., 1977, 477; Rev. Not. B., 1977, 591; 
Brussel, 23 maart 1978, J.T., 1978, 396; Arrondrb. Brussel, 5 november 1974, 
B.R.H., 1974, 541; Rb. Antwerpen, 26 juni 1975, R.W., 1975-76, 1311; Rb. 
Luik, 29 juni 1976,Jur. Liege, 1976-77, 275; Kh. Tongeren, 9 september 1976, 
B.R.H., 1978, 70; Kh. Antwerpen, 7 december1976,R. W., 1976-77, 1657; Kh. 
Brussel, 26 september 1979,B.R.H., 1979, 549; Vred. Bergen, 28 juni 1976,T. 
Vred., 1977, 133; zie ookDe Smet, R., ,Laforce obligatoire des 'conditions 
generales' en matiere commerciale", R.C.J.B., 1974, 203; Bosmans, M., l.c., 
19). 
Wat de ~angeplakte algemene voorwaarden betreft, toont de rechtspraak zich 
soms nogal streng. Zo besliste de Rechtbank van Koophandel te Namen dat een 
klant niet geacht wordt kennis te hebben genom en van de tien algemene bedingen 
die in nogal kleine letters in een ververij op een bord aan de muur aangeplakt 
waren (Kh. Namen, 20 januari 1977 ,Rev. Reg. Dr., 1976-77, 314; zie ook Vred. 
Aarlen, 14 oktober 1977, fur. Liege, 1977-78, 192). De rechtbank te Leuven 
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oordeelde dat het uithangen van een eenvoudig bord onvoldoende is, daar ze aan 
de aandacht van de clientele kan ontsnappen bij het betreden van het parkeer
terrein (Kh. Leuven, 9 februari 1979,R.W., 1979-1980, 1551,R.G.A.R., 1980, 
nr. 10193). Daar staatechtertegenoverdatin twee andere vonnissen werd beslist 
dat de personeelsleden van de N.M.B.S. geacht worden kennis te hebben geno
men van het duidelijke exoneratiebeding dat op een goed zichtbare plaats op het 
parkeerterrein is aangebracht (Vred. Antwerpen, 13 januari 1971, R.G.A.R., 
1973, nr. 9051; Vred. Brussel, 8 oktober 1971, R.G.A.R., 1973, nr. 9050). Op 
zijn minst bevreemdend is het vonnis van de Burgerlijke Rechtbank te Aarlen van 
3 oktober 1979 waarin beslist wordt enerzijds dat een bedrijf waar kledingstukken 
gereinigd worden daaraan krachtens art. 6 van de in de handelszaak aangeplakte 
algemene voorwaarden de beste zorgen moet besteden, en anderzijds dat de 
toepassing van art. 20 van diezelfde algemene voorwaarden, op grond waarvan de 
aansprakelijkheid van het bedrijf beperkt wordt tot 50% van de aankoopwaarde 
van het betrokken kledingsstuk, uitgesloten is vermits niet bewezen is dat de klant 
kennis heeft genomen van de in kleine letters gedrukte aangeplakte algemene 
bedingen (Rb. Aarlen, 3 oktober 1979, Jur. Liege, 1980, 172). 

De wederpartij wordt niet geacht kennis te hebben genomen van de algemene 
bedingen die in een voor hem onbegrijpelijke taal zijn opgesteld, tenzij de 
opsteller er op mocht vertrouwen dat hij deze taal wei machtig was (zie en vgl. 
Kh. Namen, 25 juli 1974, fur. Liege, 1974-75, 126; Kh. Verviers, 10 februari 
1976,Jur. Liege, 1977-78, 69; Kh. Brugge, 27 april1976,R.W., 1976-77,625; 
Kh. Antwerpen, 7 december 1976,R.W., 1976-77, 1657; zie ookBosmans, M., 
I.e., 19). 
De vraag kan gesteld worden of men niet verder moet gaan en rekening behoort te 
houden met het feit dat intellectueel minder ontwikkelde mensen, de doorsnee
burger of zelfs geroutineerde juristen soms grote moeite hebben om de juiste 
draagwijdte van heel wat standaardbedingen te begrijpen. Interessant in dit 
verband is dat de Burgerlijke Rechtbank te Antwerpen blijkbaar meent dat deze 
vraag soms bevestigend dient te worden beantwoord. In casu moet aangenomen 
worden- aldus het vonnis -, dat de koper, een landbouwer die niet gewoon was 
dergelijke transacties af te sluiten, de juiste betekenis van het bevoegdheidsbe
ding niet begrepen heeft (Rb. Antwerpen, 26 juni 1975, R.W., 1975-76, 1311, 
noot J. Laenens; vgl. Vred. Verviers, 5 december 1975, Jur. Liege, 1975-76, 
143). 
Kennis van de algemene bedingen mag verondersteld worden, wanneer partijen 
regelmatige handelsbetrekkingen onderhouden en een der partijen daarbij in aile 
handelsdocumenten stelselmatig naar zijn algemene contractsvoorwaarden ver
wijst (zie o.m. Antwerpen, 30 april 1975, R.W., 1975-76, 1510; Brussel, 7 
december 1977, R.G.A.R., 1978, nr. 9952; Brussel, 13 april 1978, niet gepu
bliceerd, aangehaalddoorBosmans, M., I.e., 22; Gent, 18 oktober 1978,R.W., 
1979-80,591; Kh. Brussel, 3 mei 1976,B.R.H., 1977, 421; Kh. Antwerpen, 3 
maart 1978, B.R.H., 1979, 468, noot LV.). 
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38. STILZWIJGENDE AANVAARDING VAN STANDAARDBEDINGEN (vervolg) -

Kende of behoorde de wederpartij de algemene contractsvoorwaarden te kennen, 
dan moet nog worden aangetoond dat hij deze ook heeft aanvaard. 

Vaak wordt aangenomen dat de bestemmeling de algemene bedingen stil
zwijgend heeft aanvaard, indien hij - bijzondere omstandigheden buiten be
schouwing gelaten- er niet uitdrukkelijk of stilzwijgend tegen heeft geprotes
teerd (zie vorig overzicht, T.P.R., 1975, 459. Adde: Brussel, 14 april 1976, 
R.W., 1976-77, 165 en B.R.H., 1977, 255; Antwerpen, 17 november 1976, 
R.W., 1976-77, 2287; Gent, 18 oktober 1978,R.W., 1979-80,591; Kh. Tonge
ren, 9 september 1976, B.R.H., 1978, 70; Vred. Deume, 16 februari 1972, T. 
Vred., 1974, 21; zie ook de rechtspraak aangehaald door Van den Brande, G., 
I.e., 500; Brussel2 februari 1977, J.T., 1977, 472 en Rev. Not. B., 1977, 591; 
Kh. Charleroi, 16 januari 1975,B.R.H., 1976, 116; Kh. Antwerpen, 20 januari 
1975, Eur. Vervoerr., 1975, 393). 

Men kan moeilijk loochenen dat deze rechtspraak soms de indruk wekt dat het 
!outer stilzwijgen als toestemming geldt (zie ookBosmans, M., I.e., 19). Welnu, 
dit is niet voldoende. Vereist is immers een, ,omstandig stilzwijgen'', d. w .z. een 
stilzwijgen dat niet anders uitgelegd kan worden dan in de zin van een toestem
ming. M.a.w. het stilzwijgen geldt als toestemming wanneer de begeleidende 
omstandigheden iedere andere uitleg uitsluiten (zie ook Desmet, R., o.c., 
R.C.J.B., 1974, 196; ziesupra, nr. 33). Dat deze regel ook voorde aanvaarding 
van standaardbedingen geldt, wordt trouwens in een aantal vonnissen en arresten 
uitdrukkelijk bevestigd (Brussel, 1 juni 1973, Eur. Vervoerr, 1973, 730; Luik, 
11 maart 1975,Jur. Liege, 1974-75,281 ;Kh. Verviers, 28 juni 1976,Jur.Liege, 
1976-77,245; Kh. Antwerpen, 7 december 1976,R.W., 1976-77, 1657; zie ook 
Brussel, 3 juni 1976, T. Aann., 1977, 1, noot J. Wery en M. Menestret; Rb. 
Leuven, 9 februari 1979, R.W., 1979-80, 1551; Bosmans, M., I.e., 19 en de 
aldaarvermelderechtspraak; Vred. Luik, 8 maart 1979,De Verz., 1980, 139 (ten 
onrechte beslist deze rechter dat de vraag of een exoneratiebeding in een parking 
aanvaard werd, beantwoord moet worden in het Iicht van de houding van de 
betrokken partij op het ogenblik dat het beding effect moet sorteren, in casu na 
een ongeval, en niet op het ogenblik dat betrokkene de parking binnenreed); zie 
tenslotte ook de rechtspraak aangehaald door Van den Brande, G., I.e., 490). 

39. STILZWIJGENDE AANVAARDING VAN STANDAARDBEDINGEN- GEBRUIKELIJKE 

ST ANDAARDBEDINGEN- In het vorige overzicht werd het onderscheid benadrukt 
tussen de rechtsgebruiken, waamaar in de artikelen 1135 en 1160 B. W. wordt 
verwezen, en de bestendig gebruikelijke bedingen, dit zijn de bedingen die de 
betrokken partijen in een zekere soort overeenkomsten plegen op te nemen en die 
hun bindende k,racht aan de wil van de partijen ontlenen (T.P.R., 1975,461-462; 
zie ook infra, nr. 99). 

Het loutere feit dat partijen bepaalde algemene contractsvoorwaarden in een 
vroegere overeenkomst hebben opgenomen, schept nog niet het vermoeden dat 
zij diezelfde voorwaarden ook in een later contract hebben willen inlassen. 
Betwistbaar is dan ook volgende uitspraak van de Rechtbank van Koophandel te 
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Brussel. Een ondememer had bepaalde handelswaren besteld bij een andere 
firma. Op de keerzijde van de bestellingsbrief waren de algemene voorwaarden 
van de koper vermeld. Op de leveringsbon stonden echter de algemene bedingen 
van de verkoper. Niettemin oordeelde de rechtbank dat de verkoper de con
tractsvoorwaarden van de koper stilzwijgend had aanvaard. De rechter ging 
echter nog verder en besliste dat de daarna door de koper telefonisch gedane 
nieuwe bestellingen ook onderworpen waren aan diens algemene bedingen en dat 
deze weer stilzwijgend door de verkoper waren aanvaard, alhoewel deze opnieuw 
in zijn leveringsbonnen melding had gemaakt van zijn afwijkende algemene 
bedingen (Kh. Brussel, 26 september 1919,B.R.H., 1979, 549; vgl. Bosmans, 
M., l.c., 22-23; i.v.m. tegenstrijdige algemene bedingen zie ooksupra, nr. 20). 
Anders is het echter indien partijen de algemene bedingen stelselmaug in huil 
vroegere overeenkomsten hebben opgenomen en er geen aanwijzingen zijn dat zij 
daar in een later contract van hebben willen afwijken (zie en vgl. Brussel 10 
november 1977, onuitg. A.R., 1368; Kh. Antwerpen, 3 maart 1975, R.W., 
1975-76, 1510; Kh. Brussel, 23 mei 1972, Rechtspr. Antw., 1973, 3; Arrondrb. 
Brussel, 5 november 1974, B.R.H., 1974, 541; Kh. Tongeren, 9 september 
1976, B.R.H., 1978, 70; Kh. Antwerpen, 3 maart 1978, B.R.H., 1979, 468). 
Het onderscheid tussen rechtsgebruiken en de in een bepaalde bedrijfstak besten
dig gebruikelijke bedingen wordt in de rechtspraak niet altijd duidelijk naar voor 
gebracht (zie bv. Antwerpen, 31 maart 1976, R.W., 1976-77, 1240, noot J. 
Herbots, i.h.b. 1244). 

e. Vertegenwoordiging 

40. ALGEMEEN - Vermits ons recht het beginsel van het consensualisme hul
digt, mag de wil der partijen zich uiten door tussenkomst van vertegenwoordigers 
(Dekkers, R., Handboek van Burgerlijk recht, II, nr. 41). 
Onder eigenlijke vertegenwoordiging verstaat men dat een persoon, de vertegen
woordiger, een rechtshandeling stelt in naam en voor rekening van een andere 
persoon, de vertegenwoordigde, die daardoor rechtstreeks verbonden is jegens de 
derde en waardoor de vertegenwoordiger zelf niet verbonden is. M.a.w. bij 
vertegenwoordiging komen de rechtsgevolgen van de handeling tot stand in 
hoofde van een andere persoon, nl. de vertegenwoordigde, dan de persoon die de 
handeling heeft verricht (de vertegenwoordiger). De vertegenwoordigingsbe
voegdheid kan steunen op de wet, al dan niet geactualiseerd door een rechterlijke 
beslissing (wettelijke en gerechtelijke vertegenwoordiger), of op een rechts
handeling (b.v. lastgeving) (zie Van Gerven, W., Algemeen Deel, 473 e.v.). 
W anneer een vertegenwoordiger, b. v. het orgaan van een rechtspersoon, in eigen 
naam handelt zonder dat de wederpartij bij het aangaan van de overeenkomst op 
de hoogte is van de vertegenwoordiging, ontstaan de rechten en verplichtingen 
enkel in hoofde van de handelende persoon (Ronse, J., e.a., ,Overzicht van 
rechtspraak (1968-1977). Vennootschappen", T.P.R., 1978, 742). Derhalve 
werd terecht beslist dat de huurovereenkomst door de zaakvoerder van een 
r. '.'.£."A~. i~ eit;e!! !!:.!:!..~ ge~!0!r:-T1, ?ij hPJ vnor rekening van ziin vennootschap, 
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aileen de zaakvoerder persoonlijk bindt (Rb. Luik, 29 november 1973, Rev. Prat. 
Soc., 1976, 62). Bekrachtiging door de vertegenwoordigde vervangt echter de 
ontbrekende bevoegdheid van de vertegenwoordiger met terugwerkende kracht. 
De onbevoegd verrichte rechtshandeling wordt dan ab initio aan de vertegen
woordigde toegerekend (Ronse, J. Jc., 742-743; Rb. Brussel, 26juli 1974,Rev. 
Prat. Soc., 1974, 195;Rev. Not. B., 1975, 415; Antwerpen, 20 oktober 1976, 
Rec. Gen. Enr. Not., 1978, nr. 222213). 
Een persoon is gebonden door de rechtshandelingen die door een onbevoegd 
vertegenwoordiger verricht zijn wanneer de wederpartij rechtmatig mocht ver
trouwen op diens bevoegdheid ingevolge een schijn die aan de fout (zie Cass., 13 
januari 1972,Arr. Cass., 1972,473; Rb. Brussel, 3 juni 1976,T.Aann., 1977, 3) 
of, volgens sommige auteurs en rechtscolleges, althans aan het gedrag van de 
vertegenwoordigde toe te rekenen is (zie Van Gerven, o.c., 218 e.v. 498 e.v.; 
Ronse, J., I.e., 743-45). 
Beslist werd dat een verzekeringnemer zich op een polis mag beroepen die is 
ondertekend door een agent van de verzekeraar, alhoewel die zijn bevoegdheden 
heeft overschreden, indien de verzekerde niet op de hoogte was en ook niet op de 
hoogte behoorde te zijn van de beperkingen van de bevoegdheid van de verzeke
ringsagent (zie Kh. Antwerpen, 11 juni 1976, B.R.H., 1975-76, 285). 
Een bank nam aan dat een persoon die bevoegd was om namens een handelaar 
bestellingen op te nemen, facturen uit te schri jven en volledig op te treden in diens 
naam en voor diens rekening, eveneens de bevoegdheid bezat om een rekening op 
naam van die firma te openen. De firma beweerde echter later dat betrokkene 
,een eenvoudig handelsagent of zelfstandig vertegenwoordiger" was die deze 
bevoegdheid ten ene male miste. De Rechtbank van Koophandel te Brussel 
besliste dat de bank op de door de firma gewekte schijn mocht vertrouwen dat 
betrokkene deze vertegenwoordigingsbevoegdheid wei bezat en oordeelde der
halve dat de door de schijnvertegenwoordiger gestelde rechtshandeling aan de 
firma toegerekend diende te worden (11 december 1974,R. W., 1974-75, 2036). 

f. Simulatie of veinzing 

41. ALGEMEEN - Simulatie of veinzing is voorhanden wanneer partijen naar 
buiten de schijn wekken een bepaalde rechtshandeling te hebben verricht (de 
schijnbare overeenkomst), terwijl zij in het geheim afspreken, door middel van 
tegenbrieven, dat de naar buiten blijkende handeling niet zal gelden (geheime of 
verborgen overeenkomst). De geheime overeenkomst wil dus de gevolgen van de 
openlijke rechtshandeling teniet doen of ze althans wijzigen (zie Van Gerven, 
W., o.c., 308; Cass., 14 april1964, Pas., 1964, I, 875). 
In tegenstelling tot simulatie veronderstelt wetsontduiking dat partijen een 
rechtshandeling verrichten waarvan zij a1 de gevolgen aanvaarden; zij impliceert 
echter dat de partijen de wettelijke voorschriften afwenden van het doel waarvoor 
de wetgever ze uitvaardigde. Partijen slagen er aldus in de toepassing van een 
wettelijke bepaling, waaraan zij normaal dwingend onderworpen zijn, te om
zeilen door middel van een objectief geoorloofde handelwijze en een doeleinde te 
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verwezenlijken dat de maatschappelijke orde afkeurt (zie VanDamme J., o.c., 
152; Van Gerven, W., o.c., 201 e.v.; Van Ommeslaghe, P., ,Abus de droit, 
fraude aux droits des tiers et fraude ala loi", R.C.J.B ., 1976, 336-350; Cass., 6 
juni 1961, Pas., 1961, I, 1082; Cass., 17 maart 1972, Arr. Cass., 1972, 675; 
Cass., 9 juni 1976, Arr. Cass., 1976, 1131; zie voor een bespreking van dit 
arrest: Scailteur, C., ,Fraude et habile application de la loi fiscale", Rec. Gen. 
Enr. Not., 1977, nr. 22174; Cass., 28 juni 1979, Arr. Cass., 1978-79, 1303). 

Op het vlak van de gevolgen van de simulatie dient een onderscheid te worden 
gemaakt al naargelang mente doen heeft met de rechtsverhouding tussen partijen 
en de situatie van derden. Krachtens artikel 1321 B. W. geldt tussen partijen de 
werkelijke rechtshandeling. De bewijsvoering is dan onderworpen aan de bepa
lingen van de artikelen 1341 e. v. B. W., tenzij de werkelijke overeenkomst 
strijdig is met de openbare orde of de goede zeden. Artike11321 B.W. steltechter 
dat tegenbrieven niet werken tegenover derden. Derden mogen m.a.w. op de 
schijnhandeling afgaan. Zij zijn niet verplicht zulks te doen. Zo zij menen hierbij 
belang te hebben, mogen zij ook de schijnhandeling miskennen en zich beroepen 
op de werkelijk gewilde rechtshandeling. Aile bewijsmiddelen zijn daarbij toe
gelaten (zie De Page, II, nrs. 626 e.v.; VanDamme, J.., o.c., 152-153; Brussel, 
28juni 1976,Rec. Gen. Enr. Not., 1978, 302;Rev. Not. B., 1977, 198; Bergen, 
9 september 1975,Pas., 1976, II, 98; Brussel, 7 maart 1980,Rev. Not. B., 1980, 
191; Rb. Luik, 9 mei 1977, fur. Liege, 1979, 153). 

Een interessante toepass!ng v_an dezebeginselen werd gemaakt in een arrest van 
hetHofvan Cassatievan 21 juni 1974. Een apothekeren z1jti echtgeiiotenaaaen 
hun apotheek en het gebouw waarin deze gevestigd was, overgedragen aan hun 
schoonzoon voor respectievelijk 200.000 en 600.000BF. De werkelijke totaal
waarde bedroeg echter meer dan 1.500.000BF. Wanneer de moeder overlijdt, 
beweren enkele andere kinderen dater sprake is geweest van een onrechtstreekse 
en vermomde schenking en eisen hiervan de inbreng of de inkorting. Maar de 
koper en zijn schoonvader werpen op dat de in de akten vermelde prijzen- om 
fiscale redenen?- niet met de werkelijkheid overeenstemmen en tonen aan dat 
er op zijn minst 1. 500.000 BF betaald werd. Het Hof van Beroep te Gent geeft hen 
gelijk, maar dit arrest wordt door het Hof van Cassatie verbroken. Vooreerst legt 
het Hofer de nadruk op dat de andere kinderen- die hier als derden beschouwd 
moeten worden - de veinzing door alle middelen van recht, getuigen en ver
moedens inbegrepen, mogen bewijzen. Aile bewijsmiddelen staan hen derhalve 
ter beschikking om aan te tonen dat de beweerde verkopingen in werkelijkheid
geheel of gedeeltelijk - een vermomde schenking inhouden. Maar mogen de 
betrokken contractspartijen zelf tegen deze derden aanvoeren dat de akten ge
veinsd zijn? Mogen zij met andere woorden ten overstaan van derden tot het 
bewijs toegelaten worden dat hogere dan de in de akten vermelde prijzen werden 
overeengekomen en betaald? Hierop antwoordt het Hof dat derden, krachtens 
artikel 13 21 B. W. , gerechtigd zijn enkel de schi jnbare akte te erkennen, met het 
gevolg dat de in de akte betrokken partijen het bewijs van de door hen ingeroepen 
veinzing jegens deze derden niet eens mogen leveren. Derhalve komt het Hof van 
C~~~~tie t8t de ~!0!~0!!'. d~_t h"t Hof v:m Reroep te Gent door de contractspartijen 
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toe te laten ten overstaan van derden, in casu de andere kinderen van de erflater, 
het bewijs te leveren van de veinzing, meer bepaald dat de werkelijke prijs 
1.500.000BF in plaats van 800.000BF bedroeg, artikel 1321 B.W. heeft ge
schonden (Cass., 21 juni 1974,Arr. Cass., 1974, 1169 ;R.C.J.B., 1975, 256met 
kritische noot M. Van Quickenborne). 

g. De gebreken in de toestemming 

1° Dwaling 

42. VERIITNDERENDE DW ALING - DW ALING OMTRENT DE OORZAAK VAN DE 

OVEREENKOMST - Het onderscheid tussen het ontbreken van elke toesternming 
en de verhinderende dwaling is hierin gelegen dat in het eerste geval een of 
meerdere partijen niet toegestemd hebben en dat in het tweede geval partijen hun 
toesternming wei hebben gegeven, maar dater van een echt samentreffen van 
wilsuitingen, van echte wilsovereenstemming geen sprake is (zie ook boven nrs. 
17 e.v.; Van Ommeslaghe, P., o.c., R.C.J.B., 1975, 435 e.v.). De essentiele 
dwaling houdt in dater weliswaar wilsovereenstemming bestaat, maar dat een 
van de partijen ten gevolge van een waanvoorstelling zijn toestemming heeft 
gegeven. Debijkomende dwaling, tenslotte, is de vergissing die geen beslissende 
invloed op de toesternming der betrokken partij heeft uitgeoefend. 
Wat de verhinderende dwaling betreft, wordt gewoonlijk een onderscheid ge
maakt tussen de dwaling omtrent de aard van de overeenkomst (error in negotio ), 
de dwaling omtrent het voorwerp van de overeenkomst (error in corpore) (vgl. 
Vred. Dinant, 21 juni 1974, T. Vred., 1975, 33) en de dwaling omtrent de 
oorzaak van de overeenkomst (error in causa). 
Met name deze Iaatste soort dwaling is de jongste jaren, door de heropleving van 
de causa-leer (zie Van Ommeslaghe, P., noot onder Cass., 13 november 1969, 
R.C.J.B., 1970, 326), weer in de belangstelling gekomen. Volgens M. Van 
Quickenborne zou het in geval van dwaling omtrent de interne oorzaak beter zijn 
om te spreken van een verbintenis met een valse oorzaak, in de zin van artikel 
1131 B.W. Gaat het daarentegen om een dwaling omtrent de externe oorzaak, 
d. w .z. de beslissende beweegreden voor het stellen van de rechtshandeling, dan 
staan we voor een verhinderende of essentiele dwaling. Op het stuk van de 
sanctie, moet dit onderscheid volgens genoemde auteur, tot geen verschillen 
leiden: in beide gevallen volstaat de relatieve nietigheid (noot onder Cass., 5 
november 1976, R.C.J.B., 1979, 143 e.v.). 
M.b.t. tot de externe oorzaak is het bijzonder moeilijk om een onderscheid te 
maken tussen de verhinderende dwaling en de essentiele dwaling, daar onder 
, ,zelfstandigheid van de zaak'' in de zin van artikel111 0 B. W., volgens het Hof 
van Cassatie, ieder element moet worden verstaan dat de partij er hoofdzakelijk 
toe bewogen heeft het contract aan te gaan, zodanig dat zonder dit element het 
contract niet zou zijn gesloten (Cass., 31 oktober 1966,Arr. Cass., 1967, 301; 
Cass., 3 maart 1967, Arr. Cass., 1967, 829). Genoemde uitdrukk:ing duidt dus op 
ieder element dat voor het sluiten van de overeenkomst bepalend is geweest, 
m. a._w. dat de impulsieve en determinerende oorzaak van het contract is geweest 
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(zie vorig overzicht, T.P.R., 1975, 465 en de verwijzingen. Adde: Matthijs en 
Baeteman,o.c., T.P.R., 1966, 107;LesNovelles, Droit civil, IV/1, nr. 647;Van 
Ommeslaghe, P., o.c., R.C.J.B., 1970, 353 e.v., i.h.b. nrs. 17 en 18. Op het 
eerste gezicht vertoont het maken van genoemd onderscheid geen praktisch 
belang, daar de sancties voor de verhinderende en de essentiele dwaling dezelfde 
is, nl. de relatieve nietigheid (zie vorig overzicht, T.P.R., 1975, 464-465). Toch 
is dat niet helemaal waar, daar men wel voorhoudt- m.i. weliswaar ten onrechte 
- dat de theorie van de overschoonbare dwaling beperkt is tot de essentiele 
dwaling en niet geldt voor de verhinderende dwaling (zie infra, nr. 46). 

Tenslotte moet er nog op worden gewezen dat de hiervoor uiteengezette 
zienswijze tot gevolg heeft dat de stelling dat een dwaling omtrent de beweegre
denen een bijkomende, invloedloze dwaling is en derhalve geen grond voor 
vernietiging van het contract oplevert, op zijn minst genuanceerd moet worden, in 
die zin dat deze regel niet geldt voor de determinerende beweegredenen. 

43. ESSENTIELE DW ALING- ALGEMEEN-Het be grip zelfstandigheid van de zaak 
in artikellll 0 B. W. dient niet zozeer in objectieve zin te worden verstaan, maar 
heeft eerder - en dit op grond van de theorie van de wilsautonomie - een 
subjectieve en psychologische betekenis en draagwijdte. De bedoeling van de 
partijen zal telkens in concreto onderzocht moeten worden. Dit beginsel wordt in 
talrijke vonnissen en arresten toegepast. Enkele typische gevallen zullen hier 
worden vermeld. 
W anneer de koper de aankoop van een perceel bouwgrond op het oog heeft gehad, 
en wanneer ook de verkoper altijd bouwgrond heeft willen verkopen, zoals in zijn 
publiciteit trouwens werd aangekondigd, bestaat er bij de koper op het ogenblik 
van het sluiten van de overeenkomst een dwaling omtrent de substantiele hoeda
nigheid van het gekochte goed, m.a.w. een essentiele dwaling, indien blijkt dat 
het perceel geen bouwgrond was, d. w .z. grond, als zodanig aangemerkt door de 
bevoegde overheid, waar hoe dan ook gebouwd mag worden met aileen de 
beperking dat het voorgelegde bouwplan door de bevoegde overheid wordt 
goedgekeurd (Gent, 30 maart 1979, R.W., 1979-80, 2525). 

Ook een onjuiste voorstelling van het resultaat dat een overeenkomst kan ople
veren, kan, volgens een belangrijk gedeelte van de rechtspraak en rechtsleer, een 
essentiele dwaling zijn in de zin van artikel1110 B. W. Ziehier een interessante 
toepassing van deze leer. Tijdens de onderhandelingen i.v.m. de ovemame van 
een bedrijf verklaart de aspirant-ovememer uitdrukkelijk dat hij daartoe slechts 
bereid is mits de chirografaire schuldeisers van hun schuldvorderingen afzien ten 
belope van 80% van de waarde ervan. In de uiteindelijke overeenkomst stond 
echter dat deze schuldeisers zouden betaald worden ten be lope van het bedrag dat 
zou worden vastgesteld in het homologatievonnis van het gerechtelijk akkoord. 
De ovememer verkeerde in de stellige overtuiging dat dit 20% zou zijn, maar in 
werkelijkheid bleek het 25% te zijn. De Rechtbank van Koophandel te Verviers 
besliste dat de verkeerde voorstelling in hoofde van de ovememer van het bedrijf 
van het resultaat van de ovemame-overeenkomst een essentiele dwaling is die de 
Vemietiging van uii wuuaCc iCCl-..tv·uu;digt (Y._:h'. '/e!'"':ie!"~, 2! d'C'<'f>tnhPr 1Q7fl, 
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f.T., 1977, 345;B.R.H., 1977,233. ZieookDePage, I, nr. 39,infine, p. 51-52; 
Ripert en Boulanger, Traite elementaire de droit civil, ll, nr. 199; zie ook 
Hellema, A.W., Dwaling omtrent toekomstverwachtingen, Deventer, 1972). 
Grote voorzichtigheid is hier echter geboden, daar achter een dwaling omtrent het 
verwachte resultaat vaak een dwaling omtrent de waarde schuil gaat. Zoals men 
weet is een dwaling omtrent de waarde van een zaak geen essentiele, maar een 
bijkomende dwaling en geeft aan degene die het slachtoffer van zo'n vergissing 
wordt, geen recht op vernietiging van het contract (zieRb. Mechelen, 21 januari 
1975, R.W., 1977-78, 1649; Kh. Charleroi, 1 maart 1979, f.T., 1980, 375). 
Bij de aankoop van een lastoestel kan de ,automatiserende" functie van het 
toestel de voomaamste drijfveer van de koper geweest zijn. Wanneer blijkt dat het 
verkochte toestel deze eigenschap niet bezit, kan de koop wegens essentiele 
dwalingvemietigd worden(Kh. Tongeren, 22januari 1976,B.R.H., 1976, 236). 
De burgerlijke rechtbank te Luik oordeelde dat de dwaling in hoof de van de koper 
van een stuk bouwgrond omtrent de stevigheid van de ondergrond, waardoor de 
bouw van de geplande woning 715.000BF kostte i.p. v. 600.000 BF. de vernieti
ging van het contract niet rechtvaardigde, daar bij de totstandkoming van het 
contract niet gebleken was dat partijen hieraan een wezeruijk belang hebben 
gehecht (Rb. Luik, 4 januari 1973, fur. Liege, 1973-74, 171). 

Wanneer de koper van een villa dacht dat de tuin voor het huis- grootte 200m2 

-in de koop begrepen was, dan wanneer deze tuin in werkelijkheid aan een 
derde toebehoorde, is er sprake van een essentiele dwaling die tot vernietiging van 
de koop kan leiden (Luik, 20 december 1978, fur. Liege, 1979, 185). 
Een dame had antieke Louis XV -meubelen aangekocht waarvan de verkoper de 
authenticiteit had gewaarborgd. Wanneer zij deze meubelen enkele jaren later op 
haar beurt wil verkopen, blijkt dat deze niet authentiek zijn, maar nagemaakt 
werden ten tijde van Napoleon Ill. De Rechtbank van Koophandel te Brussel 
willigde de vordering tot nietigverklaring van de koop we gens dwaling om trent de 
zelfstandigheid van de zaak in (24 juni 1975,B.R.H., 1976, 131; zie ooksupra, 
nr. 23 en infra, nr. 45). 

44. ESSENTIELE DWALING- TOEPASSING- KWIJTING ,VOOR SALDO VAN REKE

NING" - Talrijk zijn de vonnissen en arresten waarin de vraag aan de orde wordt 
gesteld of een kwijting voor saldo van rekening wegens essentiele dwaling 
vernietigd kan worden. 
Een gehomologeerde overeenkomst over de vergoeding van de lichamelijke 
schade veroorzaakt door een arbeidsongeval blijft een overeenkomst, ook al is 
voor het bestaan ervan de plechtige vorm der bekrachtiging door de Arbeids
rechtbank vereist. Hieruit volgt o.m. dat een dergelijke overeenkomst in geval 
van wezenlijke dwaling vernietigd kan worden op grond van de artikelen 1109 
e.v. B.W. (zie Arbrb. Hasselt, 15 oktober 1974, R.W., 1974-75, 2230 en 
R.G.A.R., 1976, nr. 9548, nootJ. Van Molle: Arbrb. Namen, 29 oktober 1975, 
fur. Liege, 1975-76, 86; Corr. Charleroi, 14 juli 1975,R.G.A.R., 1976, nr. 9664 
- hier was in feite echter veeleer sprake van bedrog). 
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Bij zo'n overeenkomst is de vergissing omtrent de aldan niet consolidatie der 
letsels een essentiele dwaling, wanneer de getroffene het contract zeker niet zou 
hebben ondertekend indien hij van zijn werkelijke toestand op de hoogte was 
geweest (zie Cass., 5 juni 1974, Arr. Cass., 1974, 1100; Arbh. Antwerpen, 16 
maart 1977, J.T.T., 1978, 215; zie ook Glansdorff, F., ,La transaction et les 
vices du consentement" ,R.G.A.R., 1976, nr. 9667; Dirix, E. en Van Oevelen, 
A., o.c., R.W., 1980-81, 2389-90). 
Ret Hof van Beroep te Brussel besliste dat de tussen een werknemer van Griekse 
nationaliteit en de wetsverzekeraar totstandgekomen vergoedingsovereenkomst 
wegens dwaling vernietigd d ende te worden, daar de Griekse arbeider, die 
slechts een zeer geringe kennis van de Franse taal bezat, ervan overtuigd was dat 
de vergoedingskwitantie slechts tot bewijs diende van de betaling van een voor
schot van de hem toekomende vergoeding (Brussel, 17 december 1974, 
R.G.A.R., 1976, nr. 9666; zie ook Pol. Hasselt, 3 april1979,R.G.A.R., 1980, 
nr. 10229; supra, nrs. 19 en 37). Maar ontbreekt de toestemming hier niet 
volledig? 

45. ESSENTIELE DW ALING- AANVERW ANTE VORDERINGEN- Dat advocaten en 
rechtscolleges het niet altijd gemakkelijk hebben om een duidelijk onderscheid te 
maken tussen essentiele dwaling, niet-conforme levering, verborgen gebreken, 
e.d.m. is bekend. De karakterisering van de conclusies van partijen door de 
Rec~tb<Ulk van Koophandel te Tongeren ,dat met een aantal rechtsfiguren 
gegoocheld werd''--(Kh~-Tongeren, 22 januari-1976, B~R.H., t9'76, 238}is·dan 
ook in heel wat andere zaken evenzeer toepasselijk (zie b.v. Vred. Louveigne, 
fur. Liege, 1976-77, 255; zie ook vorig overzicht, T.P.R., 1975, 470-71). 
Wanneer bij de verkoop van Louis XV-meubelen de authenticiteit ervan gewaar
borgd wordt, kan de koper de vernietiging van de koop wegens verborgen 
gebreken vorderen zo naderhand blijkt dat de meubelen niet authentiek zijn. Eiser 
maakt dan ook een fout wanneer hij de uitvoering van de overeenkomst vordert 
wegens niet-nakoming van de leveringsverplichting. Immers, de geleverde 
meubelen zijn wel degelijk die welke beide partijen bij de contractssluiting op het 
oog hadden, maar zij vertonen een verborgen gebrek. Vernietiging van het 
contract wegens een essentiele dwaling is hier ook mogelijk (zie Kh. Brussel, 24 
juni 1975, B.R.H., 1976, 131; vgl. ook Rb. Antwerpen, 29 mei 1974, R.W., 
1974-75, 680; VanDamme, J., o.c., 106-107; Herbots, J. en Stubbe-Pauwels, 
A.-M. ,Overzicht van rechtspraak (1969-74). Bijzondere contracten, T.P.R., 
1975, 943; supra, nrs. 23 en 43). 
Wanneer de verkoper plaatijzer uit Rusland levert, terwijl partijen uitdrukkelijk 
overeengekomen zijn dat uit Joegoslavie afkomstig plaatijzer moet worden gele
verd, schiet de verkoper in zijn leveringsverplichting tekort. De rechter dient 
derhalve niet vast te stellen dat de vordering binnen de door artikel1648 B.W. 
voorziene , ,korte termijn'' werd ingesteld, daar genoemde wetsbepaling betrek
king heeft op de regeling verborgen gebreken en niets te maken heeft met de 
leveringsverplichting (Cass., 21 september 1978,Arr. Cass., 1978-79, 95; zie 
00~ I(l'i. B~:;:;:.:l, 19 8kt8be!" !976, B.RH, 1Q77, 'i4tl). 
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Op 15 juni 1976 verkoopt A aan Been tweedehands auto merk Volvo bouwjaar 
1972. De auto die aan de koper geleverd wordt, dateert echter van 1971. De 
Rechtbank van Koophandel te Brussel beslist dat de verkoper tekortgeschoten is 
in zijn leveringsverplichting, alhoewel de verkoper beweerde dat hij de auto 
geleverd had die de koper had gezien en gekocht (Kh. Brussel, 10 maart 1977, 
B.R.H., 1977, 664). Wanneer de verkoper de waarheid spreekt, is er m.i. geen 
tekortkoming in de leveringsverplichting, daar de overeengekomen auto werd 
afgeleverd. Ook is er normaliter geen verborgen gebrek, daar het verkeerd 
opgegeven bouwjaar de wagen niet ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe de 
koper het bestemt. Blijft dus slechts de vernietiging wegens essentiele dwaling 
(zie Dermine, L., ,La garantie des vices caches dans la vente des vehicules 
d'occasion", J.T., 1975, 149 e.v.). 

46. ONVERSCHOONBARE DW ALING- JURIDISCHE GRONDSLAG- De draagwijdte 
van de dwalingsleer wordt in belangrijke mate beperkt door de theorie van de 
onverschoonbare dwaling. Meerdere keren heeft het Hof van Cassatie beslist dat 
de onverschoonbare dwaling, d.i. de vergissing die geen redelijk mens zou 
begaan, geen gebrek is in de toestemming in de zin van de artikelen 1109 en 1110 
B.W. en derhalve niet tot grondslag kan dienen voor de in artikel 1117 van 
hetzelfde wetboek bedoelde vordering tot nietigverklaring ( Cass. , 6 januari 1944, 
Pas., 1944, I, 133, noot R.H.; Cass., 28 juni 1968, Arr. Cass., 1968, 1321; 
Cass., 10 april1975,Arr. Cass., 1975,871; Cass., 13 februari 1978,Arr. Cass. 
1978, 705; Cass., 20 april1978,Arr. Cass., 1978, 960,R. W., 1978-79, 1489 en 
R.C.J.B., 1980, 210, noot M. Fontaine; zie ook Van Quickenborne, M., I.e., 
139-140). 
Klaarblijkelijk dient de juridische grondslag van deze leer, volgens het Hof van 
Cassatie, gezocht te worden in een interpretatie van de artikelen 1109, 1110 en 
1117 B. W. : de gene die een onverschoonbare dwaling begaat, dwaalt niet in de 
zin die in deze wetsbepalingen aan het begrip dwaling wordt gehecht. Er is geen 
wilsgebrek en derhalve geen grand voor vernietiging van de overeenkomst. Op 
het vlak van de rechtspraktijk heeft deze opvatting twee belangrijke gevolgen. In 
de eerste plaats dient het begrip onverschoonbaarheid niet in het licht van artikel 
1382 B.W. te worden omschreven, maar in functie van de wilsleer. De schuld 
dient in concreto en niet in abstracto te worden beoordeeld. , ,Pour apprecier le 
caractere inexcusable de 1' erreur- zo schrijft M. Coipel- il ne faut pas prendre 
pour type de comparaison le bon pere de famille du droit de la responsabilite mais 
tenir compte de donnees personnelles a l'errans" (,L'erreur de droit inexcusa
ble" ,R.C.J.B ., 1978, 213; in dezelfde zin: Kh. Charleroi, 1 maart 1979, J.T., 
1980, 375; Sace, J., noot onder Bergen, 19 maart 1980, Rev. Not. B., ·1980, 
269). In de tweede plaats leidt deze opvatting tot het besluit dat de leer van de 
onverschoonbare dwaling niet geldt t.a.v. de verhinderende dwaling, daar deze 
niet bedoeld wordt in de artikelen 1110 en 1117 B.W. (Van Ommeslaghe, P., 
o.c., R.C.J.B., 1975, 437-438; VanDamme, J., o.c., 120). 
Men kan de onverschoonbare dwaling echter ook koppelen aan de theorie van de 
precontractuele aansprakelijkheid. W anneer de vergissing van de dwalende partij 
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aan zijn eigen onaandachtzaamheid of onzorgvuldigheid te wijten is, begaat deze 
een fout in de zin van de artikelen 1382 en 1383 B.W. Hij heeft immers aan de 
totstandkoming van het contract niet alle zorgen van een goed huisvader besteed. 
Deze fout kan worden gesanctioneerd door het behoud, ondanks het wilsgebrek, 
van het contract (Zie Kruithof, R., noot onder Rb. Dendermonde, 10 oktober 
1969 en 18 september 1970, R. W., 1971-72, 635 e.v.; zie ook De Page, I, 61). 
Deze oplossing biedt m.i. enk:ele belangrijke voordelen. In de eerste plaats brengt 
deze leer meer eenheid in de rechtsregeling van de totstandkoming van het 
contract. De theorie van de precontractuele aansprakelijkheid wordt reeds toege
past in vele situaties, o.m. onderhandelingen en voorstellen die niet gevolgd 
worden door een contract, relatief nietige overeenk:omsten, incidenteel bedrog, 
en - althans volgens sommigen - absoluut nietige contracten en gekwalifi
ceerde benadeling (zie supra, nrs. 21 e.v. en infra, nrs. 54 en 66). Waaromzoude 
zorgvuldigheidsnorm van artikel 13 82 B . W. in a1 die situaties geeerbiedigd 
moeten worden, en bij de dwaling niet? Het is m.i. dus wenselijk dat bij de 
contractsvorming steeds dezelfde zorgvuldigheidsnorm toegepast wordt. 
Trouwens de a1 te stricte toepassing van de wilsleer leidt tot mistoestanden. Met 
subjectieve factoren mag niet te veel rekening worden gehouden. Het modeme 
rechtsverkeer - dat snel en veilig moet verlopen - eist een correctie van de 
wilsleer door de vertrouwensleer. Ook biedt de theorie van de precontractuele 
aansprakelijkheid het voordeel dat de onverschoonbare verhinderende dwaling 
gesanctioneerd kan worden. Een vierde argument ten voordele van de precon
tractuele aansprakelijkheidsleer is dat zij niet op eenfictie berust. Beweren dat 
degene die een onverschoonbare dwaling begaat niet dwaalt, stemt niet met de 
werkelijkheid overeen. Betrokkene heeft zich wei degelijk vergist, maar het recht 
kan er, omwille van zijn onzorgvuldig optreden, geen rekening mee houden. Een 
laatste argument betreft de bewijslastregeling. Hij die de vernietiging van het 
contract wegens dwaling vordert, draagt de bewijslast. Beweert men dat de 
onverschoonbare dwaling geen wilsgebrek is, dan moet eiser aantonen dat zijn 
vergissing verschoonbaar was. Welnu, veelal wordt het tegendeel aangenomen: 
degene die beweert dat de dwaling onverschoonbaar is draagt daarvan de bewijs
last (Dabin, J., ,Erreur inexcusable et nullite des conventions", in Etudes de 
droit civil, 1947, 50; Coipel, M., I.e., 213). Aanvaardt men de toepassing van 
artikell382 B.W. in deze, dan zal de bewijslast wei rusten op de verweerder. 
Hoe dan ook, de theorie van de onverschoonbare dwaling vult een belangrijke 
leemte in ons verbintenissenrecht. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de 
rechtbanken er regelmatig een beroep op doen (zie Antwerpen, 4 mei 1977, R. W., 
1978-79, 501; Luik, 20 december 1978, Jur. Liege, 1979, 185; Kh. Doomik, 7 
mei 1974, R.G.A.R., 1975, nr. 9378). 

47. ONVERSCHOONBARE DW ALING- RECHTSDW ALING- In haar testament ver
maakt een oude dame het beschikbaar gedeelte van haar erfenis aan haar twee 
kleinzonen. In het testament staat verder dat indien een van de kleinkinderen aan 
zijn deel verzaakt, dit de andere kleinzoon zal toekomen. Na het overlijden van de 
giVV~UV~d~; t~~!ict ee!! "'...1~ de !".~.'e~ ~1~i!l2:0~P.n' FrPrlciy; het hem toekomende 
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legaat te verzaken, in de overtuiging dat zijn deel dan ten goede zal komen van 
zijn vader, de enige zoon van de overledene. Twee juristen, de raadsman-ad
vocaat van zijn vader en de notaris die de akte opmaakte, hebben Freddy in die zin 
geadviseerd. Achteraf blijkt dat Freddy het slachtoffer is geworden van een 
rechtsdwaling: de verzaking aan zijn legaat kwam niet zijn vader, maar zijn broer 
ten goede. Freddy vordert de vernietiging van de eenzijdige rechtshandeling die 
de verzaking is op grond van rechtsdwaling. Het Hof van Beroep te Luik wees 
deze eis af daar de vergissing onverschoonbaar was. De voorziening in verbre
king werd door het Hof van Cassatie verworpen. Daarbij werd o.m. overwogen 
dat , ,door te oordelen dat de onverschoonbare en op zichzelf niet onoverkome
lijke dwaling van eiser niet verschoonbaar en onoverkomelijk wordt omdat zij in 
het onderhavige geval eveneens begaan werd door de juridische raadslieden, 
ingevolge de onachtzaamheid of de vergissing van deze laatsten, het arrest van 
eiser geen nauwlettendheid en voorzichtigheid eist die groter zijn dan die welke 
mennormaal van eenredelijk mens kan verwachten'' (Cass., 10 april1975,Arr. 
Cass., 1975, 871; R.C.J.B., 1978, 198, noot M. Coipel). 
Deze uitspraak is in de ogen van velen te streng. , ,Mag een burger . . . niet 
aannemen dat advocaten en notarissen, die specialisten in de materie schijnen te 
zijn, hem juridisch advies kunnen geven? En wanneer hij dat advies heeft 
ingewonnen, mag onze brave burger dan niet denken dat hij al het mogelijke heeft 
gedaan om te handelen als een wijs en voorzichtig man? Hoe is een dergelijke 
jurisprudentiele hooding tegenover de gewone man te verklaren in de psychologie 
van onze hoven, die toch dagelijks de dwalingen in rechte van gediplomeerde en 
gespecialiseerde rechters moeten rechtzetten? Is dit niet het ,dura lex, sed lex" 
in al zijn verschrikking? Het grote onrecht van de wrede spreuk: , ,Stultis non 
succurritur", ,De dwazen worden niet geholpen" ? (Stevens, J., ,Hoe gemeen 
ishetgemenerecht?",R.W., 1979-80, 1617). 
Niet minder kritisch isM. Coipel. Onder de hoofding ,Qui a peur de l'erreur de 
droit?'' stelt hij de vraag of het diepe wantrouwen van de rechtspraak om de 
rechtsdwaling als grond van vernietiging van het contract vast te stellen, in feite 
niet neerkomt op een onrechtstreekse toe passing van de rechtspraak N emo cen
setur ignorare legem. ,On peut dire - aldus de auteur - que le systeme 
juridique fonctionne sous I' hypothese de la connaissance du droit par les gens ... 
La mefiance a l'endroit de l'erreur de droit tient done de !'instinct de conserva
tion" (l.c., 217-218; cf. supra, nr. 25). 
L. Raucent heeft opgemerkt dat de verwerping van het legaat door Freddy in feite 
een schenking was. Deze schenking was aangetast door een wilsgebrek, m.n. een 
dwaling omtrent de persoon van de begiftigde, hetgeen- volgens de auteur
ongetwijfeld een voldoende grond voor vernietiging van het contract is 
(,Examen de jurisprudence (1973-1979) Les liberalites et les successions", 
R.C.J.B., 1980, 292). Maar dan rijst weer de vraag of ook dez~ dwaling wel 
verschoonbaar was. 
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48. ONVERSCHOONBARE DW ALING- KWIJTING VOOR SALDO VAN REKENING -

Een eis tot vernietiging van een vaststellingsovereenkomst zal vaak afgewezen 
worden wegens het onverschoonbaar karakter van de begane vergissing. 
Een interessante toepassing hiervan werd gemaakt door de Arbeidsrechtbank te 
Hasselt (15 oktober 1974, R. W., 1974-75, 2230; R.G.A.R., 1976, nr. 9548, 
kritische noot J. Van Molle). Op weg naar zijn werk was een minderjarige 
arbeider onder een goederentrein terechtgekomen en overleden. De wetsverze
keraar sluit een zestal weken later met de ouders van het slachtoffer een overeen
komst over de uit te keren vergoeding. Deze vergoedingsovereenkomst werd door 
de bevoegd rechtbank gehomologeerd. Enkele tijd later blijkt echter uit een 
strafrechtelijk onderzoek, dat de jongen wellicht zelfmoord heeft gepleegd. De 
wetsverzekeraar vorderde daarop de vernietiging van de vergoedingsovereen
komst wegens essentiele dwaling. De rechtbank besliste dat de dwaling niet 
bewezen was, daar het niet absoluut vaststond dat de jongen zelfmoord had 
gepleegd. Zelfs indien de zelfmoord bewezen was, aldus het rechtscollege, was 
de dwaling van de wetsverzekeraar onverschoonbaar, daar deze de afhandeling 
van het ongeval maar had moeten uitstellen tot een kopij van het strafdossier 
beschikbaarwas (zieookBergen, 19maart 1980,Rev.Not. B., 1980,257, nootJ. 
Sace;Kh. Brussel, 2januari 1975,R.G.A.R., 1976, nr. 9654). HetArbeidshofte 
Antwerpen bevestigde deze uitspraak op grond van de overwegingen dat van een 
goed ingerichte verzekeringsmaatschappij mag worden verwacht dat zij beschikt 
over buitendiensten die, bij de aangifte van een dodelijk ongeval waaraan be
langnjke filrrurciele tussenkomstenverbonden-zijn,-instaat z.ijn omeen-snel-en 
degelijk onderzoek in te stellen omtrent de juiste toedracht van de feiten, dat de 
raadpleging van een strafdossier hiertoe geen noodzakelijk gegeven is en dat de 
dwaling die hier voortvloeit uit het feit dat, zonder enig onderzoek, verstrekkende 
beslissingen werden genomen op grond van summiere gegevens van de ongeval
aangifte, onverschoonbaar is. Het cassatieberoep tegen deze uitspraak werd 
verworpen (Cass., 13 februari 1978, Arr. Cass., 1978, 705). 
Anderzijds besliste het Arbeidshof te Antwerpen dat de dwaling van het slacht
offer van een arbeidsongeval omtrent de al dan niet consolidatie der letsels 
verschoonbaar was, daar betrokkene bij de ondertekening van de overeenkomst 
redelijkerwijze niet kon weten dat zijn gezondheidstoestand onstabiel was en zou 
verergeren (Arbh. Antwerpen, 16 maart 1977, J.T.T., 1978, 215). 

49. ONVERSCHOONBARE DW ALING - UITVOERING VAN HET CONTRACT - Een 
electriciteitsverdelingsmaatschappij had, wegens een slechte organisatie van haar 
diensten, gedurende een aantal jaren te lage rekeningen gestuurd aan een klant, 
een grootwarenhuis. Wanneer de fout ontdekt wordt, eist de electrici
teitsmaatschappij de betaling van de op grond van het electriciteitsverbruik nog 
verschuldigde bedragen. De Rechtbank van Koophandel te Brussel wijst deze 
vordering af op grond van de overweging dat de begane vergissingen onver
schoonbaar zijn (Kh. Brussel, 19 februari 1975, J.T., 1975, 552, noot J.P. 
Coppee; zie ook Van Oevelen, A., o.c., R.W., 1976-77, 2389). 

I~ dit '.'G!!.".i::: kc!!!! d!.!~ df> "!""g ""n rlf'. nnle of de theorie van de onverschoonbare 
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dwaling aileen geldt bij de totstandkoming van contracten, of ook bij de ten
uitvoerlegging ervan. De genoemde rechtbank meent hierop bevestigend te 
moeten beantwoorden. In zijn noot onder dit vonnis betoogt J.P. Coppee echter 
terecht dat deze leer niet veralgemeend mag worden. In casu ging het trouwens 
veeleer om het rechtzetten van een materiele vergissing dan om een wilsgebrek. 
Inderdaad, partijen waren het eens over het toe te passen tarief. Daar het recht
zetten van een berekeningsfout de rechten van de wederpartij niet wezenlijk 
aantast, is er dus aile reden om art. 1368 Ger. W. zonder meer toe te passen. 
In beroep werd de uitspraak van de Rechtbank van Koophandel te Brussel terecht 
herzien. Ret Rof van Beroep besliste dat de electriciteitsverdeler een contractuele 
fout had begaan door jarenlang onjuiste fakturen aan de klant te sturen. Daar deze 
laatste geen schadevergoeding had gevorderd, was het Rof echter niet bij machte 
deze fout te sanctioneren. De eis van de electriciteitsverdeler werd dan ook 
ingewilligd (Brussel, 6 juni 1977, J.T., 1977, 608; zie ook Van Oevelen, A., 
o.c., R.W., 1979-80, 170; Van Ommeslaghe, P., o.c., R.C.J.B., 1975, 514-
516; Luik, 10 april1972,B.R.H., 1976, 229 met noot; zie ookinfra, nr. 154). 

50. CONVENTIONELE REGELING VAN HET DW ALINGSRISICO- In het voorgaande 
overzicht werd de stelling verdedigd dat partijen uitdrukkelijk of stilzwijgend 
kunnen overeenkomen dat het dwalingsrisico door een van hen zal worden 
gedragen. In dit verband werd o.m. verwezen naar een clausule die vaak bij de 
veiling van kunstvoorwerpen wordt bedongen, nl. dat het risico dat de in de 
cataloog beschreven schilderijen en beeldhouwwerken niet authentiek zijn, ge
heel voor rekening van de koper komt (T.P.R., 1975, 469). 
Men heeft beweerd dat we hier in feite staan voor een toepassing van de theorie 
van de onverschoonbare dwaling, m.a. w. een dwaling die een redelijk en normaal 
voorzichtig man, gelet op zijn kennis en op de omstandigheden, niet zou begaan 
(VanDamme, J., o.c., 123; De Page, ll, 63, vgl. Cass., 6 januari 1944). 
Ret probleem met deze laatste redenering is dat zij in ruime mate op een fictie 
berust. Immers, volgens het Rof van Cassatie, is een onverschoonbare dwaling, 
geen wilsgebrek (zie supra, nr. 16). Welnu, het treffen van eeri contractuele 
regeling van het dwalingsrisico, sluithet bestaan van een vergissing helemaal niet 
uit. Ret is natuurlijk mogelijk dat b.v. de koper door zo'n clausule aan de 
authenticiteit van een kunstwerk dat geveild wordt, gaat twijfelen. En wie 
twijfelt, dwaalt niet (vgl. Numann, E.J., ,Aantasting van vaststellingsovereen
komsten wegens dwaling", in Non sine causa, Zwolle, 1979, 286). Maar dat 
hoeft niet zo te zijn. Ret is zeer goed mogelijk dat de koper, ondanks de genoemde 
clausule, ervan overtuigd blijft dat het om een authentiek kunstwerk gaat- en 
daar als kenner ook goede redenen voor heeft- en dat toch achteraf blijkt dat hij 
zich vergist heeft. Dan is weliswaar een essentiele en verschoonbare dwaling 
voorhanden, maar levert deze - gezien de contractuele regeling van het dwa
lingsrisico- geen grand op voor vernietiging van het contract. De theorie van de 
onverschoonbare dwaling schept hier dus verwarring en is bovendien overbodig 
(vgl. Cass., 2 september 1976,Arr. Cass., 1977, 7; Kh. Brussel, 13 september 
1978, J.T., 1979, 165, noot J. Eeckhout). 
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51. DW ALINGSRISICO - TOEPASSING- KWIJTING VOOR SALDO VAN REKENING -

Daar een vaststellingsovereenkomst tot doel heeft betwistingen omtrent bepaalde 
feiten voor de toekomst uit te bannen, is het begrijpelijk dat de rechtspraak niet 
geneigd is al te gauw een dwalingsactie terzake in te willigen. M.n. dient zo'n 
vordering te worden afgewezen wanneer de vergissing betrekking heeft op feiten 
waaromtrent het dwalingsrisico uitdrukkelijk of stilzwijgend door partijen in het 
contract is geregeld of, zo men wil, is ,verdisconteerd" (zie Dirix, E., ,De 
kwijting 'voor saldo vanrekening' ", noot onder Arbrb. Brussel, 12 maart 1981, 
R.W., 1981-82, 198). 
Bij de uitvoering van graafwerk veroorzaakt een aannemer op het eerste gezicht 
slechts geringe schade aan een naburig pand. De eigenaar aanvaardt de betaling 
van een som van 4.032 BF , ,ter vergoeding van aile schadelijke gevolgen, 
huidige en toekomende, gekende en ongekende''. Enige tijd later stelt men vast 
dat de graafwerken de stabiliteit van het pand emstig hebben aangetast. Beslist 
werd dat de aangehaalde vermelding in de kwitantie het dwalingsrisico niet op de 
eigenaar legt wat betreft de op het ogenblik van de contractssluiting voor de 
eigenaaronvoorzienbare schade (zie Cass., lOnovember 1972,Arr. Cass., 1973, 
248; zie ook Dirix, E., l.c., 199 en de aldaar aangehaalde rechtspraak). Niets 
belet partijen echter ook voor de totaal onvoorzienbare schade het dwalingsrisico 
conventioneel te regelen (zie Corr. Gent, 14 november 1975 en Gent, 22 maart 
1976,De Verz., 1976, 489; vgl. Cass., 30maart 1973,Arr. Cass., 1973, 767; 
Cass., 26 september1974, Arr. Cass., 1975, 122; Dirix, E., l.c., 199). 

52. DW ALING - SANCTIE- RELATIEVE NIETIGHEID - AANP AS SING VAN HET CON

TRACT- De verhinderende en de essentiele dwaling worden gesanctioneerd door 
de relatieve nietigheid van het contract. Ten onrechte wordt nog steeds door 
somrnige rechtscolleges in dit verband de ontbinding of de verbreking (,re
scision") van de overeenkomst uitgesproken (Arbrb. Namen, 29 oktober 1975, 
lur. Liege, 1975-76, 86). 
Tot een aanpassing van de overeenkomst mag de rechter niet overgaan. Een 
belangrijke uitzondering op deze regel is de zgn. ,leer van de onvoorziene 
omstandigheden" (,theorie des sujetions imprevues") in het raam van de aan
nemingsopdrachten voor rekening van de Staat (zie Flarnrne, M.-A., Traite 
thea rique et pratique des marches publics, II, Brussel, 1969, nrs. 927 e. v. ; Dirix, 
E. en Van Oevelen, A., o.c., R.W., 1980-81, 2380-81). Volgens deze regeling 
kan bij de aanneming van werk tegen vaste prijs tijdens de uitvoering van het 
contract toch tot eenprijsaanpassing worden overgegaan, wanneer de aannemer 
af te rekenen krijgt met moeilijkheden die de lasten van de aanneming aanzienlijk 
verzwaren, op voorwaarde dat deze moeilijkheden onvoorzienbaar waren of
schoon zij reeds bestonden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst en mits 
de aannemer geen verwijt kan worden gemaakt (Brussel, 2 juni 1975, T. Aann., 
1976, 214, noot C. Van Buggenhout; Rb. Antwerpen, 25 september 1975, T. 
Aann., 1976, 316, noot P. Mathei; Rb. Gent, 31 maart 1976, T. Aann., 1979, 
256, !!00! R_ M()or.~: Rh_ Gent. 21 april 1976, T. Aann., 1980, 3, noot W. 
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Abbeloos). De juridische grandslag van deze theorie is niet erg duidelijk (zie 
Flamme, M.-A., o.c., 610 e.v.; Dirix, E. en Van Oevelen, A., o.c., 2381). 

53. DWALING-BEWIJS-Artikell341 B.W. is nietvan toepassing, wanneereen 
partij wegens dwaling de vernietiging van de aangegane overeenkomst vordert. 
Het bewijs van de dwaling als wilsgebrek kan door aile rechtsmiddelen worden 
geleverd (zie Cass., 28 maart 1974,Arr. Cass., 1974, 834; Kh. Verviers, 21 
december 1976, J.T.T., 1977, 345; De Page, I, nr. 44; III, nr. 713, D). 

2" Bedrog 

54. BEGRIP - BEDROG - Bedrog als wilsgebrek is de opzettelijk door een der 
contracterende partijen veraorzaakte verkeerde voorstelling van de werkelijkheid 
die de wederpartij tot contracteren heeft bewogen (hoofdbedrog) of deze er 
althans toe gebracht heeft contractsvoorwaarden te aanvaarden die hij, zonder het 
bedrog, zeker niet zou hebben goedgekeurd (tussenbedrog). Hoofdbedrog wordt, 
op grand van artikei 1116 B. W. , met relatieve nietigheid gesanctioneerd; de 
beteugeling van het tussenbedrog geschiedt door de toekenning van schadeloos
stelling op grand van artikell382 B.W. (voor toepassingen inzake incidenteel 
bedrog zie o.m. Cass., 23 september 1977,Arr. Cass., 1978, 107; Cass., 8juni 
1978, Arr. Cass., 1977-78, 1189). 
Bedrog is dus een opzettelijk verwekte dwaling. De dwaling van een partij ten . 
gevolge van het bedrog van de wederpartij is echter niet aileen qua oorsprang, 
maar ook m.b.t. de gevolgen niet de dwaling bedoeld in artikel 1110 B.W. 
(Cass., 24 mei 1974,Arr. Cass., 1974, 1063; Cass., 23 september 1977,Arr. 
Cass., 1978, 1 07). Dit laatste houdt o.m. in dat een essenW~le dwaling niet vereist 
is voor de vernietiging van een contract wegens bedrog (Cass., 24 mei 1974, 
reeds aangehaald) en dat de theorie van de onverschoonbare dwaling niet zonder 
meer toepasselijk is op het bedrog (zie Cass., 23 september 1977, reeds aange
haald; zie infra, nrs. 57 e.v.). 

55. BEDROG- BEDRIEGLIJKE VERZWIJGING- Bedrog bestaat uit een psycholo
gisch element, het inzicht de wederpartij te misleiden, en een materieel element, 
de gebruikte kunstgrepen. Of, met andere woorden, kunstgrepen door een partij 
bij het sluiten van een contract gebezigd leveren bedrog op, indien de bedoeling 
ervan was de andere partij ertoe te brengen de overeenkomst aan te gaan die deze 
zonder de kunstgrepen niet zou gesloten hebben of de overeenkomst anders te 
sluiten dan deze zonder de maneuvers zou gedaan hebben (vgl. Cass., 24 mei 
1974, Arr. Cass., 1974, 1063). 

De vraag of het materieel element een positief handelen vereist dan wei ook kan 
bestaan in een verzwijging heeft het Hof van Cassatie in beginsel bevestigend 
beantwoord. In een arrest van 28 april1961 had het Hof reeds aangenomen dat de 
verzwijging die gepaard gaat met leugenachtige verklaringen, een kunstgreep kan 
uitmaken in de zin van artikel1116 B.W. (Cass., 28 april1961, Pas., 1961, I, 
925, nootR.H.; zie ookBergen, 18 april1978,Pas., 1978, II, 71, nootJ.S.). In 
het arrest van 8 juni 1978 beslist het Hof nu dat het stilzwijgen van een partij bij 
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het sluiten van een overeenkomst in bepaalde omstandigheden bedrog kan zijn in 
de betekenis die daaraan in artikel1116 B. W. wordt gehecht. Uit dit arrest blijkt 
ook dat de regel niet alleen geldt voor hoofdbedrog, maar ook voor tussenbedrog 
(Cass., 8 juni 1978,Arr. Cass,, 1977-78, 1189 ;R.C.J.B., 1979, 525, noot J.P. 
Masson; zie ook Cass. fr., 15 januari 1971,Bull. civ., 1971, 25; Rb. Brussel, 28 
december1976,Resetluralmmobilia, 1977,275;J.T., 1977, 190;Pas., 1979, 
Ill, 62). 
Door deze uitspraken zijn echter niet alle problemen opgelost, daar het Hof van 
Cassatie in het laatstgenoemde arrest duidelijk stelt dat de verzwijging in be
paalde omstandigheden bestempeld kan worden als een list, maar nalaat die 
omstandigheden te preciseren. 
Wellicht biedt het onderscheid tussen stilzwijgen en verzwijgen hier een aan
duiding. Stilzwijgen is gewoon niet spreken; men verschaft bepaalde informatie 
niet omdat men deze zelf niet kent of omdat men niet weet dat deze van belang is 
voor de wederpartij. Het is mogelijk dat betrokkene behoorde te weten dat 
bepaalde inlichtingen voor de oordeelsvorming van de wederpartij van wezen
lijke betekenis waren. Dan kan zijn stilzwijgen een precontractuele fout opleve
ren, maar geen bedrog in de zin van artikell116 B.W. (vgl. noot J.S. onder 
Bergen, 18 april1978, Pas., 1978, IT, 71; zie ook Wilms, W., ,Het recht op 
informatie in het verbintenissenrecht. Een grondslagenonderzoek'', R.W., 
1980-81, 490 e.v.). Verzwijgen, daarentegen, is hetopzettelijk niet zeggen van 
iets dat men behoort te zeggen, daar men weet dat de betrokken informatie van 
be lang is voor de beslissing van de wederpartij. -
Men gaat dus m.i. te ver, indien men stelt dat ,on se tait- douleusement
lorsqu'on sait ou qu'on doit savoir que si on parlait, le contrat ne serait pas 
conclu" (De Page, I, n° 50, voetnoot4; Pol. Namen, 24 april1974,lur. Liege, 
1973-74, 302;T. Vred., 1974,257; Pol. Namen, 7 maart 1915,R.G.A.R., 1976, 
nr. 9665). Inderdaad, door het behoren te weten met het weten gelijk te stellen, 
laat men de eis van het opzet vallen en past men de door het Hof van Cassatie 
afgewezen rechtsspreuk Culpa lata dolo aequivaletur toe (Cass., 25 september 
1959, Pas., 1960, I, 113). 
Volgens het Hof van Beroep te Bergen dient voor de beoordeling van de omstan
digheden waarin een verzwijging bedrog kan opleveren, rekening te worden 
gehouden met de bijzondere plichten van loyauteit, eerlijkheid en nauwgezetheid 
waartoe de verzwijgende partij uit hoofde van haar beroep - in casu een 
wisselagent- gehouden is (Bergen, 18 april 1978, Pas., 1978, IT, 71, noot 
J.S.). 

56. LEUGENACHTIGE VERKLARINGEN EN BEDRIEGLIJKE VERZWIJGINGEN - TOE

PASSINGEN- Kan een arbeidsovereenkomst wegens bedrog vernietigd worden, 
wanneer de werknemer bij de contractssluiting door de werkgever uitdrukkelijk 
gevraagde gegevens verzwegen heeft? 
Het Arbeidshof te Brussel besliste dat de vrouw die bij haar aanwerving haar 
7.wangerschap verbergt en verzwiigt, zich schuldig maakt aan bedrog. Wanneer 
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vaststaat dat de werkgever haar niet in dienst zou hebben genomen, indien hij haar 
werkelijke lichaamstoestand had gekend, is vernietiging van het contract ge
rechtvaardigd, volgens het hof (Arbh. Brussel, 17 mei 1974, J.T., 1974, 532; 
vgl. Arbh. Brussel, 3 juni 1971, J.T.T., 1972, 276; Arbh. Brussel, 22 oktober 
1973, Jura Fate., 1981-82, 281; Arbrb. Doornik, 16 juni 1972, Jura Fate., 
1981-82, 292; Arbrb. Gent, 18 mei 1981, J.T.T., 1981, 300). Voorheen was 
reeds beslist geworden dat de bewering gehuwd te zijn, daar waar in feite een 
concubinaatsrelatie aanwezig was, bedrog kan opleveren (Wrr. Brussel, 21 
januari 194 7, T.S .R., 1948, 207). In verband met deze uitspraken kan de vraag 
worden gesteld of het psychologisch element van het bedrog hier steeds aanwezig 
was: had betrokkene de bedoeling de wederpartij te misleiden of beoogde zij 
enkel de bescherrning van haar recht op privacy? 

Anderzijds oordeelde het Arbeidshof te Antwerpen dat de verzwijging door een 
werknemer bij zijn indiensttreding van het feit dat hij universiteitsstudies heeft 
verricht en dat hij ongeveer een jaar bij een andere ondememing tewerkgesteld is 
geweest - tewerkstelling die op een normale wijze beeindigd werd -, geen 
grond tot vemietiging van de arbeidsovereenkomst oplevert, daar niet bewezen 
werd dat de andere partij, indien zij hiervan op de hoogte was geweest, niet of 
tegen minder bezwarende voorwaarden zou hebben gecontracteerd (Arbh. Ant
werpen, 4 juni 1981,J.T.T., 1982,295; vgl. Arbh. Antwerpen, 14 januari 1981, 
Jura Fate., 1981-82, 282). 

De Arbeidsrechtbank te Kortrijk besliste dat het verzwijgen bij het sluiten van een 
arbeidsovereenkomst van een arbeidsongeschiktheid van 30% hoofdbedrog kan 
opleveren die de toepassing van artikel 1116 B.W. rechtvaardigt (Arbrb. Kor
trijk, 13 oktober 1981, Jura Fate., 1981-82, 294; zie ook Werkrr. Brussel, 27 
juni 1963, T.S.R., 1963, 320). 

Bij deze en soortgelijke vragen- b.v. i.v.m. godsdienstige, politieke of syn
dikale affiliatie - rijst het probleem of hierbij geen inbreuk wordt gepleegd op 
fundamentele rechten en vrijheden die door het Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens worden beschermd. Zo kan m.i. moeilijk ontkend worden 
dat in sommige van de hierboven genoemde rechterlijke beslissingen inbreuk 
wordt gepleegd op het door artikel8 E.V.R.M. geregelde recht op bescherrning 
van het prive-leven (wat zwangerschap betreft, zie ook art. 36 Arbeidsovereen
komstenwet). Wellicht biedt een wetgevend initiatief de meeste garanties voor 
een snelle en politiek bevredigende regeling van deze problematiek. 

57. ACHTERHAALBAAR BEDROG- Hierboven werd uiteengezet dat een onver
schoonbare dwaling, d.i. een dwaling die geen redelijk mens zou begaan, geen 
wilsgebrek is in de zin van de artikelen 1109 en 1110 B. W. (supra, nr. 46). Geldt 
hetzelfde ook voor het bedrog? M.a.w., verliest de bedrogene het recht op 
vernietiging van de overeenkomst, indien hij - als redelijk mens - het bedrog 
had moeten achterhalen? 

In het vorige rechtspraakoverzicht werd het standpunt verdedigd dat het Hof van 
Cassatie in het arrest van 6 mei 1971 deze vraag blijkbaar bevestigend had 
beantwoord (!'.P.R., 1975, 474; Cass., 6 mei 1971, Arr. Cass., 1971, 881; 
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R. C .J.B., 1972, 244, noot J. Declerck-Goldfracht). Het ging hier om de aankoop 
van een aan een kalkmijn grenzend domein door een stroman van de eigenaar van 
het kalkbedrijf. De koper had aan de verkoper verzwegen dat de ondergrond van 
zijn domein een rijke kalklaag bevatte. HetHof van Beroep te Luik wees de eis tot 
vernietiging van de koop wegens bedrog af, daar de koper, die het advies van 
experts had ingewonnen, wel op de hoogte moest geweest zijn van de aanwezig
heid van de kalklaag, ,tenzij in geval van nalatigheid of onbekwaamheid". De 
voorziening in verbreking werd door het Hof van Cassatie afgewezen, daar het 
Hof van Beroep had vastgestefd dat de koper niet rnisleid was geworden. Dit 
betekent m.i. dat, naar het oordeel van het Hof van Beroep te Luik en het Hof van 
Cassatie, bedrog geen wilsgebrek is in de zin van artikelll16 B.W., indien de 
rnisleiding van de wederpartij te wijten is aan diens eigen nalatigheid, m.a. w. 
indien de door het bedrog veroorzaakte dwaling door geen redelijk mens zou zijn 
begaan (vgl. Van Oevelen, A., o.c., R.W., 1979-80, 164; zie ook Cass., 8 juni 
1978, Arr. Cass., 1978, 1189). 
In het voorgaande overzicht werd deze rechtspraak'bekritiseerd, daar op deze 
wijze wel de nalatigheid van de bedrogene wordt gesanctioneerd, maar de 
opzettelijke fout van de partij die het bedrog heeft gepleegd, onbeteugeld blijft 
(T.P.R., 1975, 474; in dezelfde zin Declerck-Goldfracht, J., o.c., 275 e.v.; zie 
ook conclusies Adv. Gen. Krings voor Cass., 23 september 1977, Arr. Cass., 
1978, 112). 
Uit recente rechtspraak van het Hof van Cassatie is gebleken dat ofwel boven
genoemde interpretatie van het arrest van 6 mei 1971 onjuist is, ofwel dat het Hof 
op zijn vroegere zienswijze is teruggekomen. 

58. ACHTERHAALBAAR BEDROG (vervolg)- Op 23 oktober 1957 werd een con
tract gesloten waarbij de groep de Hemptinne een participatie nam in de kort 
voordien door Lodewikus, Noordermeer e.a. opgerichte N.V. Gentse Dok- en 
Scheepsbouwwerven. Luidens deze overeenkomst moest de groep de Hemptinne 
o.m. Lodewikus vrijwaren tegen aile vorderingen vanwege derden ter zake de 
volstorting van zijn inbrengen, naarmate en in de mate van de afstand van de 
aandelen door Lodewikus. De vennootschap werd nog geen jaar later failliet 
verklaard. De groep de Hemptinne stelde kort daarop een eis tot vernietiging in 
van bovengenoemde overeenkomst wegens bedrog. Bovendien werd schadever
goeding gevorderd van Lodewikus en cs. Het bedrog dat aan verweerders werd 
verweten had betrekking op de overwaardering van het actief van de ven
nootschap ten be lope van een bedrag van 5. 000.000 BF en de onderwaardering 
van het passief voor een bedrag van meer dan 1.600.000BF. De Burgerlijke 
Rechtbank te Gent willigde deze vordering gedeeltelijk in op grond van tus
senbedrog. Ook het Hof van Beroep te Gent kende aan de groep de Hemptinne 
schadevergoeding toe wegens incidenteel bedrog, alhoewel het arrest vaststelde 
dat de Hemptinne en cs. ,op onverschoonbare wijze nalatig zijn geweest en 
risico's hebben genomen". 
De voorziening in cassatie tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent werd 
'.'e~'.'.'0~e!!. W~t dP' "!!"P'r..,rhnnnhm•rhP-irl hP.trP.ft van de door de bedrogenen 
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begane vergissing besliste het Hof van Cassatie: ,Overwegende dat, wanneer, 
blijkens de soevereine vaststellingen van d~ rechter, het bedrog tot de toestem
ming heeft geleid, de onvoorzichtigheid of zelfs de grove en onverschoonbare 
nalatigheid van het slachtoffer van het bedrog door de medecontractant niet kan 
worden ingeroepen; dat bedoelde onvoorzichtigheid of nalatigheid niet tot gevolg 
heeft dat het bedrog op zijn beurt verschoond zou worden en geen aanleiding zou 
kunnen geven tot vernietiging van de overeenkomst of tot schadevergoeding'' 
(Cass., 23 september 1977 ,Arr. Cass., 1978, (107) 117 en de concl. Adv. Gen. 
Krings i.h.b. 113-114; R.C.J.B., 980, 32, noot J. Matthijs; zie ook Cass., 6 
oktober 1977, Arr. Cass., 1978, 168; Cass., 29 mei 1980, J.T., 1980, 653). 
Uit dit arrest blijkt derhalve dat het Hof van Cassatie in duidelijke bewoordingen 
de stelling afwijst dat bedrog geen wilsgebrek is in de zin van artikel1116 B. W., 
indien de door het bedrog in hoofde van de wederpartij verwekte dwaling door 
geen redelijk mens zou zijn begaan. De theorie van de onverschoonbare dwaling 
geldt dus niet voor het bedrog als wilsgebrek. De juridische grondslag van deze 
regel dient- als we ons mogen steunen op de conclusie van Advocaat-Generaal 
Krings- te worden gezocht in het adagiumFraus omnia corrumpit (o.c., p. 
112-113; zie ook Declerck-Goldfracht, J., o.c., 275-276). 

Het is verheugend dat het Hof van Cassatie duidelijk de stelling heeft afgewezen 
- dit in tegenstelling met het arrest van 6 mei 1971 - dat de nalatige bedrogene 
de gevolgen van het bedrog moet dragen, terwijl de bedrieger al de vruchten van 
zijn bedrog mag plukken. Maar daarmee is tegelijkertijd de kritiek aangegeven 
waaraan dit nieuwe arrest blootstaat: waarom wordt de fout van de partij die het 
bedrog heeft gepleegd wei beteugeld, maar ontbreekt elke sanctionering van de 
- mogelijkerwijze zelfs zware - fout van het slachtoffer van het bedrog? 
Waarom valt men van het ene uiterste in het andere? Dit klemt des te meer, indien 
men ervan uitgaat dat incidentee1 bedrog - en daar ging het hier toch om -
slechts beteugeld kan worden op grond van artikel1382 B.W. en de toepassing 
van de regels van de buitencontractuele aansprakelijkheid in geval van fout van 
dader en slachtoffer normaliter leidt tot gedeelde aansprakelijkheid. 

De eenzijdigheid van de in het besproken arrest toegepaste regel brengt mee dat 
getwijfeld mag worden aan de rechtvaardigheid van de gegeven oplossing. Maar 
er is meer. Ook de rechtszekerheid wordt er door in het gedrang gebracht. In een 
noot onder dit arrest schrijft J. Matthijs terecht het volgende: , ... il faut maintenir 
une indispensable securite dans les relations juridiques. Chaque contractant est 
tenu d' apporter a Ia conduite 'de ses affaires un minimum de discemement et 
d'attention, et de veiller avec soin a Ia defense de ses interets. Sans doute, faut-il 
apprecier la receptivite de Ia victime du dol pro subiecta materia, avoir egard aux 
circonstances de chaque espece ... Mais il ne faut pas aller jusqu'a encourager 
!'insouciance et la legerete de certains contractants, leur ignorance impardon
nable ou leur negligence grossiere, autrement la stabilite des conventions de
pendrait souvent d'une attente realisee ou de deceptions eprouvees par la suite" 
(Matthijs, J., ,Des effets de Ia negligence ou de !'imprudence de la victime du 
dol", R.C.J.B., 1980, 45-46; wat de toepassing van de vertrouwensleer hier 
betreft vgl. men Wilms, W., ,,De botsing der systemen in het Belgische verbin-
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tenissenrecht. Naar een structurele analyse voor de 'goede trouw' '', JuraFale., 
1980-81, 16 en Matthijs, J., I.e., 46-47). 

Slechts de theorie van de preeontraetuele aansprakelijkheid biedt m.i. een 
evenwichtige oplossing voor het vraagstuk (ef. David-Constant, S., o.e., J.T., 
1977, 652). Zowel de fout van de partij die het bedrog gepleegd heeft moet 
gesanctioneerd worden, als de eventuele nalatigheid of onvoorzichtigheid van het 
slachtoffer van het bedrog. Terecht merkt A. Van Oevelen op dat een afweging 
van de wederzijdse precontractuele fouten zich hier opdringt. En deze auteur 
geeft duidelijk aan hoe dat kan gebeuren: , ,Aangezien de rechter inzake onrecht
matige daad de meest aangepaste vorm van schadeloosstelling kan kiezen, kan 
hij, naargelang het geval, hetzij de overeenkomst in stand houden en aileen 
schadevergoeding toekennen, hetzij de overeenkomst nietig verklaren en geen of 
slechts gedeeltelijke schadevergoeding toewijzen" (o.e., R. W., 1979-80, 166). 

59. TOELAATBAAR BEDROG- DOLUS BONUS EN DOLUS MALUS - In zijn reeds 
genoemde conclusie voor het arrest van het Hof van Cassatie van 23 september 
1977 wijst Advocaat Generaal Krings op het onderscheid tussendolus bonus en 
dolus malus. De dolus bonus is in feite geen bedrog. Het zijn geen listen, geen 
eigenlijke leugens of zeer lichte leugens die in de handel normaal worden geduld, 
en vooral, er is geen bedoeling om de tegenpartij te bedriegen. Juist omdatdolus 
bonus geen bedrog is, is het toelaatbaar en mag het slachtoffer zijn eigen 
nalatigheid, lichtzinnigheid of lichtgelovigheid niet inroepen, Doch zodra mente 
doen heeft met dolus malus, worden listen gebruikt met de bedoeling de tegen
partij om de tuin te lei den, en kan dit leiden tot vernietiging van het contract en/ of 
schadevergoeding (I.e., 111, 112 en 113; zie ook Kh. Brussel, 29 juni 1979, 
Pas., 1979, III, 46). 

Uit het voorgaande blijkt reeds dat het be grip dolus bonus niet erg duidelijk is. Als 
geen listen gebruikt worden en de bedoeling om de wederpartij te bedriegen 
ontbreekt, waarom spreekt men dan nog van dolus? En wat wordt dan bedoeld 
met , ,geen eigenlijke leugens of zeer lichte leugens'' ? 

In werkelijkheid gaat het om leu gens en overdrijvingen die in het handelsverkeer 
zo gebruikelijk geworden zijn, dat men ze zonder meer toelaatbaar acht. Het 
criterium dat de leugens zo grof zijn, dat eenieder het leugenachtig karakter ervan 
zonder moeite kan vaststellen, klopt niet helemaal, daar wij allen regelmatig 
verstrikt geraken in de geraffineerde leugentjes van de handelsreclame. 

Het toelaatbaar karakter van de dolus bonus betekent m.i. dat de gene die er zich 
aan schuldig maakt, geenfoutbegaat in de zin van artikel1382 B.W. 

60. HOOFDBEDROG- TOEPASSINGSGEVALLEN- ,Dans le but de donner un 
aspect plus sain a une voiture portant les traces de son age" liet een handelaar in 
tweedehands auto's de emstige roestplekken van een Renault 5 TL overschilde
ren. De Rechtbank van Koophandel te Brusselliet zich echter niet mis1eiden en 
'.'e!"!!ieti;;~e ~e k~~~ "~ d~:>:~ "'~g~!'. wPgPf1~ hnnfrlhPnroe (Kh Rm~~el; 29 jnni 
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1979,Pas., 1979, ill,46;B.R.H., 1979, 592;zieookDennine, L., ,Lagarantie 
des vices caches dans Ia vente des vehicules d'occasion", f.T., 1975, 150-151). 
Vergoedingskwitanties worden regelmatig wegens bedrog betwist. Blijkbaar niet 
zonder reden, als men sommige gevallen uit de rechtspraak onderzoekt. Zo 
werden verschillende vergoedingskwijtingen wegens bedrieglijke manreuvers 
vemietigd, daar de verzekeringsagent geheel onaangekondigd en in bet gezel
schap van de verzekeringsgeneesheer, een bezoek had gebracht aan de bena
deelde en deze - door ziekte of verwondingen verzwakt, onvoldoende op de 
hoogte van zijn rechten en/ of in een staat van behoeftigheid verkerend- zich tot 
bet ondertekenen van bet betrokken stuk had Iaten verleiden ( zie b. v. Brussel, 18 
oktober 1974, R.G.A.R., 1976, nr. 9667; Corr. Charleroi, 14 juli 1975, 
R.G.A.R., 1976, nr. 9664;Pol. Namen, 24 april1974,T. Vred., 1974,257 ,fur. 
Liege, 1973-74, 302;Pol. Namen, 7 maart 1975,R.G.A.R., 1976, nr. 9665,fur. 
Liege, 1974-75, 238; Glansdorff, F., ,La transaction et les vices du consente
ment", R.G.A.R., 1976, nr. 9667 en de verwijzingen aldaar; Dirix, E., i.e., 
R.W., 1981-82, 199-200). 

61. BEDROG UITGAANDE VAN EEN DERDE- Krachtens artikel 1116 B. W. komt 
aileen bet bedrog uitgaande van de mede-contractant in aanmerking voor de 
vemietiging van bet contract. Het door een derde gepleegde bedrog rechtvaardigt 
deze sanctie niet, tenzij de medecontractant daaraan medeplichtig is geweest of de 
derde als vertegenwoordiger van de wederpartij is opgetreden. De juridische 
grondslag van de hoofdregelligt hierin dat er geen reden bestaat om de belangen 
van de onschuldige medecontractant op te offeren aan die van de bedrogene. Deze 
laatste wordt immers voldoende beschermd door de vordering waarover hij op 
grond van artikel1382 B.W. tegen de derde beschikt. Bovendien moet men er 
rekening mee houden dat de overeenkomst wei vemietigd kan worden, wanneer 
de bedrogene bet slachtoffer is geworden van een essentiele dwaling. Bij hoofd
bedrog zal dit vaak bet geval zijn. Deze regeling is niet zo onredelijk als wei wordt 
beweerd (zie De Page, I, nr. 52). 
Toch dient te worden vastgesteld dat de regeling in de verzekeringssector tot voor 
kritiek vatbare situaties kan leiden. Immers, zowel verzekeringsmakelaars als 
verzekeringsagenten hebben geen vertegenwoordigingsbevoegdheid. Het door 
deze tussenpersonen gepleegde bedrog- en dat blijkt wei eens voor te komen
zal in vele gevallen dus niet tot vernietiging van bet verzekeringscontract lei den. 
Reeds vele malen is deze situatie bekritiseerd geworden, maar de verzekerings
maatschappijen zijn niet geneigd bet statuut van de verzekeringsagenten op dit 
punt aan te passen (zie Vandeputte, R., lnleiding tot het verzekeringsrecht, 
Antwerpen, 1978, 183 e.v.). 
In de gegeven omstandigheden is bette begrijpen dat sommige rechters bet door 
verzekeringsagenten gepleegde bedrog toch aan de verzekeringsmaatschappij 
toerekenen en tot vernietiging van bet verzekeringscontract besluiten (Vred. 
Grace-Hologne, 17 mei 1977, fur. Liege, 1977-78,271; zie ook Van Oevelen, 
A., o.c., R. W., 1979-80, 163; De Page, I, 68-69). 
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3° Geweld 

62. GEOORLOOFDE EN ONGEOORLOOFDE DW ANG - Geweld rechtvaardigt als 
wilsgebrek de vernietiging van het contract wanneer volgende voorwaarden 
vervuld zijn: 
1) het kwaad waannee gedreigd is moet vanfysische, materii!le of morele aard 
zijn; 
2) het geweld moet determinerend geweest zijn bij het geven van de toestem
ming; indien het geweld de medecontractant er slechts toe gebracht heeft minder 
gunstige contractsvoorwaarden te aanvaarden, hebben we te doen met incidenteel 
geweld; 
3) het kwaad waannee gedreigd is, moet nakend zijn zodat het een onmiddellijke 
vrees doet ontstaan; 
4) het kwaad waannee gedreigd is, moetaanzienlijk zijn, d. w.z. indruk maken 
op een redelijk persoon, zij het dat rekening moet worden gehouden met leeftijd, 
geslacht en stand van het slachtoffer; 
5) het geweld moet onrechtmatig zijn, d.w.z. dat het niet voortvloeit uit de 
normale uitoefening van een recht of uit normale sociale, economische of andere 
gezagsverhoudingen. 

Ook tijdens de door dit overzicht bestreken tijdsperiode heeft de laatste toepas
singsvoorwaarde de meeste betwistingen uitgelokt, m.n. in de arbeidssector. Het 
ging meestal om gevallen waarin een werkgever zijn werknemer bedreigde met 
onmiddellijk ontslag wegens dringende redenen of zelfs met strafrechtelijke 
vervolgingen, om hem er toe te brengen zelf ontslag te nemen zonder opzeg
vergoeding of met een kleine opzegvergoeding. 
Een aantal rechtscolleges hebben zonder meer beslist dat indien de werknemer in 
die omstandigheden ,vrijwillig" ontslag neemt, dit ontslag nietig is omdat het 
afgedwongen werd onder morele dwang (Arbh. Antwerpen, 15 maart 1976, 
J.T.T., 1977, 330; Arbh. Brussel, 19 maart 1976,R.W., 1976-77, 381; Arbrb. 
Brussel, 28 september 1972, T.S.R., 1973, 36; zie ook Wrr. Ber. Brugge, 12 
december 1969, T.S.R., 1970, 82). 
Het Hof van Cassatie heeft deze zienswijze terecht afgewezen in het arrest van 7 
november 1977. Overwegende- aldus het Hof- dat morele dwang de geldig
heid van de wil slechts aantast in zoverre hij onrechtvaardig (lees: onrechtmatig? 
R.K.) of ongeoorloofd is; dat de enkele omstandigheid dat een werknemer 
ontslag neemt, omdat de werkgever dreigt hem zoniet ontslag te geven wegens 
een dringende reden en te dien einde een rechtsvordering tegen hem in te stellen, 
niet als zodanig geweld kan opleveren in de zin van de artikelen 1109 en volgende 
van het Burgerlijk Wetboek" (Arr. Cass., 1978, 289; zie in dezelfde zin Arbh. 
Luik, 11 december 1975, R.W., 1977-78, 522; Arbrb. Verviers, 15 november 
1978, T.S.R., 1979, 359;J.T.T., 1979,301; vgl. Arbrb. Charleroi, 21juni 1976, 
J.T.T., 1977, noot T. Claeys en H. Scheyvaerts; voor een bespreking van deze 
rechtspraak raadplege men ook Van Oevelen, A. en Dirix E., o.c., R.W., 
-t rv-,,.., ,..,o ,...,.,{),.., "l"lf\A \ 
~711-IU, ,L,_u_.,.._-..,-'-' ... r•J• 
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Deze uitspraak is gerechtvaardigd, daar dreigen met op zichzelf geoorloofde 
rechtsmiddelen of geoorloofde rechtsuitoefening om voordelen te bekomen die 
niet onwettelijk zijn, als dusdanig geen geweld oplevert in de zin van de artikelen 
1109 e.v. B.W. 

63. GEOORLOOFDE EN ONGEOORLOOFDE DW ANG (vervolg)- Anders is het echter 
indien misbruik gemaakt wordt van op zichzelf geoorloofde rechtsmiddelen of 
gezagsverhoudingen. Rechtsmisbruik moet ook hier beteugeld worden. Dit is 
b. v. het geval wanneer men een economische machtspositie of een rechtsmiddel 
aanwendt om abnormale voordelen af te dwingen. De gebruikte drukkingsmid
delen zijn dan ongeoorloofd (zie vorig overzicht, T.P.R., 1975, 476 e.v.). 
Ben interessante toepassing van deze uitzonderingsregel werd gemaakt door het 
Hof van Beroep te Brussel in het arrest van 7 februari 1980. Ben bankbediende 
had geld verduisterd van clienten van de bank waar hij was tewerkgesteld. Het 
misdrijf werd ontdekt en de bediende en zijn echtgenote werden bij de werkgever 
ontboden. Samen ondertekenden zij een overeenkomst waarin zij zich hoofdelijk 
jegens de bank verbonden tot terugbetaling van de verduisterde gelden. Dit 
contract werd pas gesloten nadat de werkgever gedreigd had tegen de man een 
klacht bij het Parket in te dienen. Wanneer de vrouw enkele jaren later in een 
echtscheidingsprocedure verwikkeld raakt, besluit zij de vernietiging van het met 
de bank gesloten contract wegens geweld te vorderen. Het Hof van Beroep 
willigde deze eis in, daar de bedreiging klacht neer te leggen tegen de bank
bediende als drukkingsmiddel tegen die man wei, maar tegen zijn vrouw niet 
rechtmatig was. Immers, op deze wijze werd op haar druk uitgeoefend om een 
abnormaal voordeel te bekomen d.w.z. een voordeel waarop de bank normaliter 
geen aanspraak kon maken, daar geenszins bewezen was dat de vrouw aan de 
strafbare handelingen van haar echtgenoot had deelgenomen of er voordeel uit 
had gehaald (Brussel, 7 februari 1980, Pas., 1980, II, 55; J.T., 1980, 282; zie 
ookDirix, E. van Van Oevelen, A., o.c., R.W., 1980-81, 2392-2393). 

4° Benadeling 

64. BEGRIP- Benadeling veronderstelt dat de economische waarde van de door 
de partijen aangegane wederkerige verbintenissen ongelijk is (zie Vandeputte, 
R., o.c., 74 en de aldaar aangehaalde bronnen). Deze omschrijving verklaart 
waarom van benadeling slechts sprake kan zijn bij contracten ten bezwarende 
titel; contracten ten kosteloze titel bevatten immers geen wederkerige prestaties. 
Anderzijds is de benadeling bij kanscontracten in principe uitgesloten, vermits 
hier de kans precies de plaats inneemt van de effectieve gelijkwaardigheid van de 
wederkerige prestaties (zie VanDamme, J., o.c., 142). 
Terecht besliste de Burgerlijke Rechtbank te Luik dat een bij een paardenkoers 
afgesloten weddenschap niet wegens benadeling vernietigd kan worden, daar de 
kans op winst of verlies een wezenskenmerk van zo'n overeenkomst vormt. Br is 
ook geen sprake van verrijking zonder oorzaak, daar de juridische rechtvaar
diging van de vermogensverschuiving in het kanscontract gelegen is (Rb. Luik, 
Jur. Liege, 1975-76, 20). 
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V olgt uit het voorgaande ook dat vernietiging van een verkoop van een onroerend 
goed wegens benadeling van de verkoper voor meer dan zeven twaalfden (cf. art. 
167 4 B . W.) uitgesloten is, wanneer de pri js in een lijfrente bestaat? Het antwoord 
op deze vraag luidt bevestigend, tenzij de overlevingskansen van de persoon op 
wiens hoofd de lijfrente stond op het ogenblik van de contractssluiting, zo gering 
waren dat de verkoper zelfs in het meest gunstige geval voor meer dan zeven 
twaalfden benadeeldzouzijn (zie Brussel, 27 januari 197l,Pas., 1971, II, 128, 
Rev. Not. B., 1974, 229; Brussel, 25 januari 1978, J.T., 1978, 384; Rb. 
Dendermonde, 16februari 1972,R.W., 1973-74, 1331; zie ookDePage, IV, nr. 
342; Simont, L., en De Gavre, J., o.c., R.C.J.B., 1976, 380-381). 

65. BENADELING - GROND VOOR VERNIETIGING VAN HET CONTRACT - Krach
tens artikel 1118 B. W. is benadeling slechts een grond voor vernietiging van het 
contract wat betreft bepaalde overeenkomsten (b. v. benadeling van de verkoper 
van een onroerendgoed voormeer danzeven twaalfden, art. 1674 e.v. B.W.) of 
bepaalde personen (b.v. niet-ontvoogde minderjarigen, art. 1305 B.W.). In 
beginsel is benadeling -hoe groot ook- dus geen grond voor vernietiging van 
een contract, ook niet wegens inbreuk op de openbare orde (zie Cass., 12 
december 1973, Arr. Cass., 1974, 423). 

Wanneer een niet-ontvoogde minderjarige aileen een rechtshandeling stelt die, 
om rechtsgeldig te zijn, het optreden van zijn wettelijke vertegenwoordiger 
behoeft, zonder dat verdere tussenkomsten- b. v. van de familieraad- vereist 
zijii, dan is deze hanaelmgsledifs vatoaar voor vemietigi:n:gingevar-van benade~ 
ling. Dezelfde oplossing geldt voor de rechtshandeling die de ontvoogde min
derjarige stelt zonder de daarvoor noodzakelijke- en voldoende- machtiging 
van zijn curator te hebben ontvangen (art. 1305 B.W.; Vandeputte, R., o.c., 
7 5-7 6 ; De Page, I, nr. 22 en 27). Onder benadeling wordt hier niet alleen verstaan 
de wanverhouding tussen de bedongen prestaties (intrinsieke benadeling), maar 
ook de onevenredigheid tussen de aangegane verbintenis waarvoor een normale 
tegenprestatie werd beloofd, en de algemene vermogenstoestand van de min
derjarige ( extrinsieke of functionele benadeling) (Rb. Aarlen, 27 mei 1979, fur. 
Liege, 1979-80, 133; De Page, I, nr. 23). 

Uit het voorgaande volgt dat verbreking wegens benadeling niet mogelijk is, 
wanneer de minderjarige handelingsbekwaam was om de betrokken rechtshande
ling te stellen. Derhalve kan een door een niet-ontvoogde minderjarige rechts
geldig afgesloten arbeidsovereenkomst- en dat impliceert de uitdrukkelijke of 
stilzwijgende machtiging van zijn ouders of voogd (art. 43 Arbeidsovereenkom
stenwet)- niet wegens benadeling worden verbroken (Dirix, E., en Van Oeve
len, A., o.c., R. W., 1980-81, 2393; contra: Arbrb. Verviers, 14 februari 1979, 
J.T.T., 1979, 337). 

66. THEORIE VAN DE GEKW ALIFICEERDE BENADELING - Van gekwalificeerde 
benadeling spreekt men, wanneer de duidelijke en gewichtige wanverhouding die 
tussen de wederzijdse prestaties bestaat, haar oorsprong vindt in de uitbuiting 
d88!" de e~e (;~~t~:!(;t~p:!..'"!ij ,_,~ d<:' "!'rlf'rgp•u·hiktP. rnsitie- zwakte, gebrek aan 
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kennis of ervaring, lichtzinnigheid, enz.- van de wederpartij (zie De Bersaques, 
A., ,La lesion qualifiee et sa sanction", R.C.J.B., 1977, 10-37). 
Volgens een belangrijk gedeelte van de rechtsleer en rechtspraak heeft een 
overeenkomst die in zo' n omstandigheden is totstandgekomen een ongeoorloofde 
oorzaak en is derhalve absoluut nietig (art. 1131 en 1133 B.W.; zie De Bersa
ques, A., l.c., 23-27 en de aldaar aangehaalde rechtsbronnen). In het Cassatiear
rest van 21 september 1961 werd deze theorie impliciet goedgekeurd, althans niet 
afgewezen (Pas., 1962, I, 92). 
_L~het arrest van 25 november 1977 stelt het Hof van Cassatie ,dat het !outer 
bestaan van een wanverhouding tussen de prestaties van de in een overeenkomst 
betrokken partijen ,in se" niet impliceert dat de oorzaak van die overeenkomst 
bij een of beide partijen ongeoorloofd is" (Arr. Cass., 1978, 343). Terecht 
leggen E. Dirix en A. Van Oevelen er de nadruk op dat het Hof door deze 
zorgvuldig gekozen bewoordingen blijkbaar de mogelijkheid heeft willen 
openlaten voor een sanctionering van de theorie van de gekwalificeerde benade
ling op grond van de artikelen 1131 en 1133 B.W. (o.c., R. W., 1979-80, 168). 
In het vorige overzicht (I' .P.R., 197 5; 4 79-480) werd erreeds op gewezen dat een 
belangrijk deel van de rechtsleer en rechtspraak de ongeoorloofde oorzaak een 
minder gelukkig gekozen grondslag vindt voor de theorie van de gekwalificeerde 
benadeling. Wat hier beteugeld moet worden zijn veeleer de aangewende mid
delen- het misbruik maken van de ondergeschikte positie van de wederpartij -, 
dan het door de uitbuitende partij beoogde doel, m.n. de verwezenlijking van een 
gunstige transactie. Daarbij komt nog dat het hier om een wilsgebrek of een fout 
gaat en niet zozeer om een inbreuk op de openbare orde of de goede zeden. 
Absolute nietigheid is dan ook niet de meest aangepaste sanctie om het onrecht
matig gedrag van de uitbuitende partij te sanctioneren. In afwachting van een 
wetswijziging is een sanctionering van de gekwalificeerde benadeling op grond 
van de theorie van de precontractuele aansprakelijkheid- artikel1382 B. W. -
danookmeeraangewezen(zieKh. Brussel, 20februari 1970,R.C.J.B., 1977,5, 
noot A. De Bersaques; zie ook Van Oevelen, A., en Dirix, E., o.c., R.W., 
1977-78, 2294-2296; Van Gerven, W., ,Variaties op het thema misbruik", 
R.W., 1979-80, 2485-2486). 
Er zijn echter ook nog heel wat rechtscolleges die de voorkeur geven aan een 
beteugeling op grond van de artikelen 6, 1131 en 1133 B.W. Zo verklaarde de 
Rechtbank van Koophande1 te Brussel wegens gekwalificeerde benadeling de 
overeenkomst absoluut nietig waarbij een garagehouder ten overstaan van een 
petroleummaatschappij de verbintenis had aangegaan gedurende 20 jaar 17.000 
liter benzine per maand aan te kopen en bij gebreke een vergoeding van 0,25 BF 
per liter te betalen, met als tegenprestatie de ter beschikkingstelling van pompen 
en de toekenning van een korting van 0,16BF per liter (Kh. Brussel, 16 april 
1974,B.R.H., 1974, 229; zieookAntwerpen, 28juni 1978,B.R.H., 1979, 529; 
Kh. Brussel, 24 juli 1975, B.R.H., 1976, 220; noot Swennen, L. onder Ant
werpen, 21 september 1977, R.W., 1977-78, 1954; supra, nr. 16 in fine). 
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I 

B. Voorwerp 

67. VOORWERP MOETIN DE HANDEL ZIJN- Artikel1128 B. W. bepaalt dat aileen 
zaken die in de handel zijn het voorwerp kunnen uitmaken van verbintenissen. 

Goederen die tot het openbaar domein behoren zijn niet in de handel. Zij kunnen 
niet in huur gegeven worden en kunnen dus ook niet het voorwerp van een 
handelshuur zijn (Cass., 4 januari 1974,Arr. Cass., 1974, 486; zie Vandeputte, 
R., o.c., 80 en de verwijzingen aldaar). 
Moet worden nietig verklaard, omwille van het feit dat de overeenkomst slaat op 
een voorwerp buiten de handel, de verkoop van stieren, voor menselijke con
sumptie bestemd en behandeld met hormonen (Kh. Luik, 22 oktober 1974, 
B.R.H., 1975, 540, noot R. Debacker). 

68. VOORWERP MOET BEPAALD OF BEPAALBAAR ZIJN- Naar luid van artikel 
1129 B. W. moet de verbintenis een zaak tot voorwerp hebben, die rninstens ten 
aanzien van de soort bepaald is. De draagwijdte van deze bepaling is dat de 
partijen moeten weten waartoe zij zich verbinden. M.a. w. het voorwerp van het 
contract en van de verbintenissen moet bepaald of bepaalbaar zijn. 
Bij het ontbreken van een akkoord tussen partijen omtrent de vaststelling van de 
door de werkgever aan de bediende te betalenbezoldiging kan dus tussen hen geen 
geldige arbeidsovereenkomst bestaan (Cass., 2 oktober 1968, Arr. Cass., 1969, 
132; Arbrb. Verviers, 9 februari 1978, R.G.A.R., 1979, nr. 10072, noot N. 
Simar). 
Hierboven werd reeds de vraag behandeld of de in een onderwijsinrichting 
tewerkgestelde kloosterling een arbeidsovereenkomst heeft gesloten (supra, nr. 
17). In dit verband dient nog vermeld te worden dat het Hof van Cassatie in het 
arrest van 11 september 1974 o.m. oordeelde dat ,voor het bestaan van een 
arbeidsovereenkomst niet aileen vereist is dat arbeid wordt verricht ingevolge een 
uit vrije wil aangegane verbintenis, maar dat die verbintenis het verrichten van 
bepaalde arbeid tot voorwerp moet hebben". (Arr. Cass., 1975, 38; vgl. Ja
moulle, M., o.c., R.C.J.B., 1975, 295; R. Verstegen, o.c., T.S.R., 1978, 498). 
In de verdere discussie over dit probleem is dit aspekt niet vaak meer aan de orde 
gekomen, daar de feitenrechters de betrokken arbeid nauwkeurig omschreven 
(zieb.v. Gent, 18juni 1975, aangehaalddoorVerstegen, R.,o.c., T.S.R., 1978, 
499). 
Is het voorwerp van een verbintenis voldoende bepaalbaar wanneer partijen 
overeenkomen voor de precisering van de prestatie een derde persoon aan te 
stellen of te zullen aanstellen? W anneer de partijen een wel bepaalde derde in het 
contract aanwijzen, luidt het antwoord zonder meer bevestigend. Wanneer de 
partijen echter overeenkomen dat de prijs b.v. bepaald moet worden door ,een 
deskundige'', is het Hof van Cassatie van oordeel dat het contract aanwijzingen 
moet bevatten nopens de modaliteiten van de prijsberekening (Cass., 5 juni 1953, 
Arr. Cass., 1973,83 ;cf. art. 1592B.W.). HetHofvanBeroepteGentbeslistein 
dit verband dat de verbintenis tot het verkopen op terrnijn tegen een prijs die door 
CCii- :;::;:; ;};:;dig d~8!' de Y::ede!e~!!!t:'!" tP DP.nrlf~rmonrle aan te duiden- des-
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kundige zal worden bepaald, ter zake van onroerende goederen niet nietig is 
wegens het ontbreken van een bepaalde of bepaalbare prijs, ook al zijn in de 
overeenkomst geen grondslagen voor de schatting opgegeven. Immers, on
roerende goederen hebben een marktwaarde, die op elk ogenblik op grond van 
objectieve en algemeen gebruikelijke grondslagen bij benadering kan worden 
vastgesteld (Gent, 25 april 1974, R.W., 1974-75, 426; zie ook Rb. Den
dermonde, 17 januari 1973,R.W., 1973-74, 387; Simont, L. en De Gavre, J., 
o.c., R.C.J.B., 1977, 369-370). 

69. VOORWERP MOET BEPAALD OF BEPAALBAAR ZIJN- PARTIJBESLISSING

Onder partijbeslissing verstaat men de beslissing van een partij aan welke daartoe 
door een meerzijdige rechtshandeling ( overeenkomst of statuten) de bevoegdheid 
is verleend om de inhoud van de rechten en plichten van de andere partij te 
bepalen of te wijzigen (Ronse, J., ,Marginale toetsing in het privaatrecht", 
T.P.R., 1977, 212; vorig overzicht, T.P.R., 1975, 481; zie ook Van Omme
slaghe, P., o.c., R.C.J.B., 1975, 455-457). De in uitvoering van een overeen
komst genomen partijbeslissing kan door de rechter getoetst worden op grond van 
de regel dat overeenkomsten te goeder trouw moeten worden ten uitvoer gelegd 
(art. 1134, lid 3 B.W.). 

Vroeger kwam het vaak voor dat in arbeidsovereenkomsten aan de werkgever de 
bevoegdheid werd verleend om de arbeidsvoorwaarden in het algemeen of be
paalde arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een typisch voorbeeld hiervan 
waren de clausu1es in overeenkomsten met handelsagenten waarin de werkgever 
zich het recht voorbehield de toegewezen sector te wijzigen. In beginsel werden 
deze clausules geldig verklaard (zie Cass., 10 februari 1971, T.S.R., 1971, 14; 
Cass., 12 december 1973,R.W., 1973-74,2255; Arbh. Brussel, 7 februari 1973, 
T.S.R., 1973, 179; Arbh. Luik, 25 augustus 1973, J.T.T., 1974, 257; Arbrb. 
Luik, 18 november 1976, J.T.T., 1977, 94; Arbrb. Brussel, 14 februari 1977, 
J.T.T., 1978, 109). 
Gezien de rnisbruiken waartoe deze bedingen blijkbaar aanleiding gaven, beslis
ten een aantal rechtscolleges dat de toekenning van eendiscretionaire bevoegd
heid op dit stuk aan de werkgever tot gevolg heeft aan de verbintenis een louter 
potestatief karakter te verlenen, zodat het beding- krachtens artikel117 4 B. W. 
- nietig is (zie o.m. Arbh. Antwerpen, 4 februari 1977, J.T.T., 1978, 108; 
R.P.D.B., V° Contrat de travail et contrat d'emploi, Complement, III, nr. 272; 
Claeys, T. en Swennen, R., ,Les modifications unilaterales des contrats de 
louage de travail", J.T.T., 1974, 54). Overtuigend is deze redenering niet, daar 
de zgn. potestatieve voorwaarde hier niet afhangt van de wil van de schuldenaar, 
maar van die van de schuldeiser. Bovendien gaat het niet om een louter potes
tatieve voorwaarde, vermits de werkgever dit recht te goeder trouw moet uitoefe
nen (art. 1134, lid 3 B. W.) en derhalve onder toezicht van de rechtbanken handelt 
(zie Ronse, J., l.c., 217 e.v.; Van Ommeslaghe, P., o.c., R.C.J.B., 1975, 456; 
Wrr. Ber. Antwerpen, 21 maart 1963, T.S.R., 1964, 47; Arbh. Brussel, 23 
november 1974, J.T.T., 1975, 156; Scheidsr. Uitspr., 28 maart 1975, T.S.R., 
1976, 167; Claeys, T. en Swennen, R., l.c., 54; vgl. ook Bourgeois, R. en Van 
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Put, R., ,La revision unilaterale du contratde louage de travail", T.S.R., 1970, 
295). Hoe dan ook, deze discussie heeft grotendeels een historisch karakter 
gekregen nu artikel 25 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 uit
drukkelijk bepaalt dat ,bet beding waarbij de werkgever zich bet recht voorbe
houdt om de voorwaarden van de overeenkomst eenzijdig te wijzigen nietig is" 
(zie ook infra, nr. 194). 

70. VOORWERP MOET BEP AALD OF BEPAALBAAR ZIJN- P ARTIJBESLISSING (vervolg) 

- Ook in aannemingscontracten komt deze rechtsfiguur regelmatig voor. Zo 
besliste de Burgerlijke Rechtbank te Luik dat een garagehouder, behoudens 
afwijkende overeenkomst, gerechtigd is wanneer een autovoertuig aan hem voor 
gebruikelijk onderhoud en herstelling is toevertrouwd, te bepalen welke normale 
werken uitgevoerd moeten worden en welke prijs daarvoor betaald moet worden. 
Rechterlijke controle kan plaats grijpen op grond van de regel dat de garage
bonder dit recht te goeder trouw moet uitoefenen (art. 1134, lid 3 B.W.) (Rb. 
Luik, 17 december 1979, fur. Liege, 1980, 199; zie ook Flamme, M.-A. en 
Flamme, Ph., o.c., J.T., 1976,337; Deneve, M., nootonderRb. Brussel, 24 juni 
1970 en Brussel, 14 januari 1972, T. Aann., 1980, 197). 
De vrijheid van sommige beoefenaars van vrije beroepen in de vaststelling van 
hun honoraria kan ook beschouwd worden als een toepassing van de partijbeslis
singstheorie (Vorig overzicht, T.P.R., 1975, 482; Ronse, J., l.c., 215-216; 
Vred. Luik, 21 april1977,Jur. Liege, 1977-78,39 (geneesheer). Minder geluk
kig liJkt de oplossing van bet Hof van Beroep te Bergen dat de rechter de honoraria 
van een architect dient te bepalen, , ,a defaut de loi, de reglement obligatoire ou 
d'usage" (Bergen, 6 mei 1975, Pas., 1976, II, 39). Zie i.v.m. een be
voegdheidsbeding: Arrondrb. Brussel, 20 september 1976,B.R.H., 1957,508. 
Interessant is bet voorstel van J. Ronse om, zoals in de Bondsrepubliek Duitsland, 
aan de rechter een marginale inhoudscontrole van standaardbedingen in toetre
dingscontracten toe te kennen op grond van de partijbeslissingsleer. Volgens 
deze auteur zijn , ,de door de sterkere partij opgelegde algemene bedingen van 
dezelfde aard als partijbeslissingen. Als zodanig zijn zij ... verbindend. Maar 
ingeval bepaalde clausules daarvan kennelijk indruisen tegen de eisen van goede 
trouw of redelijkheid kan de rechter ze onverbindend verklaren" (o.c., 217). 
Alhoewel bet door de auteur beoogde doel ongetwijfeld toe te juichen is, zou ik 
toch enig voorbehoud willen maken. De toepassing van de partijbeslissingsfiguur 
impliceert dat de toetredende partij als bet ware aan zijn wederpartij de toelating 
zou gegeven hebben om bet contract aan te vullen (en te wijzigen ?) . W elnu, deze 
toestemming is er m.i. in de regel niet. 
Tenslotte dient bier te worden herinnerd aan bet onderscheid tussen de partijbe
slissing en de raam- of rompovereenkomst. In een raamovereenkomst wordt een 
bindende afspraak gemaakt tussen partijen wat de hoofdzaken betreft. Partijen 
komen voorts overeen dat de praktische en juridische uitwerking en de nadere 
detaillering van de raam- of rompovereenkomst door een of meerdere aanvul
lende overeenkomsten zal geschieden. De aanvulling van bet contract gebeurt 
!'.i:;::.- :!!:!~ ::>.iet d~~!" de be~!i~~i!'.g ""!'. PPn rh~r rmtijen, maar vereist een wilsover-
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eenstemming tussen beide partijen (zie in dit verband Van der Werf, H.G., 
Overeenkomstenrecht. Inleiding tot het aangaan, vastleggen en uitvoeren van 
obligatoire overeenkomsten, Arnhem, 1981, 34; V anwijck-Alexandre, M., o .c., 
Ann. Fac. Dr. Liege, 1980, 34 e.v.; Leroy, M., ,Le contrat-cadre", T. Aann., 
1978, 253 e.v.; Scbiepers, M., ,Enkele aspekten in verband met de toepassing 
en de evolutie van de raamkontrakten" ,Doc. Fin., 1981, 106 e. v. ; De Neve, M., 
noot onder Rb. Brussel, 24 juni 1970, en Brussel, 14 januari 1972, T. Aann., 
1980, 200 e.v.). 

71. VOORWERP MOET BESTAAN- TOEKOMSTIGE ZAKEN- In beginsel moet bet 
voorwerp van bet contract en van de verbintenissen bestaan. Volgens artikel 
1130, lid 1 B.W. kan een zaak die nog niet bestaat, maar die vatbaar is om in de 
toekomst te bestaan, bet voorwerp van een contractuele verbintenis uitmaken. Dit 
voorwerp moet natuurlijk ook bepaald of bepaalbaar zijn (art. 1129 B.W.). 
Derbalve kan zekerbeid worden gesteld tot waarborg van voorwaardelijke of 
toekomstige scbulden, onder bet enkele voorbeboud dat zij bepaald zijn of 
kunnen worden op bet tijdstip van de zekerbeidstelling. Toekomstige scbuld
vorderingen zijn voldoende bepaald ofkunnen voldoende bepaald worden, indien 
de overeenkomst waarbij de zekerbeid wordt gesteld, bet mogelijk maakt ze te 
bepalen en indien blijkens de gegevens van de zaak de scbuldvorderingen werke
lijk die zijn welke partijen badden willen waarborgen (zie Cass., 28 maart 1974, 
Arr. Cass., 1974, 833; R.W., 1974-75, 339, met noot; zie ook Brussel, 23 
februari 1973, en Cass., 7 januari 1972, R.C.J.B., 1974, 211, met noot Si
mont, L. en Bruyneel,A.; R.W., 1973-74, 1054, noot A. Bruyneel; Van Om
meslagbe, P.,o.c., 454-455; Limpens, A., inR.P.D.B., V°Cautionnement, nrs. 
39-49). 
De clausule in de buurovereenkomst van een televisietoestel dat de buurder aile 
tegenwoordige en toekomstige belastingen verscbuldigd voor dit toestel zal 
moeten betalen, beantwoordt aan de vereisten van de artikelen 1129 en 1130 
B.W. (Luik, 28 januari 1974, Jur. Liege, 1973-74, 297). 

72. GEOORLOOFD VOORWERP- DWINGENDE WETSBEP ALINGEN DIE AL OF NIET DE 

OPENBARE ORDE RAKEN - Het onderscbeid tussen imperatieve recbtsregels die 
de openbare orde raken en dwingende wetsbepalingen die slecbts de bescberming 
van particuliere belangen beogen, wordt door bet Hof van Cassatie regelmatig 
toegepast. Het belang van bet onderscbeid ligt vooral op bet vlak van de sancties: 
in bet eerste geval is bet contract dat bet wettelijk voorschrift miskent, absoluut 
nietig : in bet tweede staat de nietigbeid uitsluitend ter bescbikking van de 
bescbermde persoon; deze kan daar dan ook aan verzaken, zij bet niet in de 
overeenkomst zelf, maar later. Wanneer deze verzaking precies kan plaats vin
den, is ecbter niet in bet algemeen te beantwoorden; dit antwoord moet gebaald 
worden uit de interpretatie van de desbetreffende wet (zie Vandeputte, R., o.c., 
32 e.v. en de verwijzingen aldaar; Van Ommeslagbe,P., o.c., R.C.J.B., 1975, 
464-465; zie ook Matray,L. en Martens,P., ,Arbitrage en openbare orde", 
T.P.R., 1979, 219 e.v.). 
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Zo besliste het Hof van Cassatie dat de artikelen 1678 en 1680 B.W. - die 
betrekking hebben op de vernietiging van de verkoop van een onroerend goed 
ingeval van benadeling van de verkoper voor meer dan zeven twaalfden -
dwingende wetsbepalingen zijn die slechts prive-belangen beschermen, zodat de 
partijen van deze bescherming kunnen afzien wanneer de betwisting reeds is 
ontstaan (Cass., 11 januari 1980, R. W., 1980-81, 252). 

De dwingende bepalingen van de wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige 
beeindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies strekken ertoe in 
alle gevallen aan de concessiehouder het recht te verzekeren zich te beroepen op 
de bescherming van de Belgische wet, tenzij hij daarvan heeft afgezien in een 
overeenkomst na het einde van het contract waarbij de concessie is verleend 
(Cass., 28 juni 1979, Arr. Cass., 1978-79, 1303). 

Artikel48 van de Pachtwet van 4 november 1969, waarin wordt voorgeschreven 
dat de eigenaar het verpachte goed slechts mag verkopen nadat hij de pachter de 
gelegenheid heeft gegeven zijn recht van voorkoop uit te oefenen door hem een 
kennisgeving te doen die geldt als aanbod van verkoop, is een dwingende 
wetsbepaling die de openbare orde niet raakt; de pachter kan, derhalve, wettig 
afzien van een beroep op de ongeldigheid van de kennisgeving, wegens het feit 
dat ze niet door alle eigenaars is gedaan, wanneer hij deze onregelmatigheid met 
name v66r de verkoop aan een derde heeftvastgesteld (Cass., 27 april1978,Arr. 
Cass., 1978, 997; zie ook Cass., 27 juni 1975, Arr. Cass., 1975, 1158). 

De bepalingen van artikel 14, 1e lid, Handelshuurwet hebben een dwingend 
karakter, maar raken de openbare orde niet ( Cass. , 18 april 197 5, Arr. Cass. , 
1975, 916; zie ookCass., 6 maart 1975,Arr. Cass., 1975, 760; Vred. Luik, 14 
september 1976, fur. Liege, 1976-77, 231). 

Krachtens artikel 6 Arbeidsovereenkomstenwet zijn alle met de bepalingen van 
deze wet en van haar uitvoeringsbesluiten strijdige bedingen nietig voor zover zij 
ertoe strekken de rechten van de werknemer in te korten of zijn verplichtingen te 
verzwaren (zie Cass., 12 december 1973, Arr. Cass., 1974, 423; Cass., 11 
februari 1980,R.W., 1979-80,2037, met conclusie Adv.-Gen. Lenaerts; Arbrb. 
Brussel, 28 januari 1974, J.T.T., 1974, 154; Arbrb. Dinant, 4 oktober 1977, 
J.T.T., 1977, 365). 

De bepalingen van de artikelen 38, § 1, 2 en 3, en 40 wet 30 maart 1976 
betreffende de economische herstelmaatregelen en van de artikelen 5 en 9 wet 24 
december 1976 betreffende het behoud van de tewerkstelling raken de essentiele 
belangen van de Staat of bepalen, in het privaatrecht, de juridische grondslagen 
waarop de economische orde van de samenleving berust en raken derhalve de 
openbare orde (Cass., 10 november 1978, Arr. Cass., 1978-79, 299; zie ook 
Cass., 28 september 1979, Arr. Cass., 1979-80, 117). 

De bepalingen van de Arbeidsongevallenwet raken, volgens het Hof van Cas
satie, de openbare orde. Dat dit niet zo evident is, blijkt uit de interessante 
conclusies van het openbaar ministerie v66r het arrest van het Hof van Cassatie 
van26februari 1975 (Arr. Cass., 1975, 729; zie ookCass., 9 april1975,Arr. 
Cass. ,.197.J, OGl, Cass., 9 api"il 1~75, ./1~:-. C:;:~!:., ~9?5, 8?0)_ 
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73. ONGEOORLOOFD VOORWERP- BEDINGEN DIE DE HUWELIJKSVRIJHEID BEPER

KEN- Aan de jarenlange discussie over de geldigheid van bedingen waarbij de 
huwelijksvrijheid van een der contractpartijen rechtstreeks of onrechtstreeks 
beperkt wordt, wil maar geen einde komen. 

In het arrest van 2 mei 1969 besliste het Hof van Cassatie dat , ,het beding van een 
arbeidsovereenkomst voor bedienden, volgens hetwelk deze overeenkomst 
eindigt met het huwelijk van een der partijen, kan indruisen tegen de openbare 
orde en de goede zeden, en ,derhalve nietig zijn krachtens artikel 6 van het 
Burgerlijk Wetboek, maar dat dergelijk beding, wanneer het onder meer als 
oorzaak heeft het huwelijk te bevorderen of door de noodwendigheden van de 
bediening geboden is, bedoelde wetsbepaling niet schendt" (Cass., 2 mei 1969, 
Arr. Cass., 1969, 834). 

In het voorgaande rechtspraakoverzicht (T.P .R. , 1975, 483-484) werd er reeds op 
gewezen dat de betekenis van deze rechtspraak in belangrijke mate beperkt werd 
door de bij wet van 21 november 1969 ingevoerde regel, dat in arbeidsovereen
komsten de bedingen nietig zijn waarbij bepaald wordt dat het huwelijk of het 
moederschap een einde maakt aan het contract (nu: art. 36 Arbeidsovereenkom
stenwet van 1978). Genoemde cassatierechtspraak blijft niettemin haar betekenis 
behouden voor andere contracten dan arbeidsovereenkomsten (cf. vorig over
zicht, T.P.R., 1975, 485; infra, nr. 74). 

De jongste jaren heeft de discussie zich vooral toegespitst op de vraag of de in 
artikel 31 , § 2 van het statuut van het personeel van het gesubsidieerd katholiek 
onderwijs vervatte beperkingen van de huwelijksvrijheid al dan niet geldig zijn. 
Deze bepaling luidt als volgt: ,,De persoonlijke en gezinstoestanden die onver
enigbaar zijn met de wetten van de christelijke moraal of de wetten van de 
katholieke kerk emstig schenden, beeindigen van rechtswege elke verbintenis 
zonder opzegging en zonder vergoeding'' (zie de in het vorig overzicht reeds 
aangehaalde rechtspraak, T.P.R., 1975, 484-485; wat het in 1977 totstandgeko
men nieuwe statuut en reglement van het personeel van het katholiek onderwijs 
betreft, zie Rimanque, K., De levensbeschouwlijke opvoeding van de minderja
rige - publiekrechtelijke en privaatrechtelijke beschouwingen, Brussel, 
Bruylant, 1980, ll, 922 e.v.). 

Deze regeling houdt niet aileen een beperking in van de vrijheid om al dan niet te 
huwen- b. v. hertrouwen van een gescheiden man of vrouw -, maar bevat ook 
een restrictie van de vrije keuze van de toekomstige partner- b. v. huwelijk met 
een gescheiden persoon of met een uitgetreden priester. 

De hier aan de orde zijnde vraag is bijzonder moeilijk te beantwoorden, daar men 
geconfronteerd wordt met een conflict van grondrechten. De betrokken werkne
mer kan zich immers beroepen op de huwelijksvrijheid (zie art. 12 E.V.R.M.) en 
de bescherming van zijn prive- en gezinsleven (zie art. 8 E.V.R.M.), terwijl de 
inrichtende macht de godsdienstvrijheid en de vrijheid van onderwijs kan in
roepen. Juist omdat dit probleem de grondvesten van de Belgische samenleving 
raakt, is het begrijpelijk dat rechtspraak en rechtsleer het met grote omzichtigheid 
hebben benaderd (zie en vergelijk o.m. Vandermeulen, G., ,Arbeidsovereen-
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komsten en huwelijksbeperk:ingen", R.W., 1974-75, 321-324; Reyntjens,F., 
, ,De keerzijde van de sollicitatiemedaille: ontslag omwille van feiten uit het 
prive-leven", A.A., 1975, 93 e.v.; Baeteman,G., Delva,W. en Bax,M., 
,,Overzicht van rechtspraak (1964-1974). Personen- en familierecht'', T.P.R., 
1976, 346-348; Franck, H., Condition resolutoire, stabilite del' emploi et liber
tesfondamentales, Luik, 1979, 135 p. ;Rimanque,K.,a.c., nrs. 415 e.v.; watde 
rechtspraak betreft, raadplege men, naast de in het vorige overzicht aangehaalde 
uitspraken (T.P.R., 1975, 484-485): Arbh. Brussel, 19 juni 1972, J.T.T., 1975, 
298, noot R. Verstegen; Arbh. Luik, 28 november 1974, fur. Ljege, 1974-75, 
275; Arbh. Bergen, 29 juni 1975, J.T.T., 1975, 217; Arbh. Antwerpen, 7 mei 
1916,T.S.R., 1976, 216,R.W., 1976-77, 1249, nootJ. DeJongheenM. Rigaux; 
Arbrb. Bergen, 10 juni 1971, T.S.R., 1971, 165; Arbrb. Mechelen, 4 september 
1973, R.W., 1974-75, 499; Arbrb. Mechelen, 18 december 1973, R.W., 
1974-75, 502, nootT.; Arbrb. Gent, 12 april1974,R.W., 1974-75, 1956, noot; 
Arbrb. Hasselt, 14 juni 1976, T.S.R., 1976, 509, nootH. Goorden). Elke belan
genafweging impliceert hier onvermijdelijk een fundamentele politieke keuze. In 
onze - op de scheiding der machten gebaseerde - parlementaire democratie 
komt het m.i. veeleer de wetgever dan de rechtspraak toe dit soort conflicten te 
beslechten. 

Het Hof van Cassatie heeft een antwoord gezocht niet in een afweging van 
genoemde grondrechten, maar in de reeds aangehaalde wetsbepaling dat huwe
lijksbedingen in-arbeidsovereenkQUlSif<n nie_tig_~j11_._Dit_g~]Jeurde in de arresten 
van 8 december 1976 en van 12 januari 1977. In het eerste gevalginghet om een 
uit de echt gescheiden leerkracht die het voomemen kenbaar maakte te her
trouwen. Prompt beriep de inrichtende macht van de onderwijsinrichting zich op 
het genoemde artikel31, § 2 van het personeelsstatuut om een einde te maken aan 
de arbeidsovereenkomst zonder opzegtermijn of opzegvergoeding. In de tweede 
zaak werd de arbeidsovereenkomst van een leerkracht die in het huwelijk was 
getreden met een gescheiden persoon op dezelfde grond beeindigd door de 
inrichtende macht. In beide gevallen oordeelde het Hof van Cassatie dat de 
wetsbepaling die de bedingen nietig verklaart waarbij bepaald wordt dat het 
huwelijk van de werknemer een einde maakt aan de overeenkomst, eenalgemene 
draagwijdte bezit en dat artikel 31 , § 2 van het personeelsstatuut van het Ka
tholiek onderwijs dan ook nietig is in zoverre het - zoals in de aanhangige 
gevallen- betrekking heeft op het huwelijk of het nieuwe huwelijk van de 
leerkracht (Cass., 8 december 1976,Arr. Cass., 1977, 399;Pas., 1977,394 met 
concl. EersteAdv.-Gen. F.Dumon; Cass., 12januari 1977,Arr. Cass., 1977, 
530 met concl. Eerste Adv .-Gen. F. Dum on. In dezelfde zin: Cass., 25 juni 1979, 
Arr. Cass., 1978-79, 1276; Cass., 26november 1979,Arr. Cass., 1979-80,377; 
Arbrb. Doornik, 28 april1978,J.T.T., 1979, 104;contra: Arbh. Antwerpen, 20 
december 1977, T.S.R., 1978, 66, noot H. Goorden). Het Hof volgde daarmee 
het advies van Advocaat Generaal F. Dumon die genoemde wetsbepaling als 
volgt omschreef: , ,Elk beding in de overeenkomst dat bepaalt dat het huwelijk 
daaraan zonder vergoeding een einde maakt is nietig. Zulke clausule is nietig, 
uu10ca.:-lii l-;ci tij d.: ·;;;,:t g;,:~~:l~~f~e !"!!!'.'.'e!ijk d"t hf"ilot>.lrl worrlt: eerste. tweede of 
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derde huwelijk ... , huwelijk na echtscheiding, huwelijk met een uit de echt 
gescheiden persoon ... om het even. Er wordt generlei onderscheid gemaakt en er 
kan dus geen gemaakt worden in de toepassing van de wetsbepaling. Evenmin is 
er een onderscheid ten aanzien van de beweeggrond of de reden die de partijen 
ertoe hebben gebracht te bedingen dat het huwelijk aan de overeenkomst een 
einde zal maken. Of het nu met het doel zij het huwelijk of het gezinsleven te 
bevorderen of ze te vergemakkelijken, of met het doel huwelijken te voorkomen 
die door een bepaalde zedeleer of religieuze doctrine veroordeeld worden, doet 
weinigterzake. De clausuleis altijdnietig" (Arr. Cass., 1977,535; zie overdeze 
arresten ook Verstegen, R., ,Huwelijksvrijheid en katholiek onderwijs: een 
keerpunt" ,R. W., 1976-77, 1953-1960;Franck,H., ,Contratd'emploi etliberte 
de mariage. Deux arrets recents de la Cour de cassation", l.T.T., 1977, 149-
151). 
Heeft het Hof van Cassatie t. a. v. ontbindende hu welijksbedingen in arbeidsover
eenkomsten een duidelijke - en m.i. juiste - stelling ingenomen, dan zijn 
daarrnee nog niet aile problemen van de baan. Imrners, is het ontbindend beding 
ook nietig wanneer het ingeroepen wordt tegen iemand die een buitenechtelijke 
betrekking onderhoudt? Juist omdat hier van een huwelijk geen sprake is, kan 
artikel 36 Arbeidsovereenkomstenwet ter zake geen oplossing bieden (contra : 
Arbrb. Brussel, 26 november 1975, J.T., 1976, 330); om dezelfde reden kan de 
werknemer zich hier niet beroepen op artikel12 E. V.R.M. Blijft aileen artikel8 
E. V .R.M., dat het recht op eerbiediging van het prive- en gezinsleven waarborgt. 
Terecht merken M. Bax en H. Willekens op dat in geval van de toepassing van het 
ontbindend beding op een leraar die feitelijk gescheiden leefde van zijn echt
genote en een strafrechtelijke veroordeling had opgelopen wegens onderhoud van 
bijzit, de werknemer zich niet meer op artikel8 E. V .R.M. kon beroepen daar de 
buitenechtelijke verhouding door de strafrechtelijke veroordeling een publiek 
gegeven was geworden (o.c., R.W., 1981-82, 67-68; vgl. Arbh. Gent, 9 mei 
1919,R.W., 1979-80, 1458;J.T.T., 1980, 60;T.S.R., 1979, 156, nootH.De
meester). De vraag wordt daardoor beperkt tot het geval dat de buitenechtelijke 
verhouding geen rnisdrijf is. Hoe de rechtspraak het conflict tussen het recht op 
privacy enerzijds en godsdienst- en onderwijsvrijheid anderzijds zal oplossen kan 
nog niet met zekerheid worden voorspeld, alhoewel het cassatiearrest van 2 mei 
1969 en de verschillende conclusies van Advocaat -Generaal Dum on wijzen in de 
richting van de geldigheid van het ontbindingsbeding in deze gevallen (zie ook 
Arbh. Gent, 9 mei 1979, reeds aangehaald;anders: Arbh. Brussel, 24 november 
1977, J.T.T., 1978, 63). 

74. ONGEOORLOOFD VOORWERP - HUWELIJKSBEDINGEN (vervolg) - Huwelijks
clausules komen niet aileen voor in arbeidscontracten, maar ook in andere 
rechtshandelingen (zie vorig overzicht, T.P.R., 1975, 485). 
Ziehier een toepassingsgeval. In een huwelijkscontract werd bedongen dat de 
langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik zou verkrijgen op het aan de overle
dene toebehorende deel van de gemeenschap, maar dat aan dit recht een einde zou 
komen in geval de overlevende echtgenoot opnieuw in het huwelijk zou treden. 
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Het Hof van Beroep te Bergen achtte dit huwelijksbeding niet strijdig met de 
openbare orde of de goede zeden, daar ,elle ne tend evidemment pas a exercer 
une pression morale sur le survivant pour qu'il demeure dans le veuvage" 
(Bergen, 27 januari 1976,Rec. Gen. Enr. Not., 1976, nr. 22067, noot). Ditarrest 
sluit aan bij de beslissing van het Hof van Cassatie van 2 mei 1969, dat de 
geldigheid van zo'n beding beoordeeld moet worden in het licht van het causa
begrip (Arr. Cass., 1969, 834). 

75. ONGEOORLOOFD VOORWERP- EXPLOIT A TIE VAN KANSSPELEN- Het is vast
staande rechtspraak dat overeenkomsten met het oog op de inrichting en exploita
tie van kansspelen strijdig zijn met de openbare orde en de goede zeden, tenzij het 
gaat om de organisatie van spelen , , waarmee de behendigheid en geoefendheid 
van het lichaam gemoeid zijn'' voorzover de ingezette bedragen laag zijn (zie 
vorig overzicht, T.P.R., 1975,485 en de verwijzingen; adde: Rb. Luik, 19 juni 
1915,fur. Liege, 1975-76, 20; Kh. Verviers, 28 juni 1916,fur. Liege, 1976-77, 
141). 

Op deze algemene regel heeft de wetgever een belangrijke nieuwe uitzondering 
mogelijk gemaakt. In het K. B. van 13 januari 197 5 ter uitvoering van de wet van 
22 november 1974 is de lijst opgenomen van de speelapparaten waarvan de 
exploitatie toegelaten is. Hiertoe behoren o.m. toestellen zoals ,Bingo's" en 
,Flippers" (zie Gent, 27 juni 1975,R. W., 1975-76, 1381, noot; Kh. Verviers, 9 
november 1976, fur. Liege, 1976-77, 157). V 66r het van kracht worden van deze 
nieuwe regeling werden overeenkomsten betreffende de exploitatie van deze 
kansspelen vaak strijdig verklaard met de openbare orde en de goede zeden (zie 
vorig overzicht, T.P.R., 1975, 485-486; adde: Luik, 5 november 1975, fur. 
Liege, 1975-76, 137; Rb. Antwerpen, 3 mei 1973,R.W., 1974-75, 1397; vgl. 
Kh. Dendermonde, 16 februari 1976, R.W., 1975-76, 2377). 

De nietigheid van de arbeidsovereenkomst kan niet worden ingeroepen t. a. v. de 
rechten van de werknemer die voortvloeien uit de toepassing van de Arbeidsover
eenkomstenwet wanneer arbeid verricht wordt in speelzalen (art. 14 Arbeids
overeenkomstenwet; zie ookArbh. Luik, 27 februari 1975, fur. Liege, 1975-76, 
10). 

76. ONGEOORLOOFD VOORWERP - VRIJE BEROEPEN- ARCIDTECT - Krachtens 
artikel 6 van de Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en het 
beroep van architect is het uitoefenen van het beroep van architect onverenigbaar 
met dat van aannemer van openbare en private werken. Door deze onverenig
baarheid in het lev en te roepen heeft de wetgever, in het be lang van het beroep vim 
architect en·van het belang van de opdrachtgever, het ontwerpen van en het 
toezicht op het werk enerzijds en de uitvoering anderzijds van elkaar willen 
losmaken. Derhalve zijn overeenkomsten strijdig met genoemde wetsbepaling 
absoluut nietig wegens inbreuk op de openbare orde (zie Cass., 18 december 
1967, Pas., 1968, I, 516; Cass., 26 januari 1978, R.W., 1978-79, 665). 

De clausules in een aannemingsovereenkomst waarin bedongen wordt dat de 
ID\:,tit~\:t d~~: de ~!"' ...... ~e~e!" ~2.! '.l.'0!"'.:!~!! ~~ngP'.WP.7P-n en cieze laatste de honoraria 
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van de architect zal betalen, zijn strijdig met bovengenoemde dwingende wets
bepaling van openbare orde (zie Brussel, 19 september 1975, Res et Jura 
Immobilia, 1976, 9; Brussel, 18 oktober 1978,J.T., 1979, 74; Rb. Luik, 7 april 
1967, R.C.J.B., 1970, 491, noot A. De Bersaques; Rb. Brussel, 4 april1974, 
J.T., 1974, 588; Kh. Verviers, 8juli 1976,Jur. Liege, 1976-77, 240; zieookde 
niet gepubliceerde rechtspraak aangehaald door Flamme, M.-A. en Ph., o.c., 
J.T., 1976, 341). Ook hetbeding in een aannemingscontract dat de architect ,in 
gemeenschappelijk overleg'' door aannemer en opdrachtgever aangewezen zal 
worden, werd om die reden absoluut nietig verklaard (Brussel, 23 november 
1972, T.Aann., 1973, 177 en Rev. Not. B., 1974, 46). De vraag of deze regels 
ook gelden wanneer het gaat om de levering van een ,sleutelklare" woning, 
wordt betwist (zie en vgl. Brussel, 18 oktober 1978,J.T., 1979, 74; Rigaux,P., 
,De la construction 'de sur porte'", J.T., 1979, 224; Flamme, M.-A. en Ph., 
o.c., J.T., 1976, 341). 
Een bestek kan de aansprakelijkheid van de aannemer, die meestal beperkt is tot 
de loutere uitvoering van het werk, verzwaren en hem bepaalde taken opleggen 
die tot de normale opdracht van de architect behoren, zoals de bodemstudie, de 
funderingen en de betonberekening. Zo'n beding is geldig, indien het de des
betreffende aansprakelijkheid van de architect niet opheft of beperkt (Cass., 26 
januari 1978, Arr. Cass., 1978, 635). 
Het beding in het verkoopcontract van een stuk bouwgrond waarbij de verkoper 
aan de koper de verplichting oplegt een bepaalde architect- in casu de echt
genoot van de verkoopster- te belasten met het ontwerpen van en het toezicht op 
het bouwwerk, is onwettig, daar het inbreuk pleegt op de vrijheid van de 
opdrachtgever om een architect naar eigen keuze aan te duiden (Rb. Brussel, 28 
december 1976, Pas., 1979, III, 62). 

77. ONGEOORLOOFD VOORWERP- OVEREENKOMST OVER EEN NIET-OPENGEV AL

LEN NALATENSCHAP- De door artikel1130, lid 2 B. W. verboden overeenkomst 
over een toekomstige nalatenschap is ieder contract waardoor !outer eventuele 
rechten op een niet-opengevallen nalatenschap of een bestanddeel ervan worden 
toegekend, gewijzigd of afgestaan. 
Deze wetsbepaling zou beter haar plaats vinden in het gedeelte van het Burgerlijk 
Wetboek dat aan het erfrecht is gewijd (Vandeputte,R., o.c., 80). Daar de 
desbetreffende rechtspraak uitvoerig wordt behandeld in het rechtspraakoverzicht 
erfenissen, hoeft er hier niet op te worden ingegaan (Dillemans, R., Puelinckx
Coene, M. en Verstraete, J. , , Overzicht van rechtspraak ( 1968-1977). Erfenis
sen", T.P.R., 1978, 74 e.v.; adde: Bergen, 11 oktober 1978, Rec. Gen. Enr. 
Not., 1980, m. 22515). 

78. ONGEOORLOOFD VOORWERP - SOCIAAL RECHT - Het is niet de bedoeling 
hier alle uitspraken te vermelden waarin bedingen nietig werden verklaard die 
strijdig zijn met dwingende rechtsregels die al of niet de openbare orde raken. 
Slechts enkele typische gevallen worden vermeld. 
Inzake arbeidsovereenkomsten is een scheidsrechterlijke afspraak die is tot-
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standgekomen v66r het geschil was ontstaan, van rechtswege nietig (zie R9. 
Aarlen, 16 december 1975,Jur. Liege, 1975-76, 202; Matray, L. en Martens, P., 
o.c., T.P.R., 1979, 218; art. 13 Arbeidsovereenkomstenwet; art. 1678, lid 2 
Ger.W.). Aangezien een beroepsvoetballer beschouwd moet worden als een 
werknemer in dienstverband, houdt dit in dat het arbitragebeding om eventuele 
betwistingen aanhangig te maken bij een commissie van de Koninklijke Belgi
sche V oetbalbond nietig is, zo dit beding v66r het ontstaan van het geschil door 
een verwijzing naar de statuten van de voetbalfederatie tot stand is gekomen 
(Arbrb. Hasselt, 24 juni 1974, R. W., 1975-76, 372). 
Het beding waarbij de werknemer in een arbeidsovereenkomst in algemene 
bewoordingen afstand doet van iedere uitvinding die hij tijdens zijn dienstperiode 
doet, moet worden uitgelegd in verband met de functie waarvoor hij in dienst is 
genomen. Interpreteert men de clausule in de zin dat de werknemer ook afstand 
doet van uitvindingen ten aanzien van activiteiten die geen verband met de 
dienstverhuring, dan is het beding nietig (zie Rb. Leuven, 4 juni 1974, R.W., 
1974-75, 823; Remouchamps,L., Octrooien, inA.P.R., nrs. 426 e.v.). 
De tussen een griffier en een gerechtsdeurwaarder gesloten arbeidsovereenkomst 
is absoluut nietig wegens inbreuk op artikel1 K.B. nr. 87 van 5 februari 1935 
betreffende de cumulatie inzake openbare ambten en bedieningen (Arbh. Luik, 
15 juni 1973, fur. Liege, 1973-74, 27). 

Geen enkele wetsbepaling van dwingend recht of van openbare orde verbiedt 
partijen overeen te komen dat de opzegtermijn welke door de werkgever nageko
men moeten worden jegens de bedienden, ook op de handarbeiders zullen worden 
toegepast (Arbh. Brussel, 7 januari 1977,R.W., 1976-77, 2663). 
Ongeoorloofd is echter iedere overeenkomst inzake opzeggingstermijn v66r de 
beeindiging van het bediendencontract, ongeacht het feit dat die overeenkomst 
een langere termijn vaststelt dan de bij wet bepaalde rninimumtermijn (Cass., 8 
oktober 1975, Arr. Cass., 1976, 166). 
Het beding in een overeenkomst tussen de v. z. w. die een kliniek exploiteert en 
een geneesheer krachtens hetwelk deze laatste nooit zou mogen worden afgedankt 
tenzij om emstige redenen en na beslissing van de hogere geestelijke overheid, is 
nietig we gens inbreuk op artikel 1780 B. W., dat bepaalt dat men zijn diensten 
slechts voor een tijd ofvoor een bepaalde ondememing kan verbinden (Cass., 31 
oktober 1975, Arr. Cass., 1976, 287; Brussel, 17 september 1973, Pas., 1974, 
II, 29; vgl. R.P.D.B., Complement, III, V° Contratde travail et contratd'emploi, 
nr. 532; contra: Arbrb. Charleroi, 7 oktober 1975, T.S.R., 1976, 112). 

79. ONGEOORLOOFD VOORWERP- ARBITRAGE- Het beding waarbij aannemer 
en opdrachtgever overeenkomen de geschillen die tussen hen kunnen ontstaan, te 
laten beslechten door de architect die de leiding van de werken heeft, is nietig 
wegens het belang dat deze architect kan hebben bij de oplossing van het geschil 
(Rb. Brussel, 20 maart 1970, T.Aann., 1973, 75, noot A. Delvaux). 
De overeenkomst tussen de verzekeraar van degene die een ongeval heeft veroor
L.aMl ~itlJ.ct 5!u.:ttvff~; d~~~T~!i, !)!'!deY :!!!e .,_,C'0!*~~h0!!d i_l}Z~k~ rlP. ~~n~rr~k-f':lijk-
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heid voor dit ongeval, medische experts aan te stellen om op onherroepelijke 
wijze de duurtijd en de graad van tijdelijke en definitieve arbeidsongeschiktheid 
van het slachtoffer te bepalen, is een sui generis contract - en geen dading of 
scheidsrechterlijk beding. Zo'n contract is rechtsgeldig en bindt de partijen 
overeenkomstig artikel 1134 B.W. (Corr. Brussel, 24 april 1974, l.T., 1975, 
263, noot L. Dermine; R.G.A.R., 1974, nr. 9291). 
Indien de contracterende partijen trachten in een arbitrageovereenkomst impera
tieve wetten te ontduiken, is deze overeenkomst ongeldig. Is het aileen in die 
hypothese dat een arbitraal beding in verband met een concessie van alleen
verkoop nietig is of zijn deze bedingen steeds strijdig met de alleenverkoopwet 
wanneer zij totstandgekomen zijn v66r de beeindiging van de exclusiviteitsover
eenkomst? Deze vraag wordt uiteenlopend beantwoord: zie en vgl. Luik, 12 mei 
1977, J.T., 1977, 710, noot G. Keutgen en M. Huys; Matray, L. en Martens, P., 
o.c., T.P.R., 1979, 220-221 en de verwijzingen. 

80. ONGEOORLOOFD VOORWERP- ANDERE TOEPASSINGSGEVALLEN- Deaf
spraak tussen twee mededingers met betrekking tot de openbare aanbesteding van 
een openbaar werk, om de winst van de aanneming te verdelen indien het werk 
aan een van heiden wordt toevertrouwd, is in strijd met de regels van de openbare 
aanbesteding ten voordele van openbare besturen, daar zij tot doel heeft ~en der 
gegadigden in de mogelijkheid te stellen zijn offerte minder scherp te stellen en 
aldus de vrije prijsvorming belemmert ten nadele van de overheid, die verplicht is 
het werk aan de laagste aanbiederte gunnen (Gent, 2 april1976,R. W., 1975-76, 
2634, noot; zie art. 7 Wet van 14 juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten). 
Een niet-concurrentiebeding in een contract waarbij een handelszaak wordt 
overgedragen, is niet noodzakelijk nietig wegens inbreuk op de vrijheid van 
handel, zo het wei een begrenzing in de tijd maar niet in de ruimte bevat. Dit 
althans is de mening van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, wanneer het 
om een handelsactiviteit gaat voor dewelke de plaats van uitvoering zonder 
belang is (7 december 1976, B.R.H., 1977, 517; zie ook Antwerpen, 13 sep
tember 1979,R.W., 1979-80,2008, nootH.Swennen). 
De overeenkomst waarbij een prive-detective zich verbindt tot hetafluisteren van 
prive-gesprekken door rniddel van afluisterapparatuur in de woning van het 
slachtoffer geplaatst door de opdrachtgever, is strijdig met de goede zeden 
wegens inbreuk op het recht op bescherming van het prive-leven (zie Rb. Brussel, 
6 april1976, Pas., 1976, III, 51 met conclusies openbaar ministerie; cf. art. 8 
E.V.R.M.). 
De Burgerlijke Rechtbank te Brussel moest uitspraak doen in een interessante 
zaak. Een echtpaar was gewikkeld in een procedure van echtscheiding met 
wederzijdse toestemming. Op een bepaald ogenblik wordt een contract onderte
kend tussen schoonvader en schoonzoon waarin de vader er zich toe verbindt geen 
gebruik te maken van zijn gezag over zijn dochter om de echtscheiding te 
verhinderen, op voorwaarde dat zijn schoonzoon de ontleende 325.000 BF vol
gens bepaalde modaliteiten terugbetaalt. Later wordt de schuld van de schoon-
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zoon verminderd op voorwaarde dat deze met een kerkrechtelijke procedure 
instemt. De rechtbank verklaarde beide overeenkomsten strijdig met de goede 
zeden, daar zij de vrijheid van de schoonzoon aantasten om aldan niet uit de echt 
te scheiden (Rb. Brussel, 11 april 1978, Pas., 1979, III, 6). 
Op grond van artikel 1895 B.W. wordt aangenomen dat in geval van munt
ontwaarding de schuldenaar slechts de numerieke geldsom moet betalen in 
muntspecien die gangbaar zijn op het ogenblik van de betaling. Het staat echter 
vast dat artikel1895 B.W. geen imperatieve bepaling is. De indexclausule, d.i. 
het beding dat het bedrag der schuld laat schommelen in verhouding tot een 
bepaalde index, vormt daarenboven geen inbreuk op de wetten op de wettelijke en 
gedwongen koers. Immers, zo' n clausule heeft niet tot gevolg dat de bankbiljetten 
voor hun nominaal bedrag ter betaling geweigerd worden (Brussel, 27 oktober 
1978, f.T., 1979, 443; zie voorts Schoentjes-Merchiers, Y., De waardebeveili
gingsbedingen in het recht van de Ianden der Europese Economische Ge
meenschap, Brussel, 1868, 155 e.v.). De Vrederechterte Oostende oordeelde dat 
de indexclausule in een handelshuurovereenkomst, volgens dewelke een stijging 
of daling van het basiscijfer met 2,5 punten automatisch een verhoging of een 
daling van de huurprijs veroorzaakt, geldig is voorzover zij strekt tot behoud van 
de koopkrachtwaarde, maar onwettelijk is in de mate dat het gaat om een 
vermomde huurherziening (11 maart 1975, T.Vred., 1977, 78). 
Bedingen van onvervreemdbaarheid zijn in beginsel strijdig met het beginsel
van openbare orde- dat het goederenverkeer vrij moet zijn. Uitzonderlijk acht 
men deze clausule geldig, indien zij beperkt zijn in de tijd en ingegeven door een 
wettig belang van de vervreemder, de verkrijger of een derde (zie De Page, V, nr. 
907; Rb. Luik, 29 september 1978, fur. Liege, 1978-79, 107; Rb. Brussel, 6 mei 
1980, f.T., 1980, 745). Zo werd de schenking van een onroerend goed met 
onvervreemdbaarheidsbeding geldig verklaard, daar het de bedoeling van de 
partijen was dat de clausule slechts zou gelden tijdens het leven van de schenker 
en het beoogde te verhinderen dat deze nog tijdens zijn lev en de betrokken woning 
met derden zou moetendelen (Luik, 16 december 1971,Pas., 1972, II, 45;Rec. 
Gen. Enr. Not., 1971, nr. 21853). 
Het is onwettig om door een dading uitwerking te geven aan een absoluut nietige 
rechtshandeling (Brussel, 23 oktober 1975,Rev. Not. B., 1976, 86). Maaris het 
ook onwettig om door een dading te verzaken aan een vordering tot absolute 
nietigverklaring van een rechtshandeling? Het antwoord luidt in beginsel beves
tigend, maar de dading kan in dat geval slechts vernietigd worden wanneer de 
rechter de nietigheid van de oorspronkelijke rechtshandeling heeft vastgesteld 
(zie en vgl. Rb. Luik, 17 april1970, en 1 oktober 1971, Rev. Not. B., 1972, 26, 
noot F. Laine, gew. Luik, 27 februari 1973, fur. Liege, 1973-74, 193 en f.T., 
1974, 102; Herbots, J., en Stubbe-Pauwels, o.c. T.P.R., 1975, 1172; Simont, L. 
en De Gavre, J., o.c., R.C.J.B., 1976, 489-490; zie ook infra, nr. 83). 

In bepaalde streken van Wallonie wordt in pachtovereenkomsten- krachtens 
een oude gewoonte - een , ,chapeau'' bedongen. Het gaat hier om een ver
goeding die de intredende pachter dient te betalen aan de uittredende pachter of de 
c;~bC:illitiU, Ci~~l G~ 'bij ,/88!"ke!!!" ~C"'.'e!! ?.!!dt:"-!'P.n hP.t eoecl in gebruik te mogen 
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nemen. De geldigheid van dit soort ,drempelvergoeding" of ,sleutelgeld" 
wordt betwist. De tendens bestaat om de ,chapeau" die de eigenaar van de 
nieuwe pachter bedingt, nietig te verklaren daar deze in strijd is met de wettelijke 
beperkingen inzake de vaststelling van de pachtprijs (zie Bergen, 8 maart 1976, 
J.T., 1976, 352; Vred. Tubize, 24 april 1973, T.Vred., 1973, 290, noot 
F. Heilier; Vred. Doomik, 24 december 1974, T. Vred., 1975, 202; Rb. Dinant, 
15 december 1977,Rec. Enr. Not., nr. 22338, met nootlur. Liege, 1977-78, 
164). V olgens het Hof van Beroep te Luik mag een , chapeau" echter wel door de 
uittredende pachter bedongen worde:ri van de nieuwe pachter, , ,car il se peut que 
ce dernier ait renonce a faire valoir un droit au renouvellement du bail et aux 
benefices qu'il aurait pu en tirer: le chapeau serait alors une contrepartie de cette 
renonciation'' (Bergen, 8 maart 1976, J.T., 1976, 352; zie ook Brussel, 12 april 
1977,J.T., 1978, 436; Rb. Nijvel, 16 mei 1977,Rev. Reg. Dr., 1978,485, noot 
H. Closon; zie voorts Van Oevelen,A., o.c., R.W., 1979-80, 167 en de verwij
zingen. Contra: Rb. Diriant, 15 december 1977 ,Rec. Enr.Not., 1979, nr. 22338). 
Algemeen wordt aanvaard dat de tienjarige aansprakelijkheid van architecten en 
aannemers bedoeld in de artikelen 1792 en 2270 B. W. van openbare orde is, 
vermits ze de bescherming beoogt niet aileen van de belangen der eigenaars, maar 
ook van de openbare veiligheid (Kh. Veume, 7 september 1977 ,T Aann., 1978, 
128, noot M. Colpaert; zie Delva, W., , , Over de juridische natuur van de tienja
rige aansprakelijkheid van de architecten en aannemers", T.P.R., 1964, 33). 
Ret beding in een contract dat het bedrag van de schuldvordering met 10 % 
verhoogd wordt in geval de schuldenaarfailliet wordt verk:laard, is strijdig methet 
beginsel van de gelijkheid tussen de schuldeisers en met de openbare orde. De 
clausule is derhalve absoluut nietig (Kh. Verviers, 15 december 197 5, Jur. Liege, 
1976-77, 212). 

C. Oorzaak 

81. NOODZAKELIJK BESTAAN VAN EEN OORZAAK- In een arrest van 5 november 
1976 bevestigt het Hof van Cassatie de reeds in een uitspraak van 13 november 
1969 geformuleerde regel, dat de geldigheid van iedere rechtshandeling- een
zijdige zowel als meerzijdige- onderworpen is aan het bestaan van een oorzaak, 
tenzij in de gevallen waarin de wet aanneemt dat de handeling op zichzelf kan 
bestaan en van haar oorzaak kan worden gescheiden (Cass., 5 november 1976, 
Arr. Cass., 1977, 268; R.W., 1977-78, 440, noot J. Thielemans; R.C.J.B., 
1979,131, nootM. VanQuickenbome; Cass., 13 november 1969,Arr. Cass., 
1970, 261; R.C.J.B., 1970, 326, noot P. Van Ommeslaghe; zie ook Cass., 
6 september 1979, Arr. Cass., 1979-80, 11; Bergen, 31 januari 1979, Pas., 1979, 
II, 43, noot J.S.; Kh. Antwerpen, 5 april1974, R.W., 1975-76, 1458). 
Ret Hof van Cassatie heeft in deze beslissing geen omschrijving gegeven van het 
be grip , ,oorzaak' ' . Zoals men weet wordt in rechtsleer en rechtspraak in dit 
verband vaak een onderscheid gemaakt tussen de interne of objectieve oorzaak 
van de rechtshandeling, d.i. het onmiddellijke doel of de bestaansreden van de 
rechtshandeling, en de externe of subjectieve oorzaak, d.i. de achterliggende 
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persoonlijke beweegredenen van de partijen. De interne oorzaak zou gebruikt 
worden om een antwoord te geven op de vraag naar het noodzakelijk bestaan van 
een oorzaak en ter omschrijving van het begrip ,valse oorzaak", terwijl de 
exteme oorzaak gehanteerd zou worden bij de beantwoording van de vraag of de 
oorzaak van de rechtshandeling strijdig is met de openbare orde of de goede 
zeden. M.a.w. het begrip oorzaak zou in artikel1131 B.W. twee verschillende 
betekenissen hebben. Dit onderscheid heeft het Hof van Cassatie in boven
genoemde arresten blijkbaar van de hand gewezen, daar men in beide gevallen tot 
de slotsom kwam, dat de oorzaak van de rechtshandeling - afstand van de 
rechten op een erfenis - ontbrak en dit op grond van een dwaling omtrent de 
persoonlijke, doorslaggevende beweegreden (zie over dit alles Van Omme
slaghe, P.,o.c., R.C.J.B., 1970,328 e.v. eno.c., R.C.J.B., 1975,457 e.v. en de 
vele verwijzingen). Alhoewel deze zienswijze juist is- anders: vorig overzicht, 
T.P.R., 1975, 491 -, moet toch worden opgemerkt dat hierdoor niet steeds 
grotere duidelijkheid in deze materie wordt bereikt. Zo is het onderscheid tussen 
rechtshandeling zonder oorzaak, rechtshandeling met een valse oorzaak, dwaling 
omtrent de oorzaak van de verbintenis, essentiele dwaling omtrent de beweegre
denen en bijkomende dwaling omtrent de motieven er niet gemakkelijker door 
geworden (vgl. Coipel, M., o.c., R.C.J.B., 1978, 207 env.; zie ooksupra, nr. 
42). 
In bovengenoemde arresten beslist het Hof van Cassatie nog dat een oorzaak voor 
een rechtshandeling noodzakelijk is, tenzij de wet de gel~igheid van de abstracte 
rechtshanlleling erkent. -Betekent dit dat door een rechtsgewoonte of-door de wil 
van de partijen aan een rechtshandeling geen abstract karakter kan worden 
verleend? Totnutoe werd veelal aangenomen dat het vereiste dat de rechtshande
ling een oorzaak moet hebben, niet van openbare orde is. Dit betekent dat de 
sanctie de relatieve nietigheid is (zie Brussel, 2 februari 1977, J.T., 1977, 472, 
Rev. Not. B., 1977, 591) en dat partijen van de wettelijke regeling mogen 
afwijken (zie De Page, £'obligation abstraite, Brussel, 1957, 175 e.v.; Van 
Ommeslaghe,P., o.c., R.C.J.B., 1970, 361 e.v. en o.c., R.C.J.B., 1975, 
458-459; Van Lier, ,Les garanties dites a premiere demande ou abstraites", 
J.T., 1980, 350e.v. ;anders: Coipel, M.,o.c., R.C.J.B., 1978, 208). In verband 
met abstracte verbintenissen zie ook nog Cass. , 30 september 1977, R. W. , 
1977-78, 832 (wisselbrief); Brussel, 27 september 1978, B.R.H., 1979, 268 
(borgtocht). 
Een verbintenis is niet noodzakelijk zonder oorzaak, indien de oorzaak niet is 
aangeduid (art. 1132B.W.; Rb. Brussel, 5 november 1975,R.G.A.R., 1976, nr. 
9655). 

82. NOODZAKELIJK BESTAAN VAN EEN OORZAAK (vervolg) - KWIJTING VOOR 

SALDO vAN REKENING- Een W .A.M. -verzekeraar keert aan het slachtoffer van 
een door zijn verzekerde veroorzaakt verkeersongevai een bedrag uit met het oog 
op een definitieve schadevergoeding. Ret slachtoffer tekent een kwij tschrift voor 
sal do van rekening. Achteraf komt vast te staan dat het ongeval niet aan de schuld 
·•a.• ~;:; ·,·;::~zel~e~::!e te '.'.'ijt~!'. i~ _ K>lTI r1P. vP:rzP:ln~r:;~:;~r dan de uitgekeerde vergoeding 
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terugvorderen, daar de jegens bet slacbtoffer aangegane verbintenis zonder oor
zaak is? 
Een gedeelte van de recbtspraak beeft gemeend deze vraag bevestigend te moeten 
beantwoorden(Rb. Brussel, 12maart 1970,De Verz., 1970,881, metnootR.B.; 
R.G.A.R., 1970, nr. 8518; Vred. Deume, 24 december 1971,R.W., 1971-72, 
1851, noot C. R.G.A.R., 1972, nr. 8884). Het Hof van Cassatie beeft deze 
zienswijze terecbt verworpen. De regeling tussen de verzekeraar en de bena
deelde ontleent baar oorzaak niet aan de onderliggende verbouding tussen verze
keraar en verzekeringnemer, maar berust op een eigen oorzaak. Deze oorzaak is 
de bedoeling van de verzekeraar en de benadeelde om bet scbadegeval definitief 
te regelen (Cass., 2 juni 1972,Arr. Cass., 1972, 931; zie ook Cass., 18 oktober 
1979,De Verz., 1980, 133; zie voorts de recbtspraak aangebaald door Dirix, E., 
noot onder Arbrb. Brussel, 12 maart 1981, R. W., 1981-82, 198). 

83. ONGEOORLOOFDE OORZAAK- BUITENECHTELIJKE VERHOUDING- Alboewel 
blijkbaar geen principiele waarde meer gebecbt mag worden aan bet onderscbeid 
tussen interne en externe oorzaak (supra, nr. 81), is deze distinctie in de praktijk 
tocb nog nuttig om bet traditionele verschil tussen ongeoorloofd voorwerp en 
ongeoorloofde oorzaak te verduidelijken. Bij wederkerige contracten is de in
terne oorzaak van de verbintenis van de ene partij bet voorwerp van de verbintenis 
van de wederpartij (vgl. Cass., 29 september 1972,Arr. Cass., 1973, 121). De 
gevallen waarin de interne oorzaak strijdig is met de openbare orde en de goede 
zeden, zijn reeds bebandeld onder de boofding ,ongeoorloofd voorwerp" 
(supra, nrs. 72 e.v.). 
Een overeenkomst is absoluut nietig wegens een ongeoorloofde externe oorzaak, 
wanneer de doorslaggevende beweegreden of een van de determinerende mo
tieven die een ofbeide partijen tot contracteren bebben bewogen, strijdig is met de 
openbare orde of de goede zeden. In deze gevallen is enkel de oorzaak, niet bet 
voorwerp ongeoorloofd. 
W at deze laatste groep gevallen betreft, komen in recbtspraak en recbtsleer vooral 
contracten aan de orde die gesloten werden tussen personen die in concubinaat 
leven. In een groot aantal vonnissen en arresten werd de regel bevestigd dat een 
overeenkomst tussen personen die buiten bet buwelijk geslacbtsbetrekkingen 
onderhouden of onderbouden bebben, een ongeoorloofde oorzaak beeft en der
balve absoluut nietig is, indien een der determinerende motieven ervan is geweest 
het doen ontstaan, bet in stand bouden of bet vergoeden van die buitenecbtelijke 
sexuelerelatie (Cass., 23 juni 1977 ,Arr. Cass., 1977, 1098; Brussel, 16 oktober 
1972, T.Not., 1976, 65; Brussel, 13 maart 1973, T.Not., 1974, 264;Rec. Gen. 
Enr. Not., 1974, nr. 21821; Brussel, 6 november 1974,R.W., 1974-75, 1260; 
Brussel, 14 oktober 1975, J.T., 1975, 713, noot G. Bricmont en M. Humblet; 
Brussel, 7 december 1976,Rec. Enr. Not., 1978, nr. 22187 ;Rev. Not. B., 1977, 
300, noot N. Jeanmart; Bergen, 9 september 1975, Rec. Enr. Not., 1978, 
nr.22239; Luik, 27 april1977,Jur. Liege, 1977-78, 89; Antwerpen, 23 okto
ber 1979,R.W., 1980-81, 211; Gent, 9januari 1981,R.W., 1980-81, 2079; 
Rb. Luik, 2 november 1973, fur. Liege, 1973-74, 299; Rb. Brussel, 14 fe-
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bruari 1974, Rev. Not. B., 1975, 599; Rb. Luik, 7 november 1975, fur. Liege, 
1975-76, 107; Rb. Hasselt, 13 januari 1978, R.W., 1977-78, 2164; Arbrb. 
Doomik, 27 oktober 1978, f.T.T., 1979, 103; Vred. Borgloon, 17 januari 1979, 
Limb. Rechtsl., 1979, 82; wat de rechtsleerbetreft, zie o.m. Vandenberghe, H., 
De juridische betekenis van het concubinaat, Leuven, 1970, 112 e.v.; 
Jeanmart, N., Les effets civils de la vie en commun en dehors du mariage, 
Brussel, 1975,48 e.v.; Jeanmart,N., ,La vie en commun hors mariage", in 
F eitelijke scheiding - F eitelijk samenleven, Koninklijke Federatie van Belgische 
Notarissen (ed.), Gent, 1978, 70 e.v.; Bax, M., ,Kroniek Personen enFamilie
recht (1977-79)", R.W., 1979-80, 1687 e.v.; Baeteman, G. en Gerlo, J., o.c., 
T.P.R., 1981,785 e.v.; Raucent,L., o.c., R.C.J.B., 1980, 269-270). 
Uit het voorgaande volgt dat aileen wanneer hetbestaan van bovengenoemde 
immorele doorslaggevende drijfveer bewezen is, het contract een ongeoorloofde 
oorzaak heeft. In beginsel zijn overeenkomsten tussen concubinerenden dus 
geldig (zie o.m. Cass., 13 november 1953,Arr. Cass., 1954, 167; Cass., 23 juni 
1977,Arr. Cass., 1977, 1098;Brussel,6november1974,R.W., 1974-75, 1260; 
Antwerpen, 23 oktober 1979,R. W., 1980-81, 211; Rb. Luik, 2 november 1973, 
fur. Liege, 1973-74, 299; Rb. Luik, 7 november 1975, fur. Liege, 1975-76, 
107). 
Heeft een dading waarin verzaakt wordt aan een vordering tot absolute nietig
verklaring van een legaat aan een bijzit een ongeoorloofde oorzaak? Het Hof van 
Beroep te Luik met;nt dat deze vraag ontkennend moet worden beantwoord, zo 
partijen niet essentieel tot doel hadden te verzaken aan de nietigverklaring of 
uitwerking te bezorgen aan het legaat, maar wel om een geding ter vermijden 
waardoor de goede naam van de de cujus en zijn familie in opspraak zou gebracht 
worden (Luik, 27 februari 1973, f.T., 1974, 102; fur. Liege, 1973-74, 193; zie 
ook supra , nr. 80). Erg overtuigend is deze uitspraak niet, want men kan toch niet 
ontkennen dat een van de determinerende beweegredenen voor het sluiten van de 
dading waste verhinderen dat een legaat, dat wellicht een ongeoorloofde oorzaak 
had, vemietigd zou worden (zie Herbots, J. en Stubbe-Pauwels, A.-M., o.c., 
T.P.R., 1975, 1162). 
Op degene die beweert dat het contract een ongeoorloofde oorzaak heeft, rust de 
bewijslast dat een van de doorslaggevende beweegredenen het ontstaan, het 
instandhouden of het vergoeden van de buitenechtelijke sexuele relatie was. De 
feitenrechter beoordeelt op soevereine wijze het bestaan van dergelijke beweeg
reden (Cass., 23 juni 1977,Arr. Cass., 1977, 1098; zie ook Cass., 5 februari 
1970,Arr. Cass., 1970, 519). Zo werd beslist dat het loutere feit dat iemand een 
cheque van 20.000 BF aan de exploitant van een bar overhandigt ter betaling van 
geconsumeerde dranken, nog niet bewijst dat de betrokken overeenkomst een 
ongeoorloofde oorzaak had (Vred. Messancy, fur. Liege, 1977-78, 104). 

Terwijl vroeger het bewijs van het bestaan van het aldan niet overspelig concubi
naat vaak aanvaard werd als vermoeden -juris tantum - dat een schenking 
tussen concubinerenden een ongeoorloofde oorzaak had (zie nog Brussel, 13 maart 
1973, Rec. gen. Enr. Not., 1974, nr. 21821), blijkt de heersende rechtspraak 
.,.~..:.l1 daru u.;; ui:::t :::::!ee.:- :::::!ee !e'.'!'C'df'f1 tP ~tP.llen_ Het specifieke bewiis wordt 
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geeist dat de schenking tot doel had de buitenechtelijke geslachtsbetrekkingen te 
bevorderen of te vergoeden (zie Brussel, 6 november 1974, R.W., 1974-75, 
1260; Brussel, 7 december 1976,Rev. Not. B., 1977,300, nootN.Jeanmart; 
Luik, 24 juni 1976, Jur. Liege, 1976-77, 81; Luik, 27 april1977,Jur. Liege, 
1977-78, 89; Antwerpen, 23 oktober 1979,R.W., 1980-81,211; Bax, M., o.c., 
R. W., 1979-80, 1688). 

Op de bijzit rust derhalve niet de bewijslast dat het contract een geoorloofde 
oorzaak had, b.v. vergoeding voor bewezen diensten, vergoeding voor berok
kende schade, tegemoetkorning in geval van behoeftigheid van de bijzit en haar of 
zijn eventuele kinderen, e.d.m. Dat het contract geldig is, wanneer de bijzit dit 
bewijs toch levert, spreekt vanzelf. Derhalve, indien bewezen is dat een legaat tot 
doel had ,d'empecher sa concubine de vivre dans la rnisere", dan heeft deze 
rechtshandeling een geoorloofde oorzaak (Rb. Luik, 7 november 1975, Jur. 
Liege, 1975-76, 107; zie ook Brussel, 6 november 1974,R.W., 1974-75, 1260; 
vgl. Antwerpen, 23 oktober 1979, R.W., 1980-81, 211). Evenzo is geldig het 
legaat aan een bijzit omwille van de zorgen die deze aan de oude en ziekelijke 
moeder van de testator heeft verstrekt (Rb. Luik, 7 november 1975, Jur. Liege, 
1975-76, 107; zie ook Luik, 27 apri11977, Jur. Liege, 1977-78, 89). En louter 
affectieve betrekkingen tussen niet in concubinaat levende persori.en en tussen wie 
geen buitenechtelijke sexuele betrekkkingen bewezen zijn, laten uiteraard niet toe 
te besluiten dat de tussen partijen gesloten wederkerige overeenkomst ten be
zwarende titel een ongeoorloofde oorzaak heeft (Rb. Hasselt, 13 januari 1978, 
R. W., 1977-78, 2164; cf. Cass., 5 februari 1970, Arr. Cass., 1970, •519, noot 
W.G.). 
Ret lijdt geen twijfel dat de bewijsregeling- bewijzen i.v.m. beweegredenen 
zijn immers moeilijk te leveren en te beoordelen- een grote appreciatievrijheid 
aan de rechter geeft en hem vaak de mogelijkheid biedt om tot het door hem 
gewenste resultaat te komen. Zoals men weet, heerst bij rechters- zoals bij de 
meeste andere bevolkingsgroepen- geen eensgezindheid dienaangaande. 

84. ONGEOORLOOFDE OORZAAK - ANDERE TOEPASSINGEN - De lening toege
staan aan een persoon om hem de mogelijkheid te bieden zich verder over te geven 
aan spelen en weddenschappen, heeft een ongeoorloofde oorzaak. De lening 
toegestaanna afloop van het spel om de speler in staat te stellen zijn speelschulden 
te betalen, is daarentegen geoorloofd (Kh. Verviers, 28 juni 1976, Jur. Liege, 
1976-77, 141; De Page, V, nr. 300). 
De overeenkomst i. v.m. de exploitatie van gemeubelde kamers voor buitenech
telijke geslachtsbetrekkingen is strijdig met de goede zeden (Luik, 22 november 
1979, Jur. Liege, 1980, 1). 
Ret feit dat tussen de prestaties van de partijen in een overeenkomst een wanver
houding bestaat, sluit niet in dat de oorzaak van die overeenkomst aan de zijde van 
een of van beide partijen ongeoorloofd is (Cass., 25 november 1977 ,Arr. Cass., 
1978, 343 ; zie i. v .m. de theorie van de gekwalificeerde benadeling supra, nr. 
66). 
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De verzekering van smokkelwaar heeft een ongeoorloofde oorzaak, wanneer 
partijen hiermee beogen de belastingfraude in de hand te werken en haar risi~o's 
(verbeurdverklaring en geldboeten) uit te sluiten (zie Scheidsr. Uitspr., 9 juni 
1977, Rechtspr. Antw., 1977-78, 230, noot E. Dirix). 
Een gesimuleerde overeenkomst is absoluut nietig, wanneer zij tot doel heeft een 
wetsbepaling die de openbare orde raakt, te ontduiken (Brussel, 28 juni 1976, 
Rev. Not. B., 1977, 198; cf. supra, ur. 41). 
Een verkoopsovereenkomst tussen twee geneesheren m.b.t. een rontgenstraal
toestel en waarin duidelijk verwezen wordt naar de in het vooruitzicht gestelde 
benoeming van de koper als radioloog in het ziekenhuis waar de verkoper 
hoofdgeneesheer is, en naar de verwerving van diens clienteel, heeft een on
geoorloofde oorzaak (zie Rb. Mechelen, 21 januari 1975,R.W., 1977-78, 1649; 
cfr. art. 18, lid 2, K.B. ur. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening 
van de geneeskunst). 

85. ONGEOORLOOFDE OORZAAK- MOET DEZE GEMEEN ZIJN AAN BEIDE P ARTIJEN? 

- Dient een overeenkomst absoluut nietig te worden verklaard, indien slechts in 
hoofde van een der partijen de determinerende beweegreden of een van de 
doorslaggevende motieven strijdig is met de openbare orde of de goede zeden? 
Wat de eenzijdige contracten betreft- b.v. een schenking - wordt hierop 
meestal bevestigend geantwoord (Van Ommeslaghe, P., o.c., R.C.J.B., 1970, 
342 en de verwijzingen). Hetz~lfde geldt voor de eenzijdige rechtshandelingen, 
zoals een testamentaire beschikking (Vail Ommeslaghe,-P.-,- l.c., -343 en--de 
verwijzingen). Anders is het voor de wederkerige contracten ten bezwarende 
titel. Een bevestigende beantwoording van de vraag zou betekenen dat de partij 
die een geoorloofd doel nastreefde ook steeds gesanctioneerd zou worden. Dit 
wordt als ourechtvaardig ervaren en daarom nemen rechtsleer en rechtspraak in 
ons land veelal aan dat de ongeoorloofde doorslaggevende beweegredengemeen 
moet zijn aan beide partijen om tot nietigheid te kunnen besluiten (over de 
juridische grondslag van deze regel, zie infra, ur. 86). Maar wat moet daar onder 
worden verstaan? Volstaat de loutere kennis in hoofde van de wederpartij of 
vereist men iets meer, nl. de bedoeling mee te werken aan de verwezenlijking van 
het ongeoorloofde oogmerk? Rechtspraak en rechtsleer zijn verdeeld op dit punt 
(zie Van Ommeslaghe,P., o.c., R.C.J.B., 1970, 342-343 en 355-357; De 
Bersaques,A., o.c., R.C.J.B., 1977, 24 en 26 en de verwijzingen). 
Ret Hof van Beroep te Brussel- zich kennelijk inspirerend op bovengenoemde 
studie van Van Ommeslaghe- is van oordeel dat de doorslaggevende beweegre
denen in hoofde van elk der partijen slechts in aanmerking komen voorzover zij 
zijn ,entres dans le champ contractuel" op het ogenblik van de contractsvor
ming. En het Hof lichtte toe: ,il faut que les deux parties aient admis, soit 
expressement, soit tacitement, que ces mobiles soient une condition meme de la 
convention''. De loutere kennis volstaat daar niet voor. Nodig is dat , ,le caractere 
determinant de ce mobile et son efficacite juridique soient connus ou ne puissent 
etre ignores par l'autre partie et aient ete accepres, fftt ce tacitement, comme 
element~ Uu l,_,lJ!!iiat." (Tiw3ocl, 2 f~~!:"..!~ !977 ,_1?.~~' _ Nryt R ~ 1 Q77; .'i91 ; zie Van 
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Ommeslaghe, P., l.c., 356-357; zie ook Vred. Etterbeek, 9 mei 1977, T. Vred., 
1979, 75). 

86. DE RECHTSSPREUK ,NEMO ADDITUR ... " - De rechtsspreuk Nemo auditur 
propriam turpitudinem allegans betekent in het raam van het contractenrecht 
hoofdzakelijk dat een contractspartij de uitvoering van een met de openbare orde 
of goede zeden strijdige overeenkomst niet in rechte mag vorderen. Ret adagium 
geldt evenzeer voor overeenkomsten met een onwettig voorwerp als voor con
tracten waarvan de exteme oorzaak ongeoorloofd is (zie Cass., 24 september 
1976, Arr. Cass., 1977, 98 (het Rof vermeldt het adagium niet, maar steunt de 
regel op art. 1131 B.W.); Rb. Doomik, 14 april 1972, Revue juridique du 
Hainaut, 1972, 37; Arbrb. Verviers, 9 februari 1978, R.G.A.R., 1979, nr. 
10072; Vred. Doomik, 24 december 1974, T. Vred., 1975, 202; cf. Rouen, 2 
oktober 1973, Rev. Not. B., 1976, 104). 
Ret adagium mag echter - volgens een groot gedeelte van de rechtsleer en 
rechtspraak- niet ingeroepen worden tegen de contractspartij die zich op het 
ongeoorloofd karakter van voorwerp of oorzaak van de overeenkomst beroept om 
de absolute nietigheid te eisen van de overeenkomst en zich zodoende aan zijn 
verbintenissen te onttrekken (zie Cass., 19 mei 1961, Pas., 1961, I, 1008; 
Brussel, 16 oktober 1972, T. Not., 1976, 65; Bergen, 9 september 1975, Rec. 
Gen. Enr. Not., 1978, nr. 22239; Van Ommeslaghe, P., o.c., R.C.J.B., 1975, 
467). W anneer dit juist is, kan men de regel N emo auditur. . . niet inroepen ter 
verrechtvaardiging van het standpunt dat de eis tot nietigverklaring door de partij 
die een ongeoorloofd oogmerk nastreefde, afgewezen moet worden, wanneer de 
wederpartij niet de bedoeling had mee te werken aan de verwezenlijking van het 
ongeoorloofd oogmerk of daarvan zelfs niet op de hoogte was (ziesupra, nr. 85; 
De Page, Traite, I, nr. 94, p. 133). 
De vraag rijst echter of de voorgaande regel nog zonder meer geldt sinds het Rof 
van Cassatie in het arrest van 8 december 1966 de facultatieve toepassing door de 
rechter van de rechtsspreuk In pari causa turpitudinis cessat repetitio heeft 
erkend (Arr. Cass., 1967, 450; infra, nr. 87). De rechter kande eis tot teruggave 
van het in uitvoering van een ongeoorloofde overeenkomst gepresteerde weigeren 
in te willigen. Doet de rechter dit, dan betekent zulks in feite dat hij de gehele of 
gedeeltelijke uitvoering van een absoluut nietige overeenkomst bekrachtigt. 
Erkent men de faculatieve toepassing van het adagiumNemo auditur ... op de eis 
tot absolute nietigverklaring van het contract, dan betekent dit eveneens dat de 
rechter in feite gemachtigd is te beslissen of deze overeenkomsten ai dan niet 
uitgevoerd moeten worden (vgl. Van Gerven, W. Algemeen Deel, Antwerpen, 
1969, nr. 132, p. 424; Luik, 16 oktober 1969,Pas., 1970, II, 9; zie ookBrussel, 
22 januari 1975,R. W., 1974-75, 2098). Maar dan rijst onmiddellijk een nieuwe 
vraag : wordt hierdoor geen afbreuk gedaan aan artikel1131 B. W. , dat bepaalt dat 
ongeoorloofde overeenkomsten geen gevolgen kunnen hebben? 

87. DE RECHTSSPREUK ,IN PARI CAUSA ... "- De rechtsspreuk ,In pari causa 
turpitudinis cessat repetitio'' houdt in dat de rechter de terugvordering afwijst 
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van hetgeen in uitvoering van een met de openbare orde of goede zeden strijdige 
overeenkomst werd gepresteerd. In het arrest van 8 december 1966 had het Hof 
van Cassatie deze regel erkend, maar tevens laten verstaan dat het hier om een 
voor de rechter facultatieve en dus niet verplichte norm gaat (Arr. Cass., 1967, 
450 en de conclusie van Procureur-Generaal R. Hayoit de Termicourt). 
In veel duidelijkere bewoordingen heeft het Hof van Cassatie dit bevestigd in het 
arrest van 24 september 1976: ,,Overwegende dat, zo derechterkan weigeren de 
terugvordering in te willigen, hetzij omdat hij van oordeel is dat het aldus aan een 
van de contractanten toegekende voordeel de preventieve rol van de sanctie van 
absolute nietigheid, door artikel 1131 van het Burgerlijk Wetboek gesteld, in het 
gedrang zou brengen, hetzij nog omdat hij meent dat de sociale orde vereist dat 
een van de medecontractanten zwaarder moet worden getroffen, hij echter niet 
verplicht is dit te doen vermits het adagium In pari causa turpitudinis cessat 
repetitio geen verplichte norm is" (Arr. Cass ., 1977, 100). 
In dit arrest heeft het Hof van Cassatie ook duidelijk gesteld, dat de terugvorde
ring het normaal gevolg is van de door artikel 1131 B. W. gestelde nietigheid en 
dat deze eis door de rechter op gtond van de artikelen 1235 en 1376 B.W. 
ingewilligd kan worden (Arr. Cass., 1977, 100; Brussel, 16 oktober 1972, T. 
Not., 1976, 65; Rb. Dinant, 15 december 1977, Rec. Gen. Enr. Not., 1979, nr. 
22338, noot; Vred. Doornik, 24 december 1974, T. Vred., 1975, 202). Dit 
betekent dat de toepassing van het adagium/n pari causa ... de uitzondering op 
de regel vormt. 
Uit het hierboven aangehaalde citaat blijkt voorts dat het Hof van Cassatie de 
toepassing van genoemde rechtsspreuk in twee gevallen verantwoord acht: 1 o 

wanneer de rechter oordeelt dat de teruggave de preventieve uitwerking van de 
nietigheidssanctie in het gedrang zou brengen; 2° wanneer de rechter oordeelt dat 
de sociale orde vereist dat een der partijen strenger gestraft moet worden (repres
sieve uitwerking van de nietigheidssanctie) (zie ook Bergen, 9 september 1975, 
Rec. Gen. Enr. Not., 1978, nr. 22239; Vred. Doomik, 24 december 1974, T. 
VreL 1975, 206-207). 

Tenslotte is genoemd arrest van het Hof van Cassatie belangrijk omdat het de 
rechtsspreuk toepast op een overeenkomst strijdig met de openbare orde- in 
casu de wetgeving inzake de bevoorrading in textielprodukten -, daarmee 
terecht de stelling afwijzend dat het adagium aileen zou gelden voor overeenkom
sten die inbreuk plegen op de goede zeden (zie vorig overzicht, T.P.R., 1975, 
495-496; zie ook Van Ommeslaghe, P., o .c., R. C .J.B., 197 5, 467-469 en de vele 
verwijzingen; anders: Vred. Doornik, 24 december 1974, T. Vred., 1975, 206). 

88. RECHTSSPREUK ,,IN PARI CAUSA ... '' (vervolg)- Een man had een reeks schen
kingen aan een vrouw gedaan met het oog op het instandhouden van hun 
buitenechtelijke sexuele relatie. W anneer na verloop van tijd hun verhouding toch 
afgebroken wordt, eist de man de teruggave van de geschonken goederen, daar de 
betrokken overeenkomsten strijdig waren met de goede zeden. De Burgerlijke 
Rechtbank te Brussel willigde deze eis in (14 februari 1974,Rev. Not. B., 1975, 
559). HctHu[ v!!i! DL-i"V~p t~ B:-"~G~e! !!!ee!!d~ ~ch!~!'7 ().!' ~roncl van het adagium/n 
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pari causa turpitudinis cessat repetitio, de vordering tot teruggave te moeten 
afwijzen, vermits anders ,le partenaire ayant use de procedes deloyaux" niet 
gestraftzouzijn(Brussel, 14 oktober 1975,J.T., 1975,713, nootG. Bricmonten 
M. Humblet). 
Sommige aute11rs zijn blijkbaar zo geschrokken van het feit dat rechters door de 
toepassing van het adagium op schenkingen aan bijzitten, deze laatsten een 
zekere bescherming kunnen verlenen ten koste van het wettige gezin, dat zij 
zonder meer voorstellen de rechtsspreuk niet toepasselijk te verklaren op con
tracten ten kosteloze titel (zie Bricmont, G. en Humblet, M., i.e., 713-714; 
Baeteman, G. en Gerlo, J., o.c., T.P.R., 1981, 786-787; Raucent, L., o.c., 
R.C.J.B., 1980, 270-271). 
Zo'n radicale maatregellijkt noch nodig, noch wenselijk. Inderdaad, er werd 
reeds op gewezen dat de toepassing van het adagium slechts uitzonderlijk kan zijn 
(supra, nr. 87). De rechter zal met name moeten nagaan of de preventieve of 
repressieve uitwerking van de nietigheidssanctie de weigering van de vordering 
tot teruggave noodzaakt. C. Renard, E. Vieujean en Y. Hannequart citeren 
trouwens verschillende gevallen waarin de toepassing van de rechtsspreuk op 
schenkingen aan bijzitten gewettigd voorkomt. Zo schrijven zij: ,En cas de 
concubinage, la repetition pourrait etre refusee, s 'il apparaissait que le concubin a 
precisement tente de se servir de la menace de la perte des avantages materiels 
pour retenir une compagne qui voudrait rompre. L'intentement de !'action en 
nullite ne pourrait alors etre interprete comme marquant la volonte d'aneantir le 
passe; mais bien comme denon~ant une nouvelle manreuvre illicite exclusive de 
toutrepentir" (LesNovelles,Droitcivil, IV, 1, nr. 1196ter;anders: Bricmont, 
G. en Humblet, M., i.e., 713-714 en de aldaar aangehaalde Franse rechtsleer). 

AFDEUNGN 

DE GEVOLGEN VAN HET CONTRACT 

A. De gevolgen tussen partijen 

a. De interpretatie van het contract 

89. DE ARTIKELEN 1156-1164 B.W. - RAADGEVINGEN OF RECHTSREGELS? 

Dienen de in de artikelen 1156 tot en met 1164 B. W. vermelde interpretatieregels 
beschouwd te worden als gewone raadgevingen aan de rechter of vormen zij 
werkelijke rechtsregels met een suppletief karakter? Gaat het hier slechts om 
richtlijnen voor de rechter, dan kan de schending van deze bepalingen niet tot 
cassatie leiden. Immers, het Hof van Cassatie neemt slechts kennis van beslis
singen in laatste aanleg die voor het hof worden gebracht we gens· overtreding van 
de wet of wegens schending van substantiele of op straffe van nietigheid voorge
schreven vormen (art. 608 Ger. W.). 
Gedurende vele jaren hebben de heersende rechtsleer en rechtspraak in ons land 
aangenomen dat de bepalingen van de artikelen 1156 tot en met 1164 B. W. 
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slechts aanbevelingen voor de rechter bevatten en geen rechtsregels waarvan voor 
het Hof van Cassatie de schending kan worden ingeroepen (Cass., 22 mei 1868, 
Pas., 1868, I, 380 (m.b.t. art. 1156, 1157, 1158, 1160 en 1162B.W.); Cass., 18 
november 1915, Pas., 1915-16, I, 494 (m.b.t. art. 1157, 1158 en 1163 B.W.); 
Cass., 7 augustus 1925,Pas., 1925, I, 386 (m.b.t. art. 1156 B.W.); Cass., 9 
oktober 1964,Pas., 1965, I, 132 (m.b.t. art. 1162 B.W.); De Page, H., Traite, 
ll, nr. 565, p . .551; Dekkers, R., Handboek, IT, nr. 109, p. 64). 

In zijn Mercuriale van 1 september 1978 stelt Procureur-Generaal F. Duman de 
vraag of de traditione1e leer van het Hof van Cassatie niet aan herziening toe is en 
of men niet moet beslissen ,dat, hoewel de rechter zeer vrij is om in d~ hem 
voorgelegde gevallen al dan niet toepassing te maken van de artikelen 1156 en 
volgende van het Burgerlijk Wetboek, hij, ... geen uitleggingsmethodes mag 
aanwenden welke bij die artikelen worden verboden, of zelfs dat hij evenmin de 
toepassing ervan mag weigeren wanneer uit zijn vaststellingen volgt dat hij ze had 
moeten toepassen. Dan kunnen genoemde artikelen evenwel niet langer meer 
beschouwd als gewone raadgevingen, doch vormen zij werkelijke rechtsregels 
met een suppletief karakter" (Dumon, F., ,De motivering van vonnissen en 
arresten en de bewijskracht van de akten", Arr. Cass., 1978-79, 38-39). 

Een grondige bespreking van deze problematiek valt uiteraard buiten het bestek 
van een overzicht als het onderhavige. Ik mage dan ook volstaan met enkele 
kanttekeningen. Vooreerst dient vastgesteld dat de traditionele leer tach wel erg 
radikaal is: zonder meer vaststellen dat een hele reeks bepalingen in het Burger
lijk Wetboek geen wetten zijn, maar aanbevelingen aan de rechter, zonder dat 
daarvoor in de wetteksten zelf of in de wetsgeschiedenis duidelijke aanwijzingen 
te vinden zijn, doet tach de vraag rijzen of de rechterlijke macht hier haar 
bevoegdheden niet te buiten is gegaan. In de tweede plaats kan men moeilijk 
ontkennen dat heel wat inrepretatieregels vervat in artikel 1156 e.v. B.W. 
toepassingen zijn van het beginsel van de wilsautonomie, de grondslag van ons 
contractenrecht. Tot nader order is die theorie van de wilsautonomie geen aanbe
veling, maar een fundamenteel rechtsbeginsel dat de rechters moeten eerbiedigen 
(supra, nrs. 10-11). F. Duman schrijft terecht dat overeenkomstig de traditionele 
leer het Hof van Cassatie de beslissing niet zou kunnen censureren van een rechter 
die, in stri jd met het bepaalde van artikel1156 B. W. , zou zeggen dat hi j zich altijd 
aan de letterlijke betekenis van de woorden moet houden en die dientengevolge 
zou beslissen dat hij het daarbij houdt om de zin en de draagwijdte van een hem 
voorgelegde akte te bepalen (o.c., 38). Dat gaat tach te ver. 

Het Hof van Cassatie is voor deze kritiek met ongevoelig gebleken. Dit bleek 
vooreerst t.a.v. de draagwijdte van artikel1162 B.W., dat bepaalt dat in geval 
van twijfel de overeenkomst uitgelegd wordt ten nadele van hem die bedongen 
heeft en ten voordele van hem die zich verbonden heeft. In een arrest van 29 
januari 1975 overwoog het Hof van Cassatie reeds dat ,nu de rechter niet 
aanneemt dat de draagwijdte van het beding voor twijfel vatbaar is, hij artikel 
1162 van het Burgerlijk Wetboek niet hoefde toe te passen" (Cass., 29 januari 
1975, Arr. Cass., 1975, 616; zie ook Cass., 23 december 1966, Arr. Cass., 
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toe te passen is moeilijk te verenigen met de leer dat het hier slechts om een 
raadgeving voor de rechter zou gaan (Dumon, F., l.c., 38). Ook verschillende 
vooraanstaande auteurs verdedigden de stelling dat artikel 1162 B. W. - in 
tegenstelling tot de andere bepalingen van de artikelen 1156-1164 B. W. - geen 
richtlijnmaareenrechtsregel bevat (Van Ommeslaghe, P., o.c., R.C.J.B ., 1975, 
501; Vandeputte, R., o.c., 105). HetHofvan Cassatie hakte de knoop definitief 
door in het arrest van 22 maart 1979: in geval van twijfel over de zin of over de 
draagwijdte van een overeenkomst, d.w.z. als uit de gegevens uit of buiten de 
akte niet kan worden opgemaakt wat de zin of de draagwijdte van die overeen
komst is, moet het contract, krachtens artikel1162 B. W., door de rechter worden 
uitgelegd ten nadele van hem die bedongen heeft en ten voordele van hem die zich 
verbonden heeft (Arr. Cass., 1978-79, 860). En het Hof voegde daaraan toe dat 
artikel 1162 B. W. een wettelijke bepaling is in de zin van artikel 608 Ger. W. 
waarvan de schending tot cassatie kan leiden (ibid.). 
Mag uit het voorgaande worden afgeleid dat ook de andere in de artikelen 
1156-1164 B.W. vervatte interpretatieregels suppletieve wetsbepalingen zijn of 
geldt het hier een uitzonderlijke regeling voor artikel 1162 B. W. , zoals P. Van 
Ommeslaghe en R. Vandeputte beweren? M.i. heeft het Hof van Cassatie deze 
vraag impliciet beantwoord in het arrest van 27 april 1979. Hierin stelt het Hof 
duidelijk dat , ,de rechter verplicht is krachtens artikel 1156 van het Burgerlijk 
W etboek de gemeenschappelijke bedoeling van de contracterende partijen na te 
gaan" (Arr. Cass., 1978-79, 1025). Daar het merendeel van de overige inter
pretatieregels beschouwd kunnen worden als toepassingen van artikel1156 B. W. 
en daar artikel 1160 B. W. in het verlengde ligt van artikel 113 5 B . W. , lijkt de 
conclusie gerechtvaardigd dat de artikelen 1156 tot en met 1164 B. W. suppletieve 
rechtsregels zijn waarvan de schending door de rechter tot cassatie kan leiden. 
Nu de traditionele leer blijkbaar verlaten is, blijven er toch nog een aantal 
belangrijke problemen. De twee voomaamste zijn m.i. : ten eerste, bestaan er nog 
andere interpretatieregels dan deze die in de artikelen 1156-1164 B.W. worden 
opgesomd? en ten tweede, in welke volgorde dienen de interpretatieregels te 
worden toegepast? Wat dit laatste betreft kan de lezing worden aanbevolen van 
Bore, J., ,Un centenaire: le controle par la Cour de Cassation de la denaturation 
des actes" ,Rev. Trim. Dr. Civ., 1972, nr. 117, p. 304-305; zie ookDirix, E., en 
Van Oevelen, A., o.c., R.W., 1980~81, 2393-2396). 

90. GEMEENSCHAPPELIJKE BEDOELING DER PARTIJEN (art. 1156 B.W.)- In ons 
recht primeert in beginsel de werkelijke wil op de wilsverklaring (zie o.m. 
Dum on, F., , ,De motivering van de vonnissen en arresten en de bewijskracht van 
de alcten", Arr. Cass., 1978-79, 1 e.v. en i.h.b. nrs. 25 e.v., Causin, E., 
,L'interpretation des contrats ecrits vue a travers le contrat d'assurance", De 
Verz., 1980, 257, e.v.). Daarom bepaalt artikel 1156 B.W. dat men in de 
overeenkomsten moet nagaan welke de gemeenschappelijke bedoeling van de 
contracterende partijen is geweest, veeleer dan zich te houden aan de letterlijke 
betekenis van de woorden. Deze regel beheerst de wijze waarop de rechter 
overeenkomsten dient te interpreteren (zie o.m. Cass., 18 september 1975,Arr. 
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Cass., 1976, 88; Cass.; 10 november 1978,Arr. Cass., 1978-79, 299; Brussel, 
29 november 1973,J.T., 1979, 339;Gent, 6 januari 1977 ,Rec. Gen. Enr. Not., 
1979, nr. 22374; Rb. Dendermonde, 12 maart 1975; T. Not., 1975, 248; Vred. 
Spa, 26 juli 1979, Pas., 1975, ill, 21; zie ookBrussel, 18 mei 1976,J.T., 1979, 
220, noot P. Rigaux en P. Roche). 
Bij de interpretatie van een overeenkomst dient de rechter het beginsel overeen
komst-wette eerbiedigen (cf. art. 1134, lid 1 B.W.; zieMatthijs, J. enBaeteman, 
G., o.c., T.P.R., 1966, 236 e.v.). De verbindende krachtvan een overeenkomst 
wordt echter niet miskend door de rechter die aan een overeenkomst het gevolg 
toekent dat zij, volgens de interpretatie die hij er, overeenkomstig de ge
meenschappelijke bedoeling der partijen, aan geeft, wettelijk tussen die parijen 
heeft (zie supra, nr. 12, en de vele verwijzingen aldaar; adde: Cass., 28 maart 
1974, Arr. Cass., 1974, 833; Cass., 27 juni 1975, Arr. Cass., 1975, 1163; 
Cass., 21 november 1975,Arr. Cass., 1976, 375; Cass., 28 januari 1976,Arr. 
Cass., 1976, 623; Cass., 29 oktober 1976,Arr. Cass., 1977, 250; Cass., 26 juni 
1977, Arr. Cass., 1977, 1120; Cass., 10 november 1978, Arr. Cass., 1978-
79, 299). 
W anneer in een verzekeringspolis een bijzonder getypt beding en een daarmee 
strijdige gedrukte bepaling in de algemene voorwaarden voorkomen, dient de 
voorkeur te worden gegeven aan het bijzondere beding, daar dit de duidelijke 
bedoeling van de partijen weergeeft (Scheidsr. Uitspr., 17 december 1976, 
Rechtspr. Antw., 1975-76, 441; zie ook vorig overzicht, T.P.R., 1975, 497). 
Voorzover hij de bewijskracht van de akte niet miskent, beoordeelt de feiten
rechter soeverein de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen (Cass., 5 
november 1976, Arr. Cass., 1977, 268; Cass., 9 oktober 1978, Arr. Cass., 
1978-79, 156. Zie ookDumon, F., l.c., p. 54 e.v., nrs. 37 e.v.; Cass., 22 maart 
1979, Arr. Cass., 1978-79, 860). 
De rechter die oordeelt dat door een forfaitair schadebeding, dat enkel bedoeld 
werd voor de vertragingsschade, ook de schade wegens meerkosten ingevolge 
voltooiing van de werken door derden wordt gedekt, geeft een interpretatie van 
het boetebeding die niet te verenigen is met de bewoordingen van de akte waarin 
dit is opgenomen en miskent aldus de bewijskracht van deze akte (Cass., 3 
oktober 1975,Arr. Cass., 1976, 155; T. Aann., 1979,407, nootK. VerBeme). 
De bewijskracht van de akten wordt echter niet miskend door de rechter die, 
zonder de bewoordingen van een uit te leggen akte te miskennen, zich op 
extrinsieke omstandigheden beroept, om de werkelijke draagwijdte te bepalen 
welke de parti jen aan de akte hebben willen geven ( Cass. , 21 november 197 5, 
Arr. Cass., 1976, 375; Cass., 2 april1979,Arr. Cass., 1978-79, 908). 

91. GEMEENSCHAPPELIJKE BEDOELING DER PARTIJEN (art. 1156)- EXTRINSIEKE 

OMSTANDIGHEDEN- De bevoegdheid van de rechter om een overeenkomst uit te 
leggen is niet beperkt tot de interpretatie van de bewoordingen welke de partijen 
hebben gebruikt in het contract tot vasts telling van die overeenkomst ( Cass. , 18 
september 1975,Arr. Cass., 1976, 88). M.a.w. naast de bewoordingen van het 
L,,Jii~i"U~t Z~lf ~~g de !'eSh!e! ee!! b~!0~p (loP.n Of' PYfrin.sfeke Omsfandigheden Offi 
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de werkelijke draagwijdte te bepalen die partijen aan de overeenkomst hebben 
willen geven (zie Cass., 21 november 1975, Arr. Cass., 1976, 375; zie ook 
Cass., 22 maart 1979,Arr. Cass., 1978-79, 860). Derhalve, wanneer de rechter 
de gemeenschappelijke bedoeling van de contracterende partijen dient op te 
sporen, mag hij eveneens rekening houden met de kontekst van de overeenkomst, 
de begeleidende omstandigheden en meer in het bijzonder de wijze waarop de 
overeenkomst werd uitgevoerd (Bergen, 6 april1976, J.T., 1976, 425; zie ook 
Kh. Antwerpen, 11 oktober 1977 ,De Verz., 1979, (485) 488; Vred. Schaarbeek, 
6 maart 473, T. Vred., 1974, 74). 
In een verzekeringspolis werd bedongen dat de dekking van rechtswege en zonder 
aanmaning geschorst zou worden vanaf de vervaldag als de premie niet uiterlijk 
op de vijftiende dag na de vervaldag betaald was. Door de draagwijdte van de 
overeenkomst te bepalen aan de hand van de feitelijke uitvoering ervan, en door 
de elementen op te sommen waaruit volgt dat, niettegenstaande de termen van het 
beding, de werkelijke bedoeling van de partijen is geweest de schorsing van de 
dekking pas te Iaten intreden na ingebrekestelling en zulks vanaf de ingebreke
stelling, maakt de rechter toepassing van artikel 1156 B.W. (Gent, 8 januari 
1975, R. W., 1976-77, 1319 en Cass., 30 april 1976, R. W., 1976-77, 1313). 

92. GEMEENSCHAPPELIJKE BEDOELING VANDE PARTIJEN (art.1156 B.W.) -KWALI

FICATIE vAN DE OVEREENKOMST- Daar de feitenrechter de werkelijke bedoeling 
van de partijen dient te achterhalen, is hij uiteraard niet gebonden door de 
juridische kwalificatie die deze partijen aan hun overeenkomst hebben gegeven. 
Zie i. v .m. de kwalificatie van een parkingcontract: 
Rb. Brussel, 24 oktober 1973, J.T., 1974, 339; Vred. Oostende, 12 oktober 
1976,R.W., 1977-78, 2033; 
- van een leasingovereenkomst: 
Kh. Nijvel, 28 september 1972 en Brussel, 9 januari 1976, B.R.H., 1976, 345, 
nootl.V.; Coursup. Gr. DucMLuxembourg, 25 mei 1977,J.T., 1977, 692,noot 
J.P. Mousel; 
- van een verhuiscontract: 
Brussel, 5 januari 1976;Pas., 1976, II, 186;Rev. Not. B., 1976, 315; Brussel, 
21 januari 1976, Pas., 1976, ll, 203; 
- van een overeenkomst tussen een kliniek en een geneesheer: 
Arbh. Brussel, 31 oktober 1978, J.T., 1979, 183; 

- van een zgn. renting contract: 
Rb. Luik, 9 november 1976, De Verz., 1977, 341; Brussel, 13 mei 1976 en 
Cass., 3 november 1977,De Verz., 1977,349, nootS., zie ookKh. Oudenaarde, 
2maart 1976,De Verz., 1977, 323; 
- van een contract i. v .m. het exploiteren van eensteengroeve: Brussel, 24 april 
1979, Pas., 1979, ll, 93 ;J.T., 1980, 374; zie ook De Page, IV, nr. 484 en de 
verwijzingen; Vred. Neufchateau, 6 juli 1973, T. Vred., 1976, 295; 

- van een ,bruiklening" van een autovoertuig: 
Bergen, 10 februari 1976, Pas., 1977, ll, 14; 
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- van een koopoptie: 
Brussel, 12 mei 1976, Res et Jura Immobilia, 1976, 273; 
- van een overeenkomst gesloten tussen eenfilmbedrijf en een actrice: 
Arbrb. Antwerpen, 22 maart 1972, R.W., 1974-75, 1142; 

- van een overeenkomst ~aarbij eenfiliaalhoudster als zelfstandige mandataris 
wordt aangesteld: 
Arbh. Antwerpen, 9 november 1976, T.S.R., 1977, 280; 
- van een contract waarbij de huurders van een handelspand dit verder mogen 
gebruiken om hen in de gelegenheid te stellen een ander pand te zoeken : 
Cass., 25 mei 1979, Arr. Cass., 1978-79, 1123; 
- van een scheidsrechterlijk beding: 
Luik, 21 april 1975, Pas., 1976, ll, 25; 

- van een vervoercontract: 
Luik, 22 november 1977, Jur. Liege, 1977-78, 225; 
- van een brouwerijcontract: 
Brussel, 25 mei 1973, R.W., 1974-75, 530. 

Daar de feitenrechter door de kwalificatie die hij aan de overeenkomst geeft, 
beslist welke suppletieve en dwingende rechtsregels op de betrokken overeen
komst toepasselijk zijn, is zijn beslissing aan het toezicht van het Hof van Cassatie 
onderworpen (zie Dumon, F., I.e., nr. 20). 

93. INTERPRET A TIE TEN NADELE VAN DEGENE DIE BEDONGEN HEEFT (art:-I-162 

B.W.)- In geval van twijfel over de zin of de draagwijdte van een overeenkomst, 
d. w .z. als uit de gegevens in of buiten de akte niet kan worden opgemaakt wat de 
zin of de draagwijdte van die overeenkomst is, moet het contract, krachtens 
artikel 1162 B. W. , door de rechter worden uitgelegd ten nadele van hem die 
bedongen heeft en ten voordele van hem die zich verbonden heeft (Cass., 22 
maart 1979, Arr. Cass., 1978-79, 860, zie ook Bergen, 11 oktober 1978, Pas., 
1978, ll, 131 ;Brussel, 15 april1971,T.Aann., 1975,269, nootM.-A. Flamme). 
U it de door het Hof van Cassatie gekozen formulering blijkt dat artikel1162 B. W. 
slechts kan worden toegepast door de rechter wanneer de andere in de artikelen 
1156 e.v. B.W. vermelde interpretatieregels geen uitkomst bieden (zie ook 
Cass., 29 januari 1975, Arr. Cass., 1975, 616). 
Hij die zich in een overeenkomst ertoe verbonden heeft de door een partij geleden 
schade te vergoeden, is in hetraam van artikel1162 B.W., de partij die-m.b.t. 
dat beding - zich verbonden heeft, terwijl de andere partij bedongen heeft 
(Cass., 27 apri11979,Arr. Cass., 1978-79, 1022). Degene die in een overeen
komst het voordeel van een beding tot vrijstelling van aansprakelijkheid geniet, 
is, m.b.t. dat beding, in hetraam van artikel1162 B.W., de partij die bedongen 
heeft, terwijl de andere partij zich verbonden heeft (Cass., 22 maart 1979, Arr. 
Cass., 1978-79, 860; Cass., 7 september 1979, Arr. Cass., 1979-80, 23). 
Uit deze laatste beslissing blijkt dat artikel1162 B . W. niet noodzakelijk betekent 
dat de interpretatie ten voordele van de schuldenaar moet geschieden. In een 
t:·..X-L'!!G!!!ilc1~cdiiJ.,5 s~~t ~~t i!Y'~e!:'~ 0!!! dt:" ~~!!~f'r::ll\Plijkheirl Vafl de debiteUf. 
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Artikel 1162 B. W. houdt hier dus in dat het beding ten voordele van de schu1dei
ser moet worden uitgelegd. 
Uit dit laatste arrest kan ook een belangrijk argument geput worden voor de 
stelling dat toetredingscontracten ge!nterpreteerd moeten worden ten voordele 
van de toetredende partij. Immers, deze algemene bedingen zijn opgesteld in het 
voordeel van de partij die ze heeft geredigeerd. Deze partij is dus degene die 
bedongen heeft en de toetreder is degene die zich verbonden heeft (cf. vorig 
overzicht, T.P.R., 1975, 501-503; zie ookKh. Brussel, 23 april1974, B.R.H., 
1974, 244, i.h.b. 250; Vred. Bergen, 28 juni 1976, T. Vred., 1977, 133; 
Bosmans, M., o.c., J.T., 1981,54, nr. 62;Herbots, J. ,Interpretatievoorschrif
ten voor handelsovereenkomsten en standaardbedingen. Een werkdocument van 
Unidroit",R.W., 1977-78,2433 en2442). 

94. INTERPRET A TIE TEN NADELE VAN DEGENE DIE BEDONGEN HEEFT (art. 1 i62 

B.W.) (vervolg)- Ret beding in een huurcontract dat alle herstellings- en onder
houdswerken, zowel grote als kleine en welke de oorzaak en de kosten ervan 
mogen zijn, ten laste zijn van de huurder zonder dat deze de terugbetaling ervan 
kan bekomen, moet desgevallend tegen de verhuurder ge!nterpreteerd worden. 
Dit betekent, aldus de Vrederechter te Grivegnee, dat dit beding niet van toepas
sing is op de herstellingen die noodzakelijk geworden zijn door een gebrek in de 
bouw (19 maart 1975, T. Vred., 1975, 225). 

Maakt een juiste toepassing van artikel 1162 B. W. de rechter die beslist dat 
bedingen tot vrijstelling van aansprakelijkheid restrictief moeten worden uitge
legd en met name moeten worden ge!nterpreteerd, in geval van twijfel, ten nadele 
van de partij in wiens voordeel het exoneratiebeding is gestipuleerd. Dit houdt in 
dat een in algemene bewoordingen opgesteld beding van niet-aansprakelijkheid 
zo moet ge!nterpreteerd worden dat de aansprakelijkheid voor grove fout niet 
uitgesloten is (zie Cass., 22 maart 1979, Arr. Cass., 1979, 860; Cass., 7 
september 1979,Arr. Cass., 1979-80, 23; vgl. ookBrussel, 7 november 1979, 
R.W., 1980-81, 259). 
Daar uit het beding in een aannemingscontract dat de afgewerkte gevelelementen 
vergeleken zullen Worden met de neergelegde monsters, niet met zekerheid kan 
worden afgeleid of het openbaar bestuur dan wel de aannemer de monsters voor 
de uitvoering van het werk moest bezorgen, dient op grond van artikel1162 B. W. 
deze contractsbepaling te worden ge!nterpreteerd in het voordeel van de aanne
mer (Advies Hoog Comite van Toezicht, 9 maart 1972, T. Aann., 1975, 63 noot 
Ph. Mathei). 

95. RESTRICTIEVE INTERPRETATIE VAN BEDINGEN DIE VAN HET GEMEEN RECHT 

AFWIJKEN - Talrijk zijn de' rechterlijke beslissingen waarin de regel wordt 
toegepast dat bedingen die van het gemene recht afwijken, restrictief moeten 
worden uitgelegd. Vooral t.a.v. exoneratiebedingen, uitdrukkelijk ontbindende 
bedingen en boetebedingen wordt regelmatig beroep gedaan op deze interpreta
tieregel (zie o.m. Cass., 22 maart 1979,Arr. Cass., 1978-79,860 (exoneratiebe
ding); Brussel 14 februari 1974, R.G.A.R., 1975, nr. 9398, noot J.L. Fagnart 
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(exoneratiebeding); Brussel, 15 mei 1975,R.G.A.R., 1977, nr. 9644 (exonera
tiebeding); Bergen, 28 februari 1979, Pas., 1979, ll, 68 (uitdrukkelijk ontbin
dend beding); Brussel, 7 november 1979, R.W., 1980-81, 259 (exoneratiebe
ding); Rb. Oudenaarde, 21 november 1964, T. Aann., 1975, 280, noot A. 
Moreels (waarborgclausule); Kh. Brussel, 5 oktober 1973,B.R.H., 1974,238 
(boetebeding); Kh. Brussel, 23 april1974, B.R.H., 1974, 244 (boetebeding); 
Kh. Brussel, 24 september 1975,B.R.H., 1976,1 (expertiseovereenkomst);Rb. 
Gent, 22 maart 1972 en Gent, 22 maart 1974, T. Aann., 1977, 266, noot R. 
Moors ( conventionele inkorting van verjaringstermijn); Kh. Antwerpen, 25 april 
1974, Rechtspr. Antw., 1974, 175 (verzekeringscontract); Kh. Charleroi, 20 
september 1977, B .R .H., 1978, 244 (boetebeding). 
De juridische grondslag van de regel is niet erg duidelijk. Soms wordt verwezen 
naar artikel 1162 B.W. (zie Cass., 22 maart 1979, aangehaald; Brussel, 7 
november 1979, aangehaald; Brussel, 15 mei 1975, aangehaald;Novelles, Droit 
civil, IV /2, nrs. 559-560) ; anderen roepen de vermoedelijke wil van de partijen in 
(zie Cass., 22 maart 1979, aangehaald); nog anderen steunen deze regel op de 
overweging dat een afstand van recht niet vermoed wordt (zie Comelis, L., , ,Les 
clauses d'exoneration de responsabilite couvrant la faute personnelle et leur 
interpretation", R.C.J.B., 1981, 215 en de verwijzingen; zie i.v.m. afstand van 
rechtnog Cass., 7 februari 1979,Arr. Cass., 1978-79, 661 en de aldaar opp. 662 
in voetnoot 4 vermelde rechtspraak; adde: Cass., 26 april 1979, Arr. Cass., 
1978-79, 1 079); zeer vaak wordt echter niet de minste aanduiding i. v .m. de 
juridische grondslag van de regel gegeven (zie b.v. Kh. Antwerpen, 25 april 
1974, Rechtspr. Antw., 1974, 175; Kh. Brussel, 24 september 1975, B.R.H., 
1976, 1; Rb. Oudenaarde, 21 november 1964, T. Aann., 1975, 280, kritische 
noot A. Moreels; Kh; Antwerpen, 30 juni 1970, T. Aann., 1976, 40). 
Kan men stellen, op grond van de regel dat van het gemeen recht afwijkende 
bedingen eng moeten worden uitgelegd, dat niet kan worden aangenomen in het 
geval van een in algemene bewoordingen geformuleerd exoneratiebeding dat 
partijen ook de aansprakelijkheid voor zware fout hebben willen beperken of 
uitsluiten? Zeer vaak wordt immers beweerd dat een beperking of uitsluiting van 
aansprakelijkheid voor zware fout expressis verbis dient te beschieden (zie de 
talrijke verwijzingen bij Comelis, L., o.c., R.C.J.B., 1981,215, voetnoot 98). 
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 hetHofvan Beroep te Bergen van 15 september 1977 (R.K.)- 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 erop te wijzen, anderzijds, dat de van het gemeen recht afwijkende bedingen 
een restrictieve draagwijdte hebben, beslist dat een bepaling van een overeen
komst volgens welke een partij zich mag vrijstellen van de aansprakelijkheid voor 
verborgen gebreken, in geval van grove fout vanwege die partij nochtans enkel 
dan toepassing kan vinden, wanneer deze vrijstelling uitdrukkelijk in die con
rraciuele bcpiD.!!!t; v·l=Jl~Ji"~UllJ.t vf d~~.;it !:!e!~dz!!ke!~ik ,_,f::u~rtvloP.it: Overwegende 
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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 overeen
komsten te rniskennen, zijn beslissing regelmatig motiveert en wettelijk verant
woordt" (Arr. Cass., 1978-79, 864-865). Opgemerkt dient even wei dat het Hof 
van Cassatie de stelling nuanceert door te beslissen dat het beding van niet-aan
sprakelijkheid voor zware fout ofwel uitdrukkelijk moet zijn bedongen ofwel 
noodzakelijk uit het - algemener geformuleerde - contractueel beding moet 
voortvloeien. Dit laatste zal m.i. b.v. 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, volgt 
noodzakelijkerwijze uit zo'n contractsbepaling dat deze aansprakelijkheid daar
onder valt. 

Alhoewel de door het Hof van Cassatie geformuleerd beperking belangrijk is, 
meen ik dat men wellicht nog wat verder moet gaan. Krach tens artikel1156 B. W. 
komt het er bij de interpretatie 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 of duidelijk zijn of wanneer die bewoordingen 
wei duidelijk zijn maar door andere omstandigheden- b. v. andere clausules of 
extrinsieke omstandigheden - twijfel rijst omtrent de gemeenschappelijke be
doeling van de partijen, is er reden tot interpretatie. Welnu, in het merendeel der 
gevallen zijn de in standaard- en toetredingscontracten voorkomende algemene 
exonetatiebedingen klaar en duidelijk geformuleerd: de aansprakelijkheid wordt 
beperkt of opgeheven in de mate dat dit wettelijk toegelaten is (cf. art. 1157 
B. W. : contract moet eerder gei:nterpreteerd worden in een zin waarin het gel dig is 
dan in een zin waarin het nietig zou zijn; infra, nr. 96). De rechterkomt derhalve 
aan zijn motiveringsplicht tekort, indien hij geen juridisch aanvaardbare uitleg 
geeft waarom hij deze bedingen op een andere wijze meent te nioeten interprete
ren. Kortom, de rechter mag een overeenkomst slechts uitleggen indien zij niet 
duidelijk is en een uitlegging vereist (Cass., 22 oktober 1976, Arr. Cass., 1977, 
229). Bovendien rniskent 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 (art. 
1319, 1320 en 1322B.W. ;cf. Duman, F., o.c., Arr. Cass., 1978-79, p. 29 e.v., 
nrs. 21 e.v. 

In we zen gaat het hier echter om een andere vraag : hoe kan de rechter paal en perk 
stellen aan deal te vergaande exoneratiebedingen in toetredingscontracten? Sinds 
het Hof van Cassatie in het arrest van 25 september 1959 de principiele geldigheid 
heeft erkend van bedingen waarbij de aansprakelijkheid voor zware fout wordt 
beperkt of uitgesloten (Arr. Cass., 1960, 86), is een belangrijk rniddel weg
gevallen om deze rnisbruiken te beteugelen. Daarna heeft men gepoogd het 
probleem langs de toestemmingsvereiste op te lossen: de uitdrukkelijke toestem
rning zou voor deze bedingen vereist zijn, vermits deze voorwaarden afwijken 
van het gemeen recht. Het Hof van Cassatie verwierp deze zienswijze echter 
terecht in het arrest van 11 december 1970 door te beslissen dat de toestemming 
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van een partij, behalve andersluidende wetsbepaling, niet slechts uitdrukkelijk 
doch ook stilzwijgend tot uiting kan komen en deze partij bindt (Cass., 11 
december 1970, Arr., Cass., 1971, 369). Nu poogt men hetzelfde doel te 
bereiken langs de interpretatie van deze exoneratieclausules en, als ik het arrest 
van het Hof van Cassatie van 22 maart 1979 goed begrepen heb, blijkbaar met 
meer succes. De vraag is echter of de opstellers van toetredingscontracten ook 
deze klip niet zullen weten te omzei1en door een lichte aanpassing van hun 
algemene voorwaarden ... (vgl. Dirix, E. en Van Oevelen, A., o.c., R.W., 
1980-81, 2463-2464). 
Tot slot weze hier nog opgemerkt dat de hier besproken regeling er ook toe leidt 
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 aansprakelijkheid (zie 
Brussel, 25 mei 1975,R.G.A.R., 1977, nr. 9694;contra: Fagnart, J.L.,Examen 
de jurisprudence 1955-1966, nr. 6; voor een ander geval zie Rb. Luik, 8 maart 
1973, T. Aann., 1973, 207, noot J.L. Fagnart). Ook dit is m.i. niet evident. Om 
dezelfde reden werd beslist dat het exoneratiebeding in een parking ten voordele 
van de rechtspersoon die de parking exploiteert, niet mag worden ingeroepen 
door diens aangestelde (Luik, 6 mei 1975,Jur. Liege, 1975-76, 57). De vraag is 
echter of deze aangestelde wel aansprakelijk kan gesteld worden voor een , ,con
tractuele fout" (zie infra, nr. 107). 

96. ANDERE INTERPRETATIEREGELS- Men moet het contract interpreferenPa
tius ut vale at quam ut pereat, d. w .z. eerder in een zin waarin het gel dig is dan in 
een zin waarin het nietig zou zijn (zie Herbots, J., ,lnterpretatievoorschriften 
voor handelsovereenkomsten en standaardbedingen. Een werkdocument van 
Unidroit", R.W., 1977-78, 2433). Derhalve, indien een beding voor tweeerlei 
interpretatie vatbaar is en een daarvan de clausule herleidt tot een verbintenis 
onder een I outer potestatieve ·voorwaarde vanwege de schuldenaar, die krachtens 
artikel117 4 B . W. nietig is, dan moet de voorkeur worden gegeven aan de andere 
uitleg. Het gaat hier om een toepassing van artikel1157 B.W., dat bepaalt dat 
wanneer een beding voor tweeerlei zin vatbaar is, men het vee leer moet opvatten 
in de zin waarin het enig gevolg kan hebben, dan in die waarin het geen gevolg 
kan teweegbrengen (Bergen, 12 november 1979,Rec. Gen. Enr. Not., 1980, nr. 
22489; Rb. Brussel, 27 november 1975, Pas., 1976, ill, 44; zie ook Arrondrb. 
Brusse1, 20 september 1976, B .R .H., 1976, 508 (bevoegdheidsbeding); Rb. 
Hasselt, 21 december 1976, R.W., 1977-78, 1976 (,strafclausule"). 
Artikel 1157 B.W. heeft echter een ruimere draagwijdte. Dit blijkt b.v. uit het 
arrest van het Hof van Beroep te Gent van 20 november 1971 (B.R.H., 1975, 
409). De feiten kunnen als volgt worden samengevat. Een persoon koopt een 
tweedehandsauto voor de prijs van 40.000BF met een waarborg van drie maan
den ,op alle constructiefouten erkend door de bouwer". Na enkele dagen blijkt 
een herstelling van de wagen reeds noodzakelijk. Kort daarop loopt het voertuig 
een motorbreuk op die te wijten is aan het monteren van een zuigerkop van een 
Inuttu- 1200 CC l~'f' de 1SCC CC-~8t~: '/~ d.e :!!!!0. Of!:!~! g~l_:lrP.k tP. wijtp,n is ::~an 
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de herstelling dan wel reeds bestond op het ogenblik van de verkoop is niet 
duidelijk. In dit laatste gevai rijst de vraag of het waarborgbeding uitkomst biedt 
voor de koper. De verkoper beweert van niet, daar het beding wijst op een 
fabricagefout. Het Hof van Beroep wijst deze interpretatie af: ,Ben con
structiefout 'op het niveau van de bouwer' kan niet bedoeld geweest zijn want 
dergelijke waarborg ware zinledig en inhoudsloos geweest vermits de wagen drie 
jaar oud was en het ondenkbaar was dat nog dergelijke constructiefouten zouden 
aan het licht treden. Als men enige betekenis aan het beding wil geven moet het 
gei:nterpreteerd worden ais een verzekering dat de wagen, op de sleet na, in goede 
staat verkeerde' ' . 

Artikel 1161 B.W. bepaalt dat alle bedingen in een overeenkomst uitgelegd 
moeten worden het ene door het andere, zodat elke clausule wordt opgevat in de 
zin die uit de gehele overeenkomst voortvloeit. Dit betekent in hoofdzaak dat men 
bij de interpretatie van een contract een beding niet uit zijn context mag halen (zie 
vorig overzicht, T.P.R., 1975, 500-501; Kh. Brussel, 5 oktober 1973, B.R.H., 
1974, 238; Arbh. Brussel, 7 januari 1977, T.S.R., 1977, 38). 

Hoe aigemeen ook de bewoordingen zijn waarin een overeenkomst is gesteld, 
toch omvat zij aileen die zaken waaromtrent het blijkt dat partijen bedoelden te 
contracteren (art. 1163 B.W.; zie Kh. Brussel, 18 februari 1980,B.R.H., 1980, 
377). 

b. De aanvulling van het contract 

97. ALGEMEEN- Krachtens artikel 1135 B.W. kan een overeenkomst meer 
rechtsgevolgen in het !even roepen dan uit de wilsovereenstemming van de 
partijen voortvloeien. Genoemd wetsartikel bepaait immers dat overeenkomsten 
niet aileen verbinden tot hetgeen daarin uitgedrukt is, maar ook tot aile gevolgen 
die door de wet, het gebruik of de billijkheid aan de verbintenis, volgens de aard 
ervan worden toegekend. 

98. WET- Een contract werd gesloten tussen de Belgische Radio en Televisie en 
een bekend Vlaams politicus i. v.m. een interview. Na de uitzending vervolgt de 
politicus de B.R.T. wegens contractbreuk, m.n. zou door het verknippen van 
beeld- en woordband van het afgenomen interview een bepaaide politieke tendens 
of stelling tot uitdrukking zijn gebracht. Zich beroepend op de regel dat een 
overeenkomst niet aileen verbindt tot hetgeen daarin is uitgedrukt, maar ook tot 
de daaraan door wet of gebruik gehechte gevolgen, voerde de politicus aan dat 
inbreuk was gepleegd op artikel 28 van de wet van 18 mei 1960 houdende 
Organisatie van de Instituten der Belgische Radio en Televisie, dat bepaalt dat 
,de nieuwsuitzendingen worden gehouden in een geest van strenge objectivi
teit", evenals op ,de voorschriften, gebruiken en aanbevelingen" inzake radio
en televisieberichtgeving, luidens dewelke de betrokkenjoumaiisten geen eigen 
sta:ndpunt mogen innemen of de indruk mogen wekken de weergegeven stand
punten aan te kleven. De eis van de politicus werd afgewezen, daar genoemde wet 
en gebruiken niet verbieden dat in reportages , politieke tendensen of stellingen' ' 
tot uiting worden gebracht, zoais de politicus beweerde, maar enkel voorschrij-
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ven dat de objectiviteit geeerbiedigd dient te worden (zie Cass., 12 september 
1975, Arr. Cass., 1976, 62; voor een andere toepassing zie Cass., 6 juni 1974, 
Arr. Cass., 1974, 1102). 
Naar luid van artikel 20, lid 2 van de Gecoordineerde wetten betreffende het 
bediendencontract ( vgl. art. 39 § 1, lid 2 Arbeidsovereenkomstenwet), behelst de 
vergoeding wegens opzegging niet aileen de wedden, maar ook de verdiensten 
verworven krachtens de overeenkomst. Volgens het Hof van Cassatie is het 
dub bel vacantiegeld een krachtens de overeenkomst verworven verdienste in de 
zin van genoemd artikel 20, lid 2, daar de Wetten en de Koninklijke Besluiten 
betreffende de Jaarlijkse Vacantie aan de werkgever de wettelijke verplichting 
opleggen om aan de ,bediende die vakantie neemt, benevens het normaalloon 
voor die peri ode van het jaar, een bijkomend vakantiegeld te betalen, dat bere
kend wordt op basis van het loon en van de duur van de diensten''. Het Hof steunt 
deze beslissing op artikel1135 B.W. (Cass., 22 mei 1974, Arr. Cass., 1974, 
1057; Cass., 4 december 1974, Arr. Cass., 1975, 402; Cass., 19 maart 1975, 
T .S .R. , 197 5, 167, noot A. T. ; Van Honste, V., , ,Beschouwingen over het be grip 
'loon'",R.W., 1976-77,782 e.v.). 

99. GEBRUIKEN - Het is wenselijk om nogmaals het onderscheid te bena
drukken tussen gebruiken en gebruikelijke bedingen of m.a.w. tussen rechts
gebruiken en feitelijke gebruiken (cf. Cass., 26 februari 1979, Arr. Cass., 
1978-79, 717 waar sprake is van gewoonte en contractu eel gebruik). 
In de artikelen 1135 en 1160 B.W. wordt verwezen naar de gebruiken als 
autonome, aanvullende rechtsbron. M.a.w. zelfs indien de partijen noch uit
drukkelijk noch stilzwijgend naar de gebruiken verwezen hebben, zijn deze 
toepasselijk. Die wetteksten steunen op hetpostulaat dat partijen aangaande die 
gebruiken niet onwetend konden zijn en leiden daaruit af dat partijen, door die 
gebruiken niet uit hun overeenkomst uit te sluiten, de wil hebben gehad er zich in 
hun contract naar te schikken (cf. Cass., 29 maart 1976,Arr. Cass., 1976, 874). 
Nog anders uitgedrukt: de gebruiken maken deel uit van de overeenkomst 
krachtens het wettelijk vermoeden dat dit overeenkomt met de bedoeling van de 
partijen. Partijen moeten er zich in werkelijkheid echter noch uitdrukkelijk noch 
stilzwijgend over hebben uitgelaten. , ,Bornons-nous a dire- zo schrijft De Page 
-que les usages qui existent dans une matiere regie par une conventions 'incor
porentde droit a celle-ci. Sinon I' article 1135 n'aurait aucun sens" (Traite, I, nr. 
187, p. 283). Kortom, het gaat hier omrechtsgebruiken. 
Hier ligt ook het fundamentele verschil met de gebruikelijke bedingen. Deze 
ontlenen hun bindende kracht niet aan artike11135 B.w.; maar uitsluitend aan 
artikel1134 B. W., m. a. w. louter en alleen aan de wil van de partijen. Opdat een 
gebruikelijk beding deel zou uitmaken van het contract, moet derhalve het bewijs 
worden geleverd dat partijen uitdrukkelijk of stilzwijgend deze clausule werkelijk 
hebben aanvaard (zie vorig overzicht, T.P.R., 1975, 461-462). Kortom het gaat 
hier om eenfeitelijk gebruik (cf. Cass., 17 oktober 1975, Arr. Cass., 1976, 224; 
zie ook Leclercq, J.F., ,Usages civils et commerciaux", J.T., 1973, 157 e.v.). 
;"~"' ,-,;-.-,du.t :!:-..~t ir. de :!!."'".il::e!e~ ! !35 Pn 11 nO RW. gaat om een autonome 
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recbtsbron, komen daar slecbts de gebruiken voor in aanmerking die in een 
bepaalde streek bet karakter vertonen van een regel die door allen erkend wordt 
als zijnde toepasselijk op dergelijke overeenkomsten, beboudens strijdig beding 
(zieCass., 29mei 1947,Pas., 1947, I, 217, nootR.H. enArr. Cass., 1947, 171; 
cf. Cass., 17 oktober 1975,Arr. Cass., 1976, 224; Bergen, 6 april1976,Pas., 
1977, II, 71 enl.T., 1976, 425; Kb. Verviers, 3 juni 1976, B.R.H., 1978, 609, 
noot N. Watte). Dit laatste boudt in dat een recbtsgebruik geen aanvullende bron 
van verbintenissen is, wanneer de overeenkomst uitdrukkelijk of impliciet dit 
gebruik als zodanige bron beeft geweerd (Cass., 3 apri11978,Arr. Cass., 1978, 
872; Arbb. Brussel, 22 juni 1973, R.W., 1973-74, 1779). De uitdrukkelijke 
mededeling door een der partijen dat verdere contracten met baar slecbts kunnen 
aangegaan worden met uitsluiting van de toepassing van de bestaande gebruiken, 
belet dan ook dat deze gebruiken bestanddeel zouden worden van zo'n latere 
overeenkomst (Antwerpen, 29 juni 1977,Rechtspr. Antw., 1977-78, 153). 

Ziehier enkele gevallen waarin een recbtsgebruik als bron van verbintenissen 
weerbouden werd: 

- Aan een tussenpersoon bij de verkoop van auto's dient, bij gebreke aan een 
overeenkomst tussen partijen, een commissieloon te worden betaald volgens de 
gebruiken van de plaats waar de verricbtingen bebben plaatsgebad (Brussel, 21 
november 1979, R.W., 1980-81, 194); 

- Indien de contracterende partijen bij de verkoop van stoffen niets overeenge
komen zijn t.a.v. de leveringsdatum, dient de gebruikelijke leveringsterrnijn in 
acbt genomen te worden (Kb. Brussel, 3 november 1975, B.R.H., 1976, 514); 

- Het is een vaststaand gebruik dat scbeepsagenten die zicb bezigbouden met de 
bevoorrading van scbepen, als lastbebbers van de reders optreden. Derbalve kan 
de leverancier bij wie een scbeepsagent waren beeft besteld, zicb enkel ricbten tot 
de reder, zelfs indien de scbeepsagent zijn boedanigbeid van mandataris niet beeft 
bekendgemaakt en hij tegen de facturatie op zijn naam niet beeft geprotesteerd 
(Kb. Brussel, 2 november 1976, Rechtspr. Antw., 1975-76, 392); 

- De verplicbting van de restaurantbouder om de door een klant in de vestiaire 
in bewaring gegeven mantel te bewaken en terug te geven steunt, volgens de 
Recbtbank van Eerste Aanleg te Brussel, op artikel1135 B. W., wanneer partijen 
dienaangaande niets overeengekomen zijn (Rb. Brusse1, 14 juni 1977, R. G .A .R. , 
1978, m. 9932). Wellicbt doelt de recbtbank hier op de gebruiken als aanvullende 
bron van verbintenissen ( zie Cornu, G. , , ,Jurisprudence franc;:aise en matiere de 
droit civil, Contrats speciaux", Rev. Trim. Dr. Civ., 1975, 559-560 en de 
verwijzingen). 

Het bestaan van een recbtsgebruik werd ecbter afgewezen in volgend geval. Een 
brouwer beweerde dat, kracbtens een bandelsgebruik, de eigendom van de flesjes 
waarin bier geleverd wordt, de eigendom blijven van de brouwer. De koper van 
bet bier zou de flesjes tegen betaling buren. Het Hof van Beroep te Bergen wees 
deze zienswijze af, daar bet bier niet ging om een gebruik dat in de betrokken 
streek bet karakter vertoonde van een regel die door allen erkend wordt als zijnde 
toepasselijk op de verkoop van bier in flessen (Bergen, 6 april1976,Pas., 1977, 
II, 71; J.T., 1976, 425). 

601 



Men heeft wel beweerd dat de Algemene V oorwaarden der Expediteurs van 
Belgie het karakter van een rechtsgebruik in de zin van artikel 1135 B.W. 
verkregen hebben. Als argumenten roept men o.m. in de grote publiciteit die aan 
deze algemene voorwaarden gegeven wordt doordat zij worden vermeld of dat 
emaar verwezen wordt op alle documenten die uitgaan van de leden van de 
Federatie der Expediteurs van Belgie, doordat zij zijn gepubliceerd in de Bijlagen 
van het Staatsblad en doordat zij bekend zijn aan al diegenen die vertrouwd zijn 
met de expeditiesector, en dan in het bijzonder te Antwerpen. De rechtspraak 
schijnt echter niet geneigd te zijn deze zienswijze te aanvaarden (zie Brussel, 17 
juni 1966, J.T., 1966, 633 ;fur. Comm. Brux., 1967, 140; Brussel, 2 november 
1972, Eur. Vervoerr., 1973, 323; Brussel, 1 juni 1973; Eur. Vervoerr., 1973, 
730; Kh. Brussel, 15 juni 1964,Jur. Comm. Brux., 1967, 132; zie ook G. Van 
den Brande, noot onder Kh. Antwerpen, 11 oktober 1977 en Antwerpen, 6 juni 
1979,De Verz., 1979, 502-503). OpgemerktdientevenweldatdeRechtbankvan 
koophandel te Verviers wel van mening is dat het hier om een gebruik gaat in de 
zin van de artikelen 1135 en 1160 B.W. (Kh. Verviers, 3 juni 1976, B.R.H., 
1978, 609, noot N. Watte). 
Beslist werd nog dat het tot de gebruiken van Antwerpen behoort dat de verhan
delingen tussen gespecialiseerde handelaars in bouw- en meubelhout geschieden 
met inachtneming van de Algemene Voorwaarden die , ,met opname van de 
vigerende gebruiken werden opgesteld en goedgekeurd door de algmene verga
dering van de afdeling ,hout" van de kamer van koophandel te Antwerpen, en 
teveiis goedgekeurd en bekend gemaakt door het centraal bestuur'' (Kh. Ant
werpen, 2 maart 1973, B.R.H., 1975, 436). 
Voor andere standaardvoorwaarden zie o.m. Bergen, 29 mei 1978, De Verz., 
1980, 755; Kh. Brussel, 7 december 1977, R.G.A.R., 1979, nr. 10067). 

100. BILLIJKHEID- Volgens het Hof van Beroep te Brussel sluit het feit dat een 
vertraging in de uitvoering van een aannemingscontract geen aanleiding kan 
geven tot de toepassing van een boetebeding bij gebrek aan een ingebrekestelling, 
niet uit dat deze vertraging een contractuele tekortkoming betekent, daar een 
overeenkomst ook verbindt tot de gevolgen die daaraan door de billijkheid 
worden toegekend. Derhalve kan de aannemer onmogelijk de toepassing eisen 
van de in zijn voordeel spelende clausule van herziening voor ,salarissen" en 
, ,materialen'', indien deze vertraging aan hem te wijten is (Brussel, 15 april 
1971, T.Aann., 1975, 269, noot M.-A., Flarnme). 

Kan de rechter de bijdrage die in de voorafgaande overeenkomst tussen echt
genoten in het raam van een procedure tot echtscheiding door onderlinge toe
stemming m. b. t. het onderhoud en de opvoeding van de kinderen ten laste van een 
van de ouders bepaald is, verhogen wanneer vaststaat dat de andere ouder, gelet 
op zijn vermogen en op het bedrag van die bijdrage, niet in de mogelijkheid 
verkeert aan die kinderen het levensonderhoud en de opvoeding te geven waarop 
ze recht hebben? Het antwoord op deze vraag luidt bevestigend en de rechter die 
in die omstandigheden beslist dat het bedrag van de verhoogde bijdrage zal 
~t:-!!v!!!!!!~l~il -v-ulg(:.ll~ h~t i~d~~c:ijfey -..':.!!'!de C0!!~l_"!!!!!;'tiPrrij7P-n; mlskent de dwin-
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gende kracht van de overeenkomst der partijen niet, maar verleent aan die 
overeenkomst aile gevolgen die door de billijkheid aan de verbintenis worden 
toegekend (Cass., 21 maart 1975,Arr. Cass., 1975, 823 enR.C.J.B., 1976, 136 
met noot van J.P. Masson. Zie ook Meulders-Klein, M.T., ,Les effets du 
divorce par consentement mutuel et le principe de la convention-loi. Etendue et 
limites", R.C.J.B., 1979, 484 e.v.; Baeteman, G., en Gerlo, J., o.c., T.P.R., 
1981,875 e.v.). Vooreen anderetoepassing, zieBergen, 11 oktober 1978,Pas., 
1978, IT, 131. 

c. De uitvoering te goeder trouw van het contract 

101. NIET DE , ,LETTER'', MAAR DE , ,GEEST'' V ANHET CONTRACT- Het beginsel 
dat overeenkomsten te goeder trouw ten uitvoer moeten worden gebracht, 
betekent in de eerste plaats dat de contractspartijen hun verbintenissen veeleer 
naar de , ,geest'' d.i. de werkelijke gemeenschappelijke bedoeling, dan naar de 
,letter" van het contract moeten uitvoeren (vorig overzicht, T .P.R. , 197 5, 505). 
Talrijk zijn de rechterlijke uitspraken waarin deze regel toegepast wordt. Hierna 
volgen enkele voorbeelden. 

De cafehouder die er zich contractueel toe verbonden heeft uitsluitend dranken 
van een welbepaalde brouwer in zijn cafe te slijten, komt zijn verbintenis niet te 
goeder trouw na, indien hij op de parking van de drankgelegenheid een frituur in 
een ,caravan" opent en daar dranken van een andere brouwer verkoopt (Vred. 
Verviers, 30 september 1977, fur. Liege, 1977-78, 215). 
Tussen de aankoop en de levering van een nieuw motorvoertuig verlopen vaak 
enige weken of zelfs maanden. Wanneer de verkoper het oude voertuig van de 
koper heeft overgenomen, zal de koper tijdens die peri ode als een goed huisvader 
voor het behoud van die oude wag en moe ten zorgen (art. 113 7 B. W.). Handelt 
echter niet te goeder trouw de handelaar die eist dat de koper het koetswerk van 
zijn zes jaar oude wagen, die aan slijtage toe te schrijven normale roestplekken en 
krassen vertoont, geheel hernieuwt (Kh. Verviers, 13 januari 1976, fur. Liege, 
1976-77, 38). 

De Belgische Staat pleegt inbreuk op de goede trouw door de betaling van een 
, , vertragingsboete'' te eisen, wanneer de vertraging in de uitvoering van het werk 
slechts betrekking heeft op kleine onvolmaaktheden en het contract niet 
nauwkeurig de omstandigheden omschrijft waarin de vertraging de eis tot beta
ling van de boete rechtvaardigt (vgl. Luik, 18 mei 1976, fur. Liege, 1976-77, 
57). 

Indien een fysische persoon zijn onderneming overdraagt aan een pas opgerichte 
vennootschap die zijn beroepsactiviteiten voortzet, pleegt hij inbreuk op de eisen 
van de goede trouw zo hij er niet voor zorgt dat de voor een periode van 10 jaar 
afgesloten verzekeringscontracten door die vennootschap worden overgenomen 
(Kh. Luik, 18 juni 1975 enLuik, 19 november 1976,De Verz., 1977,797, noot 
V.H.). 
In een overeenkomst waarbij een handelszaak wordt overgedragen wordt zowel 
aan de verkoper als aan de koper binnen bepaalde zones een concurrentieverbod 
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opgelegd. Volgens de Rechtbank van Koophandel te Bergen kunnen partijen 
elkaar niet verwijten hun respectieve verbintenissen niet te goeder trouw te 
zijn nagekomen, zo de ene partij in de verboden zone gedurende slechts een dag 
die handelsactiviteit op een kermis heeft uitgeoefend en de andere partij reclame 
heeft gemaakt in een krant die gratis in de verboden zone wordt verspreid (17 
december 1974, B.R.H., 1975, 252). 
Voor andere toepassingsgevallen zie o.m. Luik, 4 oktober 1977, fur. Liege, 
1977-78, 185 (dading); Brussel, 21 juni 1974, Rev. Prat. Soc., 1974, 263 
(beding in de statuten van een vennootschap). · 

De eigenaar van een apotheek verkoopt deze aan een cooperatieve vennootschap. 
Hij stuurt een verbrekingsbrief aan de apotheker die hij tewerkstelt. Deze laatste, 
na onderhandelingen, verzaakt uitdrukkelijk aan een opzeggingsvergoeding van 
zijn werkgever rnits de nieuwe exploitant van de apotheek hem een nieuw 
bediendencontract toestaat voor de duur van 8 maanden. Dit gebeurt. Deze 
bediende kan naderhand op de overeenkomst niet terugkomen, daar - volgens 
het Arbeidshof te Luik- ook in het sociaal recht het beginsel van de uitvoering te 
goedertrouw geeerbiedigdmoetworden(24mei 1973, T.S.R., 1974, 134). M.i. 
gaat het hier echter veeleer om een toepassing van de regel dat geldig gesloten 
overeenkomsten de partijen tot wet strekken (art. 1134, lid 1 B.W.; supra, nr. 
12). 

102. VERPLICHTING TOT LOY ALE SAMENWERKING- Terecht maken de hoven en 
rechtbanken regelmatig gebruik van de regel dat de door de overeenkomst tussen 
partijen ontstane bijzondere vertrouwensrelatie hen een samenwerkingsplicht 
oplegt (zie hierover ook David-Constant, S., ,Des vivants et des morts dans le 
droit des obligations", J. T. , 1977, 651). De objectieve maatstaf van redelijkheid 
en billijkheid wordt hierbij gehanteerd. 

Zo is het duidelijk dat wanneer bij de verkoop van een onroerend goed bedongen 
is dat de eigendomsoverdracht slechts zal plaatshebben bij de ondertekening van 
de authentieke akte, de verkopers het contract niet te goede trouw uitvoeren 
wanneer zij die ondertekening steeds weeruitstellen (vgl. Rb. Brugge, 15 oktober 
1979, T.Not., 1980, 149). 
De Belgische Staat sluit met een aannemer een contract i.v.m. het aanleggen 
van een electrische installatie. Daar de goedgekeurde aanbesteding een reken
kundige materiele vergissing bevat, sluiten de partijen een aanvullend contract 
waarin die vergissing verbeterd wordt. N aderhand beweert de Staat dat de bijakte 
strijdig is met artikel 33 K.B. van 14 oktober 1964 betreffende het sluiten van 
overeenkomsten voor rekening van de Staat, dat bepaalt dat de aannemer zich niet 
kan beroepen op fouten of leemten die in zijn inschrijving zouden voorkomen. 
Volgens de Rechtbank belet deze bepaling echter enkel een wijziging van de 
inschrijving, doch niet een verbetering van een materiele vergissing. De aanvul
lende akte stemt derhalve overeen met het principe dat geldig gesloten overeen
komsten te goeder trouw moeten worden ge"interpreteerd en uitgevoerd (Rb. 
Turnhout, 27 juni 1972, T.Aann., 1978, 165, noot W. Abbeloos). 
"Cc<, rn..u-;. ·.·:;~::.-dt d~()~ ee!! C"0!"!""rtinnPlP. n~chthank strafrechteliik aansprakel~ik 
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gesteld voor een verkeersongeval. Dientengevolge wordt hij samen met zijn 
W.A .M. verzekeraar veroordeeld tot het betalen van een bepaalde schadevergoe
ding aan het slachtoffer van het verkeersongeval. Uiteraard worden de dader en 
zijn verzekeraar in solidum aansprakelijk gesteld. De verzekeraar tekent beroep 
aan tegen de beslissing van de correctionele rechtbank, maar stelt de verzekering
nemer daarvan niet op de hoogte. Deze laatste gaat niet in beroep. In beroep wordt 
bet bedrag van de schadeloosstelling verrninderd. Het gevolg daarvan is dat de 
dader alleen aansprakelijk blijft voor het verschil tussen de in eerste aanleg en in 
beroep vastgelegde schadevergoedingen. De dader stelt daarop een vordering in 
tegen de verzekeraar. Het Hof van Cassatie oordeelt dat de verzekeraar, die er 
zich toe verbonden had het patrimonium van de verzekerde te beschermen tegen 
aansprakelijkheidsvorderingen i.v.m. schade veroorzaakt door het betrokken 
motorvoertuig, zijn verbintenissen niet te goeder trouw was nagekomen door 
geen rekening te houden met de rechtmatige belangen van de verzekerde. Met 
andere woorden, door de verzekerde niet tijdig in te lichten over het aangetekende 
boger beroep, had de verzekeraar niet overeenkomstig de objectieve goede trouw 
gehandeld; hij was tekort geschoten in zijn contractuele samenwerkingsver
plichting (Cass., 22 juni 1978,Arr. Cass., 1977-78 ;R.C.J.B., 1980, 322, noot 
P.-H. Delvaux). 
W anneer parti jen in een huurovereenkomst afspreken dat onderhuur slechts met 
de goedkeuring van de verhuurder kan plaatsvinden, maakt de verhuurder inbreuk 
op zijn verplichting bet contract te goeder trouw uit te voeren door stelselmatig en 
onder allerlei voorwendselen zijn instemming te weigeren. De houding van de 
verhuurder was in casu des te laakbaarder, daar de huurder wegens gezondheids
redenen het huis diende te verlaten (Vred. Verviers, 30 juni 1972, fur. Liege, 
1972-73, 278; Res et lura Immobilia, 1973, 121; zie ook vorig overzicht, 
T.P.R., 1975, 507). 
De eenzijdige verbreking van een voor onbepaalde duur afgesloten agentuurover
eenkomst dient te goeder trouw te geschieden. Bij gebrek aan een opzegterrnijn, 
dient derhalve een opzeggingsvergoeding te worden toegekend, wanneer, zoals 
in casu, de overeenkomst onverwacht, ontijdig en derhalve foutief wordt opge
zegd (Antwerpen, 4 februari 1980, B.R.H., 1980, 456; zie ook Antwerpen, 23 
april 1979, R.W., 1979-80, 722; Kh. Brussel, 12 mei 1980, J.T., 1980, 693 
(plotse beeindiging kredietopening); supra nr. 14). 
Handelt niet te goeder trouw, de garagehouder die een wagen regelmatig onder
houdt, maar nalaat de in het onderhoudsinstructieboekje vermelde werkzaarnhe
den uit te voeren, zelfs indien de eigenaar van de wagen - een doorsnee 
autogebruiker die van autotechniek niet op de hoogte is- hierom niet uitdrukke
lijk heeft gevraagd (Vred. Brussel, 4 juli 1977, T. Vred., 1980, 35). 
De Heer C. verhuurt zijn wooing en draagt de hierin gevestigde handelszaak, een 
kapperssalon, over aan de Heer A. De overeenkomst bevat eenniet-concurrentie
verplichting in hoofde van de verkoper voor een periode van 9 jaren en binnen een 
straal van 5 km. Zes jaar later koopt A. een huis enkele straten verder en vestigt er 
zijnkapperssalon. C. beslist om zijn huis opnieuw te betrekken en er opnieuw een 
kapperssalon- op naam van zijn dochter- te open en. A. vervolgt C. in rechte 
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wegens inbreuk op het niet-concurrentiebeding. De Rechtbank van Koophandel 
te Luik beslist- zich beroepend op het beginsel dat een contract te goeder trouw 
moet worden uitgevoerd- dat het niet-concurrentiebeding in de bedoeling van 
de partijen slechts zou gelden voorzover de ovememer van de handelszaak het 
betrokk:en handelspand zou betrekken. Nu dat niet meer het geval is, kan hij zich 
derhalve niet meer op deze clausule beroepen (Kh. Luik, 9 oktober 1978, fur. 
Liege, 1979, 125). Of deze zienswijze juist is, kan worden betwijfeld, daar de 
concurrentie van C. emstige schade aan A. kan berokk:enen en het beding zonder 
meer spreekt van een duurtijd van 9 jaar. 
Voor de uitvoering te goedertrouw van eenpartijbeslissing, ziesupra, nrs. 69 en 
70. 
Een contractant dient zoveel mogelijk de schade waarvoor zijn wederpartij moet 
instaan, te beperken, Deze schadebeperkingsplicht tussen contractanten steunt op 
het beginsel dat overeenkomsten te goeder trouw moeten worden uitgevoerd (zie 
hierover Dirix, E., noot onder Rb. Hasselt, 26 februari 1979, R. W., 1979-80, 
2928 en de verwijzingen aldaar). Een wettelijk voorbeeld hiervan is te vinden in 
artikell7 Verzekeringswet dat bepaalt dat , ,de verzekerde al het nodige dient te 
doen om de schade te voorkomen of te beperken" (zie o.m. Cass., 22 januari 
1976,Arr. Cass., 1976, 607;R.W., 2619; Kh. Brussel, 1 december 1978, 
B.R.H., 1979, 345, noot P. Vander Meersch;De Verz., 1980, 107, noot J.R.; 
Dirix, E. en Van Oevelen, A., o.c., R. W., 1980-81, 2439-2441). In dit verband 
dient ook melding te worden gemaakt van het arrest van het Hof van Beroep te 
Antwerpenvan -1.5 janl.ianT98-0 :waanii oeslist werd aareen beroepsvoetballer die 
niet meewerkt aan zijn hertransfer naar een andere club, niet tekortschiet in zijn 
schadebeperkingsplicht t.o.v. zijn club (15 januari 1980, R. W., 1979-80, 2910). 
Evenzo werd i.v.m. de slechte uitvoering van werken aan een zwembad beslist, 
dat de aansprakelijke aannemer aan de opdrachtgever, de Stad Brussel, niet kan 
verwijten de door de deskundige noodzakelijk geachte werken niet onmiddellijk 
te hebben laten uitvoeren, waardoor de omvang van de door de wanprestatie 
veroorzaakte schade in belangrijke mate zou zijn beperkt, indien de contractbre
ker zich niet bereid had verklaard de daarvoor noodzakelijke geldrniddelen aan de 
Stad Brussel voorte schieten, (Brussel, 8 juni 1977 ,R.G.A.R., 1979, nr. 10.068; 
zie voorts nog Brussel, 6 december 1978, R.W., 1978-79, 2829; Gent, 18 
november 1971, B.R.H., 1975 (409) 412). 

103. VERPLICHTING TOT LOY ALE SAMENWERKING (vervolg) - In een interessante 
studie over de ,goede trouw" schrijft W. Wilms o.m. het volgende: ,De 
totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst veronderstelt een geest van 
samenwerking en loyaliteit tussen de contractspartijen. Zij mogen er m.a. w. op 
vertrouwen dat de medecontractant bij de totstandkoming en de uitvoering van de 
overeenkomst mede oog heeft voor hun belangen, en, meer bepaald, dat de 
medecontractant de nodige zorgvuldigheid aan de dag legt in het streven om hun 
contractsdoel te verwezenlijken' ' (Wilms, W. , , ,De botsing der system en in het 
Belgische verbintenissenrecht. Naar een structurele analyse voor de 'goede 
lruuw' "'; lu.;·~.;;_ r ulc.' 19ea ~1' 15 16). E!! i!! ~t:'!! ~!lrlP.rP. stnille voegt deze auteur 
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er aan toe: ,Indien men inderdaad bedenkt dat artikel1134, derde lid, B.W. 
bepaalt dat overeenkomsten te goeder trouw moeten worden uitgevoerd, mag 
redelijkerwijze worden aanvaard dat deze goede trouw a fortiori tevens aanwezig 
moet zijn bij het aangaan van de overeenkomsten" (Wilms, W., ,Het recht op 
informatie in het verbintenissenrecht. Een grondslagenonderzoek'', R. W., 
1980-81, 500; zie ookAntwerpen, 13 februari 1976,Rechtspr. Antw., 1975-76, 
413; Rb. Turnhout, 27 juni 1972, T.Aann., 1978, 165). 

Inhoudelijk is tegen deze zienswijze niets in te brengen. De vraag is echter of deze 
oplossing de lege lata geheel op artikell134, lid 3, B. W. gesteund kan worden. 
In deze wetsbepaling is immers enkel sprake van de , uitvoering" van het 
contract, en niet van de totstandkoming. De juridische grondslag van de regel dat 
ook bij de vorming van een overeenkomst partijen te goeder trouw moeten 
handelen, moet m.i. dan ook veeleer gezocht worden in de theorie van de 
precontractuele aansprakelijkheid - gesteund op de artikelen 1382 en 1383 
B. W. -en in de theorie van de wilsgebreken (vgl. De Bersaques, A., ,La lesion 
qualifiee et sa sanction", R.C.J.B., 1977, 28 e.v.). 

104. MARGINAAL TOETSINGSRECHT VAN DE RECHTER -RECHTSVERWERKING

Vermeldenswaard zijn de pogingen in de rechtsleer om ook in ons land de figuur 
rechtsverwerking ingang te doen vinden (zie o .m. Van Ommeslaghe, P., 
,Rechtsverwerking en afstand van recht", T.P.R., 1980, 1-57; Bocken,H., 
,,Verslag van de afdeling privaatrecht Vereniging voor de vergelijkende studie 
vanhetrechtvanBelgie en Nederland" ,R.W., 1979-80, 1569-1572 ;Dirix, E. en 
Van Oevelen, A., o.c., R.W., 1980-81, 2411-2443). Rond dit begrip worden de 
gevallen gegroepeerd waarin iemand de mogelijkheid ontzegd wordt zich op een 
recht te beroepen, omdat hij zich voorheen gedragen heeft op een wijze die niet te 
verzoenenis met de uitoefening van ditrecht (Bocken, H., o.c., 1569). De goede 
trouw kan in het contractenrecht als een van de juridische grondslagen van deze 
theorie dienen (dit is m.n. in Nederland het geval; zie Aaftink, H.A.M., 
,Rechtsverwerking en afstand van recht", T.P.R., 1980, 63 e.v.). 

Deze theorie impliceert dat de rechter de bevoegdheid bezit om in uitzonderlijke 
omstandigheden aan de titularis van een contractueel recht het recht tot uitoefe
ning van zijn recht te ontzeggen, in casu omdat betrokkene dit door zijn eigen 
optreden zou hebben , verwerkt". Zoals men weet, staat de Belgische recht
spraak echter zeer huiverig tegen zo 'n marginaal toetsingsrecht van de rechter- of 
zo men wil, de beperkende werking van de goede trouw- en dit omwille van het 
beginsel dat overeenkomsten de partijen - en dus ook de rechter - tot wet 
strekken. Maar kan men niet stellen dat ook contractuele rechten misbruikt 
kunnen worden? En kunnen deze misbruiken niet het best gesanctioneerd worden 
op grond van de regel dat overeenkomsten te goeder trouw moeten worden 
uitgevoerd? (cf. , De Bersaques, A., , ,L' abus de droit en matiere contractuelle'', 
R.C.J.B., 1969, 522 e.v.). 

In feite vindt men trouwens regelmatig toepassingen van deze leer, zij het dan dat 
de term rechtsverwerking daarbij niet wordt gebruikt. Zo besliste het Hof van 
Beroep te Antwerpen dat een aannemer zijn recht op schadeloosstelling wegens 
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het foutief verbreken van de aannemingsovereenkomst door de opdrachtgever 
had verloren, daar hij drie maanden had laten voorbijgaan alvorens te reageren en 
hij zich aldie tijd niet meer op de bouwwerf had vertoond, zodat hij zichzelf van 
de mogelijkheid had beroofd om tot gehele of gedeeltelijke uitvoering van het 
werk over te gaan (Antwerpen, 26 januari 1978, T.Aann., 1978, 227, noot 
H.Gevaert; zie ookKh. Brussel, 18 oktober 1977,B.R.H., 1978, 200; Vred. 
Turnhout, 14 februari 1978, Res et Jura Immobilia, 1978, 129; zie verder de 
rechtspraak aangehaald door Dirix, E. en Van Oevelen, A., o.c ., R. W., 1980-81, 
2442-2443). 

105. MARGINAAL TOETSINGSRECHTVANDERECHTER-STANDAARDBEDINGEN

Ook in de afgelopen jaren is in de rechtsleer gepleit om aan de rechter de 
bevoegdheid te geven al te eenzijdige bedingen in toetredingscontracten opzij te 
zetten (zie ook vorig overzicht, T.P.R., 1975, nr. 70, p. 508). 

Zo beweert J. Rouse dat de door de sterkere partij opgelegde algemene bedingen 
van dezelfde aard zijn als partijbeslissingen, d.w.z. beslissingen van een partij, 
aan welke daartoe door een overeenkomst de bevoegdheid is verleend, om de 
inhoud van de rechten en plichten van de andere partij te bepalen of te wijzigen 
(zie ooksupra, nr. 70). M.a.w. de tothet contract toetredende partij heeft als het 
ware aan de opsteller van de algemene contractvoorwaarden toestemming gege
ven om ook zijn rechten en verplichtingen nader vast te stellen. Dit contractueel 
verkregen recht moet de opsteller van de algemene bedingen echter te goeder 
trouw uitoefenen. Ingeval,bepaalde clausules kennelijk indruisen tegen de eisen 
van goede trouw en redelijkheid kan de rechter ze dan ook, op grond van artikel 
1134, lid 3, B.W., onverbindend verklaren (Ronse,J., ,Marginale toetsing", 
T.P.R., 1977, 216-217). 

W. Van Gerven meent dat kennelijk onredelijke standaardbedingen beteugeld 
kunnen worden als een misbruik van contractsvrijheid op grond van de theorie 
van de gekwalificeerde benadeling. De auteur ziet hierin een culpa in con
trahendo die door artikel 1382 B.W. gesanctioneerd kan worden (Van Ger
ven, W., ,Variaties op bet thema misbruik", R. W., 1979-80, 2487-2489). 
Deze laatste oplossing geniet mijn voorkeur, daar de toepassing van de theorie 
van de partijbeslissing in belangrijke mate op een fictie berust: heeft de toetre
dende partij immers die bedoeling wel? Bovendien leidt deze theorie ertoe dat het 
niet onontbeerlijk is dat de algemene bedingen v66r de contractssluiting ter kennis 
worden gebracht van de toetredende partij. Wat de opvatting van Van Gerven 
betreft, lijkt mij een al te sterke binding aan de theorie van de gekwalificeerde 
benadeling overbodig: op grond van artikelen 1382 en 1383 B. W. kan elke culpa 
in contrahendo beteugeld worden. Telkens wanneer het opleggen aan de weder
partij van een standaardbeding kennelijk indruist tegen de algemene zorgvuldig
heidsverplichting, kan de rechter zo'n beding op genoemde rechtsgrond- mis
bruik van contractsvrijheid - onverbindend verklaren. 

Hoe dan ook, de rechtspraak durft zo'n radicale stap nog niet aan. Zo nu en dan 
doet een rechtbank een stap in die richting (zie en vgl. Kh. Bergen, 11 juli 1978, 
E.R.H., 1979, !CO; V:ed. '.'~!".'it:'!~, "i rlP-cember 1975,Jur. Lie~e, 1975-76, 143, 
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Bosmans,M., o.c., J.T., 1981, 23), maar de meerderheid blijft de oude, ver
trouwde wegen bewandelen. De ontwikkelingen in de andere West-Europese 
Ianden ton en echter aan dat men niet blind kan blijven voor deze problematiek ( zie 
Hondius, E., Standaardvoorwaarden: Rechtsvergelijkende beschouwingen over 
standaardisering van kontraktbedingen en overheidstoezicht daarop, Deventer, 
1978). 

a. De contractuele aansprakelijkheid 

1" C ontractuele fout 

106. SAMENLOOP CONTRACTUELE EN AQUll-IAANSE AANSPRAKELIJKHEID 

Lange tijd heeft het Belgische Hof van Cassatie het standpunt ingenomen dat 
tussen contracterende partijen de samenloop van de contractuele en de extra-con
tractuele aansprakelijkheidsvorderingen in bepaalde omstandigheden mogelijk is 
(zie Cass., 28 maart 1889,Pas., 1889, I, 161; Cass., 13 februari 1930,Pas., 
1930, I, 115; Cass., 18 mei 1961, Pas., 1961, I, 1066). 
In twee recente arresten blijkt ons hoogste gerechtshof de thesis van de , ,cumul'' 
echter te hebben Iaten varen, of althans haar toepassingsgebied zeer sterk te 
hebben beperkt. Het gaat om de arresten van 4 juni 1971 (Arr. Cass. , 1971, 989) 
en van 7 december 1973 (Arr. Cass., 1974, 395 met conclusie Adv.-Gen. 
P. Mahaux). Deze beslissingen hebben veel komrnentaren uitgelokt (zie o.m. 
Herbots, J., ,De nalatige stuwadoor" ,R.W., 1973-74, 1600;Fagnart, J.L., ,La 
responsabilite personnelle de 1' agent d' execution" , R. G .A .R. , 197 4, nr. 9317 ; 
Fallon, M., , ,Le concours des actions en responsabilite: tatonnements et certitu
des de Ia Cour de cassation en Belgique", Eur. Vervoerr., 1974, 534 e.v.; 
Limpens-Meinertzhagen, A., , ,Relativite des contrats et concours de responsabi
lites", T.Aann., 1975, 181 e.v. ;Rechtspr. Antw., 1975, 103 e.v.; VanRyn, J., 
,Responsabilite aquilienne et contrats" ,J.T., 1975, 505 .v.; Rasir, R., ,Cumul 
delaresponsabilite contractuelle et aquilienne" ,J.T., 1976, 164 ;Dalcq, R.O. en 
Glansdorff,F., ,Responsabilite aquilienne et contrats", R.C.J.B., 1976, 12 
e.v.; Vandenberghe,H., Van Quickenbome,M. en Hamelink,P., ,Overzicht 
van Rechtspraak. Aansprakelijkheid uit onrechtrnatige daad (1964-1978)'', 
T.P.R., 1980, 1445 e.v.; Dirix,E. en Van Oevelen,A., o.c., R.W., 1980-81, 
2454 e.v.; zie ook noot W.G. onder Cass., 16 mei 1974, Pas., 1974, I, 967; 
Herbots, J., ,Samenloop contractuele en delictuele aansprakelijkheid" in On
rechtmatige daad. Actuele tendensen, Vandenberghe,H. (ed.), Antwerpen, 
1979, 133 e.v.; Herbots, J., ,Quasi-delictuele aansprakelijkheid en overeen
komsten", T.P.R., 1980, 1055 e.v.; Cass., 3 december 1975,Arr. Cass., 1976, 
417; Cass., 15 september 1977 ,Arr. Cass., 1978,62; Cass., 16 september 1977, 
Arr. Cass., 1978, 72). 
In het eerste arrest van 4 juni 1971 sloot het Hof de aansprakelijkheid op grond 
van de artikelen 1382 e. v. B. W. tussen contractspartijen uit, daar de feitenrechter 
had vastgesteld dat het geschonden recht ,aileen aan het door partijen gesloten 
contract zijn ontstaan en zijn bestaansvoorwaarden te danken had en . . . de 
opgelopen schade enkel aan de tekortkoming ... aan de uit dat contract voort-
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vloeiende verbintenissen te wijten was". Het Hof was nog duidelijker in het arrest 
van 7 december 1973. Het besliste daarin immers dat een uitvoeringsagent van de 
medecontractant - die ter zake door het Hof geassimileerd werd met die con
tractant- enkel extra-contractueel aansprakelijk kan worden gesteld , ,indien de 
hem verweten fout de schending uitrnaakt, niet van de contractueel aangegane 
verbintenis doch van een iedereen opgelegde verplichting en indien de fout een 
andere dan louter uit de gebrekkige uitvoering van het contract ontstane schade 
heeft veroorzaakt". 

Het is vooral dit laatste arrest dat tot heel wat meningsverschillen heeft geleid. 
Met betrekking tot het foutbegrip menen sommigen dat het arrest voor een 
buitencontractuele aansprakelijkheidsstelling van de medecontractant- evenals 
van diens aangestelde of uitvoeringsagent - vereist dat de fout niet aileen een 
inbreuk is op een contractuele verplichting, maar ook een miskenning inhoudt 
van de zorgvuldigheid die eenieder dient in acht te nemen (in deze zin o.m. 
Herbots, J., o.c., R.W., 1973-74, 1602; VanRyn, J., o.c., J.T., 1975, 505-506). 
Volgens anderen eist het Hof daarentegen dat de fout geen schending van een 
contractuele verplichting vormt, maar enkel een inbreuk is op de algemene 
zorgvuldigheidsverplichting, m. a. w. de fout moet geheel vreemd zijn aan de 
uitvoering van het contract (zie o.m. Rasir,R., l.c., 164; Dalcq, R.O. en 
Glansdorff, F., l.c., 30-31; Fredericq, S. en Kruithof, R., ,La responsabilite 
professionnelle du fait des produits" in Rapports belges au Xe Congres inter
national de droit compare, Brussel, 1978, 123; Vandenberghe, H., e. a., o.c., 
1459-1460). Inoiei1-deie laatste zienswijze juist is ~en alles-wijst daarop,tenzij 
het Hof zich vergist zou hebben in de redactie van de tekst van het arrest hetgeen 
toch weinig waarschijnlijk is-, dan heeft ons Hof van Cassatie de stelling van de 
,,cumul'' opgegeven. 

Zelfs indien deze analyse niet zou overeenstemmen met de opvatting van het Hof, 
dan moet toch worden toegegeven dat de tweede voorwaarde voor de samenloop, 
nl. het voorhanden zijn vanbuitencontractuele schade, een nieuwe en belangrijke 
hinderpaal voor de thesis van de , , cumul'' betekent. Maar ook op dit punt worden 
bovengenoemde arresten van het Hof van Cassatie uiteenlopend ge"interpreteerd. 
Volgens J. VanRyn en andere auteurs heeft het Hof aileen willen zeggen dat 
uitsluitend de contractuele aansprakelijkheidsregeling geldt, wanneer de geleden 
schade bestaat in het verlies van een voordeel dat het slachtoffer enkel van het 
contract mocht verwachten. Men spreekt in dit verband van , ,louter contractuele 
schade'' of van , ,intrinsieke contractuele schade'' (voor meer bijzonderheden zie 
Van Ryn,J., l.c., 506; Herbots,J., o.c., R.W., 1973-74, 1603-1604. Zie ook 
Van R yn, J., ,Le concours des responsabilites contractuelles et delictuelles", 
R.C.J.B., 1957, 308-309; Herbots,J., o.c., T.P.R., 1980, 1083; Cousy,H., 
Problemen van produktenaansprakelijkheid. Rechtsvergelijkend onderzoek, 
Brussel, 1978, nr. 229). De vraag is echter ofhetHof de thesis van VanRyn wel 
heeft overgenomen. Immers, in het arrest van 7 december 1973 wordt als eis 
gesteld dat de fout , ,een andere dan een louter uit de gebrekkige uitvoering van 
het contract ontstane schade heeft veroorzaakt''. De Franse tekst is nog duidelij
l.:~r: '.~i ~e!!e f:!"!.!!e ~ rmu:P. nn lllltre dommage que celui resultant seulement de la 
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mauvaise execution du contrat'', en het Hof sluit de extra-contractuele vordering 
in casu uit, daar de feitenrechter niet had vastgesteld , ,dat de verweten fout en de 
door die fout veroorzaakte schade vreemd zijn aan de uitvoering van het vervoer
contract''. In het arrest van 4 juni 1972 had het Hof zich trouwens reeds in even 
algemene bewoordingen geuit. Uit deze beslissingen blijkt dus geenszins dat het 
Hof van Cassatie de nieuwe no tie , ,louter contractuele schade'', in de zin van het 
verlies van het voordeel dat het slachtoffer enkel van het contract mocht ver
wachten, heeft bekrachtigd. Integendeel, de algemene bewoordingen door het 
Hof gebezigd, geven veeleer de indruk te verwijzen naar het klassieke schadebe
grip zoals dat in de artikelen 1149 e.v. B.W. wordt omschreven. 
Ook volgens veel tegenstanders van de ,cumul" -theorie is een aquilische vor
dering tegen de medecontractant niettemin mogelijk, indien de contractuele fout 
tegelijkertijd een strafrechtelijke inbreuk is. In deze hypothese dient de bur
gerlijke vordering ex delicto immers voor de strafrechter te kunnen worden 
gebracht (burgerlijke partijstelling). ,,Ret zou immers- zo wordt beweerd
strijdig zijn met de openbare orde dat een contractuele vordering de strafrechter 
onbevoegd maakt om kennis te nemen van de burgerlijke rechtsvordering'' (noot 
W.G. onder Cass., 16 mei 1974,Arr. Cass., 1974, 1044 en de talrijke verwijzin
gen; zie ookDalcq, R.O. en Glansdorff, F.,l.c., 32-33). H. Vandenberghemerkt 
echter op dat deze rechtvaardiging voor de ,cumul" wegvalt, indien men 
aanneemt dat de strafrechter wei bevoegd is om kennis te nemen van een actio ex 
contractu voortspruitend uit een strafrechtelijk delict (o.c., T.P.R., 1980, 1462 
en de verwijzingen; zie ook Rutsaert, J., ,La responsabilite civile contractuelle 
du prestataire de service en droit prive", De Verz., 1977, 225). 
Daar de problematiek van de samenloop zeer uitvoerig behandeld werd in het 
,Overzicht van rechtspraak. Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (1964-
1978)" dat H. Vandenberghe, M. Van Quickenborne en P. Hamelink in dit 
tijdschrift publiceerden (T.P .R. , 1980, 1445 e. v.), hoef ik er hier niet verder op in 
te gaan. Volledigheidshalve vermeld ik echter nog wat recente rechtspraak die in 
bovengenoemd overzicht- dat de rechtspraak tot 1978 bestrijkt- niet aan bod 
is gekomen: 
- een vordering op grond van artikell382 e. v. B. W. is toelaatbaar wanneer de 
contractuele wanprestatie ook een strafrechtelijk misdrijf uitmaakt (Brussel, 7 
juni 1979, J.T., 1979, 694; Arbrb. Brussel, 21 april1975, Pas., 1975, III, 47; 
Rb. Brussel, 28 juni 1977, R.G.A.R., 1978, nr. 9909); 
- het verlies van een bij de post aangetekende zending zet wei de contractuele 
maar niet de buitencontractuele aansprakelijkheid van de Posterijen op het spel 
(Kh. Brussel, 15 december 1976.,R.G.A.R., 1977, nr. 9816; de samenloop wordt 
ook afgewezen in Luik, 28 april1977, Jur. Liege, 1977-78, 57; Vred. St. Gillis, 
13 juli 1978, T.Vred., 1979, 82). 

107. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE UITVOERINGSAGENT JEGENS DE MEDECON

TRACT ANT VAN DE OPDRACHTGEVER- Daar deze problematiek uitvoerig behan
deld is in het reeds genoemde rechtspraakoverzicht van H. Vandenberghe, 
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M. VanQuickenborneenP. Hamelink, (!'.P.R., 1980,1468 e.v.)kanikookhier 
mij beperken tot enkele hoofdlijnen. 
Een uitvoeringsagent is een persoon of een firma die door de schuldenaar (hierna: 
hoofdschuldenaar) van een contractuele plicht belast wordt met de gehele of 
gedeeltelijke uitvoering van die verplichting. Tussen de hoofdschuldenaar en de 
uitvoeringsagent wordt daartoe in de regel een overeenkomst gesloten, m.n. een 
arbeidsovereenkomst of een aannemingscontract. In de eerste hypothese zal de 
uitvoeringsagent de aangestelde van de hoofdschuldenaar zijn; in de tweede 
betreft het een onderaannemer, een van de hoofdschuldenaar onafuankelijke 
uitvoeringsagent (zie Vandenbergh, H. e.a., o.c., T.P.R., 1980, 1468). 
Begaat de uitvoeringsagent een fout, dan kan hij daarvoor contractueel aanspra
kelijk worden gesteld jegens zijn opdrachtgever. Gaat het om een werknemer, 
dan geldt m.n. artikel18 Arbeidsovereenkomstenwet, terwijl een onderaannemer 
onderworpen is aan de gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsregeling die van 
kracht is voor aannemingsovereenkomsten (art. 1782 e.v. B.W.), behoudens 
contractuele afwijkingen. 
De fout van de uitvoeringsagent kan natuurlijk ook de aansprakelijkheid mee
brengen van de hoofdschuldenaar jegens de hoofdschuldeiser. Aard en strekking 
van het desbetreffende contract zullen daarbij van beslissende betekenis zijn. Het 
komt echter regelmatig voor dat de hoofdschuldenaar in de hoofdovereenkomst 
elke aansprakelijkheid afwijst voor de niet-uitvoering van het contract die te 
wijten zou zijn aan een lichte, zware of zelfs opzettelijke fout van zijn uitvoe
ringsagent. Zo'n beding is geldig, zo hierdoor niet elke zin aan de verbintenis 
wordt ontnomen (zie Cass., 25 september 1959, Arr. Cass., 1960, 86). 
Juist omdat zoveel schuldenaars heden ten dage voor de nakoming van hun 
contractuele verbintenissen op uitvoeringsagenten beroep doen en bovenge
noemde exoneratiebedingen in de desbetreffende standaardcontracten schering 
en inslag zijn, dreigen de hoofdschuldeisers in de kou te komen staan. Een 
contractuele vordering tegen de hoofschuldenaar hebben ze niet omwille van het 
niet-aansprakelijkheidsbeding; een contractuele vordering tegen de uitvoerings
agent ontbreekt, daar overeenkomsten slechts gevolgen hebben tussen de con
tracterende partijen en de uitvoeringsagent een derde is t. a. v. de hoofdovereen
komst (zie art. 1119 en 1165 B.W.; uitzondering moet natuurlijk gemaakt 
worden voor het geval de hoofdschuldeiser geniet van een beding dat te zijnen 
behoeve zou gestipuleerd zijn in het contract tussen de hoofdschuldenaar en de 
uitvoeringsagent). Het is dan ook niet verwonderlijk dat zij gepoogd hebben de 
uitvoeringsagenten rechtstreeks als derden op grond van de artikelen 1382 e.v. 
B. W. te dagvaarden. Lange tijd hebben de rechtbanken deze vorderingen erkend 
(zie de rechtspraak aangehaald door Vandenberghe, H., e. a., l.c., 1471; adde: 
Kh. Antwerpen, 18 februari 1971, R.W., 1975-76, 1266). Geleidelijk aan werd 
deze rechtspraak echter meer en meer bekritiseerd, daar de hoofdschuldeiser door 
de rechtstreekse dagvaarding van de uitvoeringsagent in feite meer rechten 
verkreeg dan hij normaal uit de hoofdovereenkomst kon putten (zie m.n. Kh. 
Antwerpen, 27 oktober 1970, Rechtspr. Antw., 1970, 381; Vandenberghe,H. 
e.a., o.c., 1474). Het Ho! van Cassarie heefi. Uc::Lv 1._!·lt1ck ~\:.U...J.~!ij!~ geg!"~!!d. 
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geoordeeld, daar het in het reeds genoemde arrest van 7 december 1973 beliste 
, ,dat de aangestelde of de uitvoeringsagent, die de vervoerder in zijn plaats stelt 
om het vervoercontract geheel of gedeeltelijk uit te voeren, ten aanzien van de 
uitvoering van het contract en ten opzichte van de medecontractant van de 
vervoerder, geen derde is''. Dit betekent dat de uitvoeringsagent jegens de 
hoofdschuldeiser slechts aansprakelijk kan worden gesteld op grond van de 
artikelen 1382 e.v. B.W., indien de gepleegde fout en de berokkende schade 
geheel vreemd zijn aan het door fie hoofdschuldeiser met de hoofdschuldenaar 
gesloten contract (Cass., 7 december 1973,Arr. Cass., 1974, 395, metconclusie 
P. Mahaux; zie ook de supra, nr. 106 vermelde kommentaren op dit arrest; zie 
voorts Cass., 15 september 1977, Arr. Cass., 1978, 62; R.C.J.B., 1978, noot 
Dalcq, R. 0. en Glansdorff, F.). Hieruit volgt dat ingeval van niet -nakoming van 
de hoofdovereenkomst wegens een fout van de uitvoeringsagent de hoofdschuld
eiser noch over een contractuele noch over een extra-contractuele vordering tegen 
die uitvoeringsagent beschikt. Het komt er dus nu voor de hoofdschuldeiser op 
aan in geen geval nog een beding in de hoofdovereenkomst te aanvaarden waarin 
de hoofdschuldenaar elke aansprakelijkheid voor zijn uitvoeringsagent afwijst. 
Hoe men deze cassatierechtspraak ook moge beoordelen, de lag ere rechtscolleges 
passen haar meestal trouw toe (zie de talrijke uitspraken aangehaald door Van
denberghe,H., e.a., l.c., 1473. Adde: Antwerpen, 25 juni 1975, Rechtspr. 
Antw., 1975-76, 203; Antwerpen, 30 juni 1975,Rechtspr. Antw., 1975-76, 209; 
Antwerpen, 28 april1976, Rechtspr. Antw., 1975-76, 155; Kh. Antwerpen, 9 
december 1975, Rechtspr. Antw., 1977-78, 168; Kh. Antwerpen, 31 januari 
1978, Rechtspr. Antw., 1977-78, 369; vgl. Brussel, 3 januari 1975, Rechtspr. 
Antw., 1974-75,310;Kh.Antwerpen, 18februari1971,R.W., 1975-76, 1266). 

108. AANSPRAKELIJKHEID VAN EEN CONTRACT ANT JEGENS DERDEN- De vraag 
waar het hier om gaat is of een derde die schade lijdt doordat een persoon zijn 
contractuele verplichtingen jegens zijn medecontractant niet nakomt, schadever
goeding van de veroorzaker kan bekomen, en zo ja of het hier een contractuele 
dan wel een extra-contractuele aansprakelijkheid betreft. 
Het eerste punt dat hier opgehelderd kan worden is dat bet beginsel van de 
relativiteit der contracten (119 en 1165 B.W.) meebrengt dat zo'n schadelijder 
zicb zeker niet kan beroepen op de contractuele aansprakelijkheidsregeling, daar 
hij geen contractspartij, maar derde is. Om dezelfde reden is een exoneratiebe
ding aan de derde-scbadelijder niet tegenstelbaar (Kh. Brussel, 27 juni 1977, 
B.R.H., 1978, 219). De problematiek wordt aldus berleid tot een vraag van 
buitencontractuele aansprakelijkheid. De behandeling van deze materie boort dan 
ook veeleer thuis in bet recbtspraakoverzicbt aansprakelijkheid uit onrechtmatige 
daad, waarnaarde lezer gaarne verwezen wordt (zieT.P.R., 1980, 1463 e.v.). Ik 
moge mij hier dan ook beperken tot de hoofdlijnen en enkele aanvullende 
gegevens. 

Recbtspraak en recbtsleer zijn bet er over eens dat een contractuele wanprestatie 
tot aquiliaanse aansprakelijkheid jegens derden leidt, wanneer de contractuele 
tekortkoming, onafhankelijk van het contract, een onrecbtmatige daad oplevert. 
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De contractuele fout is hier dus , ,een gans toevallig en bijkomend element'' van 
de onrechtmatige daad (zie Brussel, 12 januari 1966, Pas., 1966, II, 4; Kh. 
Brussel, 27 juni 1977 ,B .R.H., 1978, 219). Zo wordt algemeen erkend dat het op 
de markt brengen van een produkt dat gebrekkig is door een aan de fabrikant 
toerekenbare fout, onafgezien van een mogelijke contractuele tekortkoming van 
die producent, eenfoutoplevertinde zin van de artikelen 1382 en 1383 B.W. (zie 
Vandenberghe,H., e.a.;o.c., T.P.R., 1980, 1464 en de verwijzingen; adde: 
Brussel, 12 november 1973,R.G.A.R., 1974, nr. 9177). De vraag is echter of de 
opeenvolgende kopers van het betrokken produkt de fabrikant extra-contractueel 
aansprakelijk kunnen stellen. Immers, rechtspraak en rechtsleer erkennen una
niem dat niet aileen de onmiddellijke afnemer van het produkt van de fabrikant, 
maar ook alle latere kopers over een rechtstreekse vordering ex contractu be
schikken tegen de producent en de opeenvolgende vroegere verkopers van het met 
een verborgen gebrek behepte produkt (zie Cousy, H., Problemen van produk
tenaansprakelijkheid, Brussel, 1978, 257 e. v. en de verwijzingen; Kruithof, R., 
, ,De produktenaansprakelijkheid in de levensmiddelensector'', inLevensmidde
lenrecht, Kruithof,R. e.a. (ed.). Brussel, 1979, 283-284). Dit zou er op neer 
komen dat deze kopers een contractuele en een extracontractuele aansprakelijk
heidsvordering kunnen ,cumuleren" en dit is, zoals we gezien hebben (supra, 
nr. 1 06), sinds het arrest van het Hof van Cassatie van 7 december 1973 bijzonder 
onwaarschijnlijk geworden (vgl. Kh. Brussel 28 februari 1973 en Brussel, 26 
september 1974,B .R.H., 1975, 325 (daar de latere eigenaars van gebouwen over 
de rechtstreeksecontractuele vordering-vanartikeL1792_B.:W. beschikken_tegen 
architect en aannemer, zijn zij geen ,derden" en verliezen zij hun vorde
ringsrecht krachtens art. 13 82 e. v. B. W.)). Anderzijds lijdt het geen twijfel dat de 
werknemers van de koper die het slachtoffer worden van het gebrekkige produkt 
derden zijn en een vorderingsrecht ex artikel1382 e.v. B.W. hebben tegen de 
producent (Brussel, 12 november 1973, R.G.A.R., 1974, nr. 9177). 

Op grond van het relativiteitsbeginsel der contracten (art. 1165 B. W.) kan men in 
het algemeen stellen dat het gedrag dat contractbreuk oplevert, extracontractuele 
aansprakelijkheid uitsluit, wanneer dit, bij ontstentenis van het contract, niet 
onrechtmatig is. J. Limpens heeft echter voorgesteld- en zijn standpunt heeft de 
steun van rechtspraak en rechtsleer gekregen (zie Vandenberghe, H., e.a., o.c., 
T.P.R., 1980, 1467 en de verwijzingen; Dalcq, R.O., Traite de la responsabilite 
civile , Brussel, 1967, I, nrs. 403 e. v.) - dat het bestaan van een contract tot een 
zekere uitbreiding van de algemene zorgvuldigheidsverplichting kan leiden 
(Limpens, J. , , ,Responsabilite du contractant envers les tiers du chef de la 
violation du contrat", Rev. Dr. Int. Comp., 1954, speciaal nummer, p. 102). 

In dit verband mag de aandacht worden gevestigd op een arrest van het Hof van 
Beroep te Brussel van 4 juni 1974 (I'.Aann., 1976, 77, noot J.L. Fagnart). Een 
architect had van de Commissie voor Openbare Onderstand te Quaregnon de 
opdracht gekregen om plannen te maken voor de bouw van een tehuis voor 
bejaarden. Hij doet dit maar overlijdt op het ogenblik dat de ruwbouw is 
aanbesteed. De C.O.O. betaalt aan zijn erfgenamen het nog verschuldigde 
ere!~~!! ~it'::'!! e>!!!<O:h"t hP.n v::m elke aans!lrakelijkheid. Daarop sluit de C.O.O. 

614 



een contract met een andere architect. Deze ontdekt niet dat in de plannen van de 
eerste architect emstige fouten en leemten voorkomen. Deze komen tijdens de 
werken aan het licht en noodzaken een stillegging van die werken gedurende meer 
dan 5 maanden. De C. 0. 0. vervolgt de tweede architect we gens contractbreuk
het niet voldoende controleren van de plannen van de eerste architect-, die 
prompt de erfgenamen van de eerste architect in vrijwaring roept. Zoals J.L. 
Fagnart terecht opmerkt hebben zowel de eerste als de tweede architect een 
contractuele fout begaan waarvoor zij -in beginsel- in solidum aansprakelijk 
kunnen worden gesteld t.o.v. de C.O.O. De beslissing vanhetHofvanBeroep 
waarbij de tweede architect tot integrale schadevergoeding wordt veroordeeld, 
komt dan ook gegrond voor. De betrokken schuldenaar wordt dan,· op grond van 
artikel1251, 3° B.W., gesubrogeerd in de rechten van de schuldeiser tegen de 
eerste architect. Daar de C. 0. 0. de erfgenamen van de eerste architect echter van 
iedere aansprakelijkheid had ontslagen, bood deze subrogatie de tweede architect 

. geen uitkomst. Daarom wellicht vorderde hij rechtstreeks schadevergoeding van 
de erfgenamen van de eerste architect. Om een contractuele vordering kon het niet 
gaan, daar de twee architecten dienaangaande geen overeenkomsten hadden 
gesloten, zodat aileen artikel 1382 B.W. overbleef. Het Hof van Beroep te 
Brussel besliste dat zelfs indien de eerste architect een fout had begaan, het 
oorzakelijk verband tussen die fout en de schade door de fout van de tweede 
architect verbroken was. Fagnart merkt terecht op dat deze uitspraak een mis
kenning inhoudt van de door het Hof van Cassatie erkende equivalentieleer (l. c. , 
82). De oplossing dient m.i. dan ook elders te worden gezocht, m.n. in het 
aquiliaans foutbegrip: nagegaan moet worden of de door de eerste architect 
begane fout een zuiver contractuele foutis, dan wel ook een fout is in de zin van de 
artikelen 1382 en 1383 B.W. In het eerste geval dientde vordering van de tweede 
architect te worden afgewezen, in het tweede ingewilligd (vgl. Flarnme, M.-A., 
,Du devoir de surveillance de l'architecte et des clauses d'exoneration de sa 
responsabilite", R.C.J.B., 1974, 528-531). 

109. BEWIJSLAST- Artikel 870 Ger.W. stelt op algemene wijze dat ,iedere 
partij het bewijs moet leveren van de feiten die zij aanvoert''. Bijgevolg dient de 
partij die de uitvoering van een verbintenis vordert het bestaan ervan te bewijzen 
en dient de gene die beweert bevrijd te zijn het bewijs te leveren van de betaling of 
van het feit dat het tenietgaan van zijn verbintenis heeft teweeggebracht (art. 1315 
B.W.). 
Derhalve dient de verzekerde die jegens zijn verzekeraar een recht op betaling laat 
gelden, overeenkomstig artikel1315, lid 1 B.W., niet enkel de schade te bewij
zen, doch ook de gebeurtenis die deze schade heeft veroorzaakt en moet hij 
daarenboven aantonen dat die gebeurtenis bepaald werd in het verzekeringscon
tract, d. w .z. dat het aangevoerde schadegeval door genoemd contract was gedekt 
(Cass., 20 april1978,Arr. Cass., 1978, 958). Vermits de wettelijke bepalingen 
inzake de bewijslast van een verbintenis niet van openbare orde zijn, mogen 
partijen daarvan echter afwijken door b.v. de verzekeraar bij overeenkomst te 
verplichten tot het bewijs van het bestaan van een geval dat niet gedekt wordt door 
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de waarborg en dat hij inroept (Cass., 20 april 1978, Arr. Cass., 1978, 958). 
Alhoewel artikel 1315, lid 1 B.W. vereist dat hij die de uitvoering van een 
verbintenis vordert het bestaan ervan moet bewijzen, wordt door heel wat recht
banken blijkbaar aangenomen dat degene die zonder schriftelijk bewijs een 
vervoeropdracht aanvaardt en daarbij niet te kennen geeft dat hij ze niet persoon
lijk zal uitvoeren, als vervoerder en niet als commissionair - verzender moet 
beschouwd worden. Ret gevaar bestaat inderdaad dat, bij gebrek aan een schrif
telijk bewijs, de hoedanigheid van vervoerder steeds zou worden betwist. Ret is 
daarbij zonder belang dat hij als afzender in de vrachtbrief vermeld wordt en dat 
deze vrachtbrief de effectieve vervoerder vermeldt (Kh. Antwerpen, 24 oktober 
1973, Rechtspr. Antw., 1974, 83; zie ook Brussel, 24 januari 1969, Eur. 
Vervoerr., 1969, 937 en 943). 

110. INSPANNINGS- EN RESULTAATSVERBINTENIS- De resultaatsverbintenis is 
deze waarbij de schuldenaar er zich toe verplicht een welbepaald resultaat te 
bereiken. Een inspanningsverbintenis daarentegen legt aan de schuldenaar enkel 
de verplichting op een bepaalde inspanning te leveren ofbepaalde middelen aan te 
wenden om een resultaat te bereiken, maar de debiteur belooft niet dat hij-daarin 
ook zal slagen. 
Dit onderscheid is om drie redenen van groot be lang. In de eerste plaats biedt het 
de mogelijkheid om de inhoud en de draagwijdte van de door de schuldenaar 
aangegane verbintenis nader te bepalen, hetgeen uiteraard van wezenlijke bete
kenis is om uif maken of deze debiteur zijn verbintenis al dan niet is nagekomen 
(in dezelfde zin: Van Oevelen, A., o.c., R.W., 1979-80, 168-169 en de verwij
zingen). In de tweede plaats is het onderscheid van belang inzake de bewijs
lastverdeling. Rebben we te doen met een resultaatsverbintenis dan zal de 
schuldeiser bij wanuitvoering het bestaan van de verbintenis en het uitblijven van 
het beloofde resultaat moe ten bewijzen; op de debiteur rust dan de plicht het 
bewijs te leveren van overmacht of toeval (zie hieromtrent Cass., 10 d~cember 
1953, Pas., 1954, I, 290; Cass., 26 november 1954, Pas., 1955, I, 271). Staan 
we daarentegen voor een inspanningsverbintenis, dan rust de bewijslast nagenoeg 
volledig op de schuldeiser: hij moet het bestaan van de verbintenis bewijzen en de 
wanuitvoering door het gebrek aan zorg in hoofde van de schuldeiser (zie 
hieromtrentCass., 26februari 1962,Pas., 1962, I, 723). Dederdereden waarom 
het onderscheid belangrijk is betreft de overmachtsleer. Aileen voor de resul
taatsverbintenissen dienen de strenge vereisten van deze leer in acht genomen te 
worden (infra, nr. 113 e. v.). Voor de inspanningsverbintenissen geldt enkel het 
zorgvuldigheidscriterium van de goede schuldenaar (vgl. Wilms, W., o.c., Jura 
Fate., 1980-81, 25-26). 
Ook in de besproken periode hebben onze hoven en rechtbanken veelvuldig 
gebruik gemaakt van het onderscheid tussen resultaats- en inspanningsver
bintenissen. Ret is onbegonnen werk om deze bier allemaal te vermelden. Ik 
moge mij dan ook beperken tot de opsomming van een reeks typische uitspraken. 
Tot een resultaatsverbintenis zijn gehouden: 
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die de gastenhem toevertrouwen (Rb. Brussel, 14 juni 1977 ,R.G.A.R., 1978, nr. 
9932; zie ookKh. Brussel, 14 september 1976,B.R.H., 1976, 534); hetzelfde 
geldt voor het modehuis dat een vestiaire ter beschikking stelt van het clii!nteel 
(Kh. Brussel, 23 juli 1976, B.R.H., 1976, 529). Vgl. C. Caenepeel, noot onder 
Kh. Antwerpen, 15 september 1970, R.W., 1970-71, 620; 

2" de garagehouder m.b.t. de teruggaveverplichting van de aan hem voor her
stellingswerken of voor schoonmaak toevertrouwde wagens (Brussel, 22 maart 
1976, B.R.H., 1976, 217; Rb. Luik, 8 maart 1973, T.Aann., 1976, 207, noot 
J.L. Fagnart; Kh. Verviers, 6 december 1973, fur. Liege, 1974-75, 159; Rb. 
Kortrijk, 22januari 1974,R.W., 1974-75,2227; Kh. Bergen, 5 september 1974, 
B.R.H., 1975, 417;Rb. Brussel, 20januari 1976,R.G.A.R., 1979, nr. 9974;Rb. 
Luik, 26 september 1977,fur. Liege, 1977-78-, 123 ;R.G.A.R., 1979, nr. 9973, 
nootF. Glansdorff; Vred. Luik, 21 februari 1980, f.T., 1980, 392; zie ook Kh. 
Luik, 8 maart 1978, fur. Liege, 1978-79, 36; contra: Rb. Charleroi, 19 februari 
1976,De Verz., 1977, 617; Vred. St. Joost-ten-Node, 9 april1980,De Verz., 
1980, 487, noot R. Bogaert); 

3" de exploitant van een parking met waakdienst m.b.t. de verplichting tot 
teruggave van het in bewaring gegeven motorvoertuig (Brussel, 22 juni 1972, 
B.R.H., 1976, 97; zie vorig overzicht, T.P.R., 1975, 515). Anders is het 
natuurlijk wanneer het niet om een bezoldigde bewaargeving gaat, maar om de 
huur van een parkeerplaats ; 

4" het wasserijbedrijf dat de gewassen stukken in goede staat aan de klant dient 
terug te geven (Vred. Aarlen, fur. Liege, 1977-78, 144); 

5" de bouwpromotor die met de volledige uitvoering van een gebouw is belast 
(Brussel, 31 mei 1978,Res et furalmmobilia, 1979, 203; Rb. Hoei, 5 november 
1979, fur. Liege, 1979-80, 235); 

6" het reisbureau dat als tour-operator een reis inricht en als dusdanig er zich 
tegen betaling van een bepaalde prijs toe verbindt een geheel van prestaties te 
Ieveren, zoals vervoer, logies, maaltijden enz. Zijn aansprakelijkheid komt 
derhal ve in het gedrang wanneer hij zijn klanten in een hotel van vierde kategorie 
onderbrengt, terwijl een eerste klas hotel beloofd was (Kh. Brussel, 5 mei 1975, 
B.R.H., 1976, 19 enEur. Vervoerr., 1976, 146; zie ook Vred. Brussel, 3 maart 
1977, R.G.A.R., 1979, 10065; Vred. Brussel, 17 maart 1977,De Verz., 1977, 
651 en R.G.A.R., 1979, nr. 10008, noot M. Delacroix; Vanacht, M. en 
Thiery, M., ,De aansprakelijkheid van de tour-operator" ,R. W., 1974-75, 2305 
e. v.). De reisagent die enkel als tussenpersoon of bemiddelaar optreedt, is echter 
niet aansprakelijk voor de niet-uitvoering of slechte uitvoering van de reis (Kh. 
Brussel, 5 mei 1975, B.R.H., 1976, 19; contra: Vred. Brussel, 17 maart 1977, 
R.G.A.R., 1979, nr. 10008, kritische noot M. Delacroix); 

7" de ambulancedienst die een zieke vervoert naar het hospitaal (Rb. Turnhout, 
27 februari 1974,R.W., 1975-76, 1516 bev. door Antwerpen, 6 december 1977, 
R.W., 1977-78, 1892 enR.G.A.R., 1978, nr. 9934); zievooranderegevallen van 
bezoldigdpersonenvervoer: Brussel, 5 december 1979,R. W., 1980-81,392; Rb. 
Brussel, 20 juni 1974, R.G.A.R., 1975, nr. 9397; 
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so de posterijen die t.o.v. de afzender de verbintenis aangaan het aan hen 
toevertrouwde aangetekende poststuk ter bestemming af te leveren (Kh. Brussel, 
15 december 1976, Eur. Vervoerr., 1977, 307 enR.G.A.R., 1977, nr. 9S16). 

Zijn daarentegen gehouden tot een inspanningsverbintenis : 

1 o deadvocaat bij de behartiging van de belangen van zijn client (Brussel, 10 mei 
1979, Pas., 1979, II, 103, i.h.b. 115, 2e kolom; zie ook Brussel, 1 juni 1979, 
Pas., 1979,11, 120;Rb.Luik, 14november1977,DeVerz., 197S,215;vgl.Rb. 
Luik, 26 juni 19SO, J.T., 19SO, 563); 
2° de geneesheer bij de medische behandeling van zijn patient (zie Luik, 14 
maart 1979, fur. Liege, 1979, 417; zie ook Cass., 16 mei 1974,Arr. Cass., 
1974, 103S, noot W.G.; Glesener, A., ,Des medecins et des juristes", J.T., 
1974, 561; vgl. Gent, 5 december 1975, R.W., 1976-77, 1013; Rb. Brussel, S 
maart 197S, R.G.A.R., 1979, nr. 10024 en Pas., 19SO, III, 5 (waarin ten 
onrechte de eis wordt gesteld dat de geneesheer een zware fout moet begaan 
hebben); 
3° de inrichter van een vacantiekamp voor geestelijk gehandicapte kinderen wat 
de veiligheid der kinderen betreft (Antwerpen, 24 november 1975, R.G.A.R., 
1977, nr. 9696) ; 
4° de exploitant van een speeltuin wat de veiligheid der kinderen betreft (zie Pol. 
Charleroi, 9 november 1973 en Corr. Charleroi, 1S november 1975, R.G.A.R., 
1976,-nr.-9644;-noot-J.L.};-- ----- --- -

5° de inrichter van een paardensportkamp t.o. v. van de deelnemers in geval van 
een door een paard veroorzaakt ongeval (cf. Brussel, 15 mei 1975, R.G.A.R., 
1977, nr. 9693, noot J. Libouton; zie ook i.v.m. de inrichting van een sport
wedstrijd: Cass. fr., 1S november 1975,D., 1976, I.R., 95; vgl. Cass. fr., 16 
april1975, R.G.A.R., 1977, nr. 9767); 
6° de beroepsvoetballer die er zich toe verbonden heeft gedurende drie seizoenen 
in de ploeg van een club op te treden, wat betreft de waarde van de sportprestaties 
(Rb. Antwerpen, 22 oktober 1974,R.W., 1974-75, 1136); 
7° de computerleverancier wat het opstellen en het ontwikkelen van de software 
betreft, d.w.z. het opstellen en het ontwikkelen van de programmatuur (Kh. 
Brussel, 2 februari 1976, B.R.H., 1976, 222; Kh. Brusse1, 1S februari 19SO, 
B.R.H., 19SO, 377; zie ook Moorkens,D., ,Contractuele problemen bij de 
aanschaf van een computer", Jura Fate., 19S1-S2, 261). De levering van de 
hardware of apparatuur, daarentegen, is een resultaatsverbintenis (Kh. Brussel, 
1S februari 19SO,B.R.H., 19SO, 377; Moorkens, D., l.c., 261; zie ook Vanden
berghe, G., ,De aansprakelijkheid van de computerconstructeur", R.W., 
197S-79, 75 e.v.); 
so de commissionair-expediteur staat niet in voor de goede uitvoering van de 
contracten die hij voor rekening van zijn opdrachtgever sluit en gaat dus zeker 
geen resultaatsverbintenis aan. Hij is derhalve niet aansprakelijk voor de schade 
die de vervoerder of de stuwadoor met wie hij gecontracteerd heeft, veroorzaakt 
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en aldus een persoonlijke fout heeft begaan (Antwerpen, 19 november 1975, 
Rechtspr. Antw., 1975-76, 148); 
9° de makelaar in onroerende goederen die de opdracht heeft gekregen een 
aspirant-koper te vinden voor een onroerend goed en de daarin ondergebrachte 
handelszaak (Brussel, 24 juni 1975, Rev. Not. B., 1976, 348; Antwerpen, 8 
februari 1977, T.Aann., 1978, 194, noot A. Pelegrin; Rb. Brussel, 10 juni 1976, 
Pas., 1976, Ill, 69). Het is dan ook niet helemaal duidelijk waarom het Hofvan 
Beroep te Brussel in het arrest van 24 juni 1975 aan de makelaat de bewijslast 
oplegt dat hij zijn taak naar behoren heeft vervuld (Rev. Not. B., 1976, 348); 
10° de prive-detective die er zich toe verbonden heeft de echtgenote van de 
opdrachtgever te schaduwen (Vred. Brugge, 20 februari 1979, R.W., 1979-80, 
2673); 
11 o de wisselagent of bankier die er zich toe verbonden heeft reischeques ·in 
bewaring te houdenin afwachting dat deze in omloop worden gebracht (Kh. Luik, 
25 november 1971,Jur. Liege, 1977-78, 127); 
12° de hotelier wat de veiligheid van zijn gasten betreft (Rb. Antwerpen, 4 
oktober 1973, De Verz., 1974, 615); 
13° de verzekeringsmakelaar m.b.t. zijn verbintenissen ten overstaan van de 
verzekerde (zieKh. Brusse1, 9 augustus 1973,J.T., 1974,623, nootE. Marchal); 

14° degene die er zich toe verbonden heefteen zeeschip te slepen, daar de sieper 
niet het resultaat belooft dat het gesleepte schip de bestemmingshaven zal be
reiken, maar er zich enkel toe verbindt zijn trekkracht tegen een vaste prijs of voor 
een bepaalde tijdsduur te verhuren (Scheidsr. Uitspr. 28 augustus 1974, 
Rechtspr. Antw., 1974-75, 239). 
Niet steeds is het duidelijk of we met een inspannings- dan wel met een resultaats
verbintenis te doen hebben. Ziehier een voorbeeld. Een aannemer had in opdracht 
van de Belgische Staat op een spoorwegoverweg betonplaten geplaatst. Een van 
deze betonplaten was losgekomen en veroorzaakte emstige schade aan een 
vrachtwagen. Aansprakelijk gesteld op grond van artikel1384, lid 1 B.W. jegens 
het slachtoffer, vordert de Belgische Staat het bedrag van de schadevergoeding op 
zijn beurt van de aannemer. Het Hof van Beroep te Gent besliste dat de aannemer 
niet aansprakelijk is, daar de Belgische Staat niet bewezen heeft dat het loskomen 
van de betonplaten te wijten is aan een fout in de uitvoeringswerken door de 
aannemer en dat het zelfs niet uitgesloten is dat een conceptiefout er aan ten 
grondslag ligt (Gent, 21 mei 1973, T.Aann., 1976, 242, nootP. Libert). De eis in 
cassatie van de Belgische Staat we gens miskenning van de regels inzake bewijs
last werd onontvankelijk verklaard (Cass., 8 november 1974, Arr. Cass., 1975, 
317; zie i. v .m. aanneming van werk ook de verwijzingen bij Van Oevelen, A. en 
Dirix, E., o.c., R.W., 1977-78, 2301; Flamme, M.A. en Ph., o.c., J.T., 1976, 
345 e. v.; adde: Rb. Gent, 21 april1976, T.Aann., 1980, 3, noot W. Abbeloos). 

111. ZORGVULDIGHEIDSCRITERIUM- Dat ons recht in beginsel- er zijn uit
zonderingen (zie infra, nrs. 113 en 118)- een op het schuldbegrip gefundeerd 
contractueel aansprakelijkheidssysteem huldigt, lijdt geen twijfel. Maar wat 
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behelst hier het begrip , ,schuld'' of , ,fout''? Men aanvaardt doorgaans dat het in 
artikel 113 7 B . W. voor een welbepaalde verbintenis geformuleerde criterium als 
algemene regel geldt voor de contractuele aansprakelijkheid. Dit artikel luidt: 
, ,De verbintenis om voor het behoud van de zaak te zorgen verplicht hem die 
ermee belast is, daaraan aile zorgen van een goede huisvader te besteden, 
onverschillig of de overeenkomst een van de partijen of beide partijen ge
meenschappelijk tot nut strekt. Deze verplichting is meer of minder uitgestrekt 
wat betreft bepaalde contracten, waarvan de gevolgen te dien opzichte worden 
vastgesteld in de titels die daarop betrekking hebben'' . 

Over de vraag of de schuldenaar een culpa levis in abstracto of culpa levis in 
concreto moet hebben begaan, heeft het Hof van Cassatie onlangs in een interes
sant arrest stelling gekozen. De feiten kunnen als volgt worden samengevat. Bij 
een vliegtuigongeluk juist onder de top van de Mont Blanc komt J. T. om het 
leven. Het ongeval waste wijten aan een verkeerde beoordeling door de piloot 
van de positie van het vliegtuig. De nabestaanden van J.T. eisen integrale 
schadevergoeding van Air India op grond van artikel 25 van het V erdrag van 
Warschau van 12 oktober 1929 tot het brengen van eenheid in enige bepalingen 
inzake het intemationaalluchtvervoer, krachtens hetwelk integrale schadever
goeding o.m. verschuldigd is wanneer het ongeval te wijten is aan een daad of een 
nalatigheid van een ondergeschikte van de v.ervoerder welke plaatsvond , ,hetzij 
met de bedoeling schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap 
dat schade waarschijnlijkhet gevolg zou zijn ... ". Beoordeelt men bet gedrag van 
de piloot in abstracto, dan had hij wellicht een fout begaan, daar hij normaler
wijze had moeten weten dat zijn vergissing waarschijnlijk fatale gevolgen zou 
hebben; gaat men daarentegen uit van de culpa in concreto, dan had hij geen fout 
begaan in de zin van de genoemde verdragstekst, daar de piloot in feite niet wist 
dat schade waarschijnlijk het gevolg zou zijn van zijn roekeloosheid. Het Hof van 
Beroep te Brussel gaf de voorkeur aan de beoordeling van de fout in concreto en 
wees de schadeeis af. In de voorziening in cassatie werd o.m. gesteld dat het Hof 
van Beroep artikel25 van het Verdrag van Warschau had geschonden ,nu het 
genoemd artikel25 geen afwijking inhoudt van het beginsel van artikel1137 van 
het Burgerlijk W etboek, volgens welke elke contractuele fout in abstracto en niet 
in concreto moet beoordeeld worden, of, met andere woorden, objectief en niet 
subjectief''. Het Hofvan Cassatie besliste dat artikel1137, lid 1 B.W. inderdaad 
de algemene regel vastlegt dat de contractuele fout in abstracto moet worden 
beoordeeld, maar dat het tweede lid van deze wetsbepaling uitzonderingen voor 
bepaalde contracten mogelijk maakt. Welnu, artikel 25 van het Verdrag van 
Warschau is zo'n uitzondering en rechtvaardigt derhalve de beoordeling in 
concreto van het gedrag van de betrokken piloot (Cass., 27 januari 1977, Arr. 
Cass., 1977,595 ;Pas., 1977, I, 574, metconclusieProc. Gen. Delange; zie ook 
Rutsaert, J., o.c., De Verz., 1977, 221; vgl. over de algemene vraag ook 
Vandeputte, R., o.c., 168). 

De regels inzake contractuele aansprakelijkheid worden niet geschonden door de 
feitenrechter die de fout, welke in de uitvoering van een aannemingscontract door 
een garagehouder is begaan, beoordeelt op grond van het criterium van de 
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uitvoering volgens de regels van de kunst of conform de vakkundige techniek. 
Volgens het Hof van Cassatie beoordeelt het Hof van Beroep te Brussel aldus 
wettelijk de contractuele fout , ,aan de hand van het criterium van een goed 
garagist" (Cass., 25 oktober 1974,Arr. Cass., 1975, 263). Uitditarrestblijkt 
o.m. dat het zorgvuldigheidscriterium ook weer niet te abstract moet worden 
gelnterpreteerd : men moet het gedrag van de schuldenaar in de uitoefening van 
zijn vak vergelijken met dit van een zorgvuldig debiteur die tot dezelfde be
roepscategorie behoort (zie ook Vandeputte, R., o.c., 168). 

112. ZORGVULDIGHEIDSCRITERIUM (vervolg) - De jongste jaren worden veel 
processen gevoerd tegen brandstofleveranciers die niet hebben verhinderd dat het 
stookoliereservoir van de klant overloopt. Wanneer de klant geen bepaalde 
hoeveelheid stookolie heeft besteld maar de brandstofleverancier opdraagt de 
voorraad aan te vullen, zal de leverancier meestal aansprakelijk gesteld worden 
voor het overlopen van de vergaarbak. Deze moet de nodige voorzorgsmaatrege
len maar treffen (zie Kh. Verviers, 9 mei 1977, Jur. Liege, 1977-78, 159; Kh. 
Brussel, 22 december 1976, R.G.A.R., 1978, nr. 9832; Rb. Marche-en-Fa
menne, 25 november 1916,R.G.A.R., 1980, nr. 10192). Mindereensgezindheid 
bestaat er in geval de klant een welbepaalde hoeveelheid stookolie heeft besteld. 

. Volgens sommigen kan dan in de regel zowel aan de klant als aan de leverancier 
een fout verweten worden (zie Antwerpen, 21 oktober 1975, De Verz., 1976, 
429; Rb. Brussel, 17 december 1974, R.G.A.R., 1976, nr. 9586); anderen 
beweren echter dat de leverancier dan geen schuld treft, daar hij er op mocht 
vertrouwen dat het reservoir voldoende plaats bood voor de door de klant bestelde 
hoeveelheid (Rb. Charleroi, 2 oktober 1975,J.T., 1976, 137 enDe Verz., 1976, 
191; Rb. Brugge, 26juni 1974,R.W., 1974-75, 1447); nog anderen bewerendat 
alleen de leverancier, behoudens bewijs van overmacht, aansprakelijk is, daar hij 
de levering niet heeft uitgevoerd volgens de regels van de kunst en de werkwijze 
van een zorgvuldige stookolieleverancier (Vred. Tielt, 24 mei 1973, R.W., 
1974-75, 1451). 
Wat de onverschoonbare dwaling bij de uitvoering van een contract betreft, zie 
supra, nr. 49. 

M.b.t. de advies- en begeleidingsplicht van professionele raadslieden en andere 
beroepshalve tot adviesverlening gehouden personen, zie Wilms, W., o.c., 
R.W., 1980-81, 505 e.v. en de referenties. 

2" De vreemde oorzaak 

113. BEGRIP - De door de heersende rechtspraak en rechtsleer verdedigde 
overmachtsleer kan omschreven worden als de leer van de ontoerekenbare onmo
gelijkheid. Volgens deze opvatting is er slechts sprake van overmacht of toeval, 
wanneer de omstandigheid die als vreemde oorzaak ter bevrijding van de debiteur 
wordtingeroepen, de nakoming van diens verbintenis volstrekt onmogelijk maakt 
en de schuldenaar terzake geen enkele fout treft. In het arrest van 9 december 
1976 heeft het Hof van Cassatie deze leer in volgende bewoordingen nogmaals 
bevestigd : , , ... de overmacht die de schuldenaar van de verplichting tot schade-
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vergoeding bevrijdt, is de gebeurtenis die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt 
tot de nakoming van zijn verbintenissen en die, wat haar totstandkoming betreft, 
aan geen fout van de schuldenaar is te wijten" (Arr. Cass., 1977, 404). 

Daartegenover staat de zgn. schuldleer, die in ons land o.m. door J. Heenen en 
A. Lagasse verdedigd is geworden (Heenen, J., , ,La responsabilite du transpor
teurmaritime etlanotionde force majeur" ,R.C.J.B., 1957, 87-98 ;Lagasse, A., 
in Rev. Banque, 1960, 798 e.v. Zie ook Kruithof,i., ,Werkstaking en over
macht", T.P.R., 1965, 540 e.v.). Volgens deze opvatting is de niet-nakoming 
van de verbintenis aan overmacht te wijten, wanneer de schuldenaar ter bereiking 
van het overeengekomen resultaat alles heeft gedaan wat een zorgvuldig debiteur 
in de gegeven omstandigheden zou hebben gedaan. De contractuele aansprake
lijkheid steunt dus uitsluitend op de fout in de zin van artikel 1137 B. W. (culpa 
levis in abstracto). M.a. w. overmacht begint waar schuld ophoudt. Het praktisch 
belang van deze theorie bestaat hierin dat de als overmacht te weerhouden 
omstandigheid voor de schuldenaar niet noodzakelijk geheel onvoorzienbaar of 
onvermi jdbaar moet geweest zijn en de nakoming van de verbintenis niet noodza
kelijk onmogelijk behoeft te hebben gemaakt. Daarenboven, ook de eis dat de 
debiteur zich niet aan de minste fout mag hebben schuldig gemaakt, wordt niet 
weerhouden. Het enige criterium is of de niet-nakoming van de contractuele 
verbintenis al dan niet te wijten is aan een fout die een goed schuldenaar van 
dezelfde categorie en geplaatst in dezelfde extrinsieke omstandigheden niet zou 

· hebben begaan. Dit betekent niet dat aan de vraag of nakoming van de verbintenis 
aldan niet onmogelijk is geworden, -geen enkele waarde meer wordt-gehecht;Be 
beantwoording van deze vraag, zoals trouwens de antwoorden op de vragen of de 
als overmacht ingeroepen omstandigheid onvoorzienbaar en onvermijdbaar was, 
kunnen immers belangrijke elementen zijn voor de beantwoording van de eigen
lijke vraag, nl. of de debiteur al dan niet schuld treft (zie over dit alles 
Kruithof, R., , ,Schuld, risico, imprevisie en overmacht bij de niet-nakoming van 
contractuele verbintenissen. Een rechtsvergelijkende benadering' ', in Hulde 
Rene Dekkers, Brussel, 1982, 281 e.v.; voor een juiste toepassing van deze 
opvatting, zie Kh. Antwerpen, 2 december 1974, R.W., 1974-75, 1060). 
Er is echter nog een derde overmachtstheorie. Volgens deze leer dient de schuld
leer te worden aangevuld met het risico-beginsel. In de regel moet de schuldleer 
worden toegepast, maar in een aantal gevallen dient een risico-aansprakelijkheid 
in hoofde van de debiteur te worden weerhouden. M.n. wat de aansprakelijkheid 
betreft van de debiteur voor de door de schuld van zijn aangestelden en uitvoe
ringsagenten veroorzaakte schade, evenals t.a.v. de aansprakelijkheid voor 
schade veroorzaakt door de gebrekkige zaken waarvan de schuldenaar zich voor 
de uitvoering van zijn verbintenis bedient, dringt een erkenning van de risico-leer 
zich op. Ook de regel Genera non pereunt vindt in de risico-leer haar grondslag 
(zie Kruithof, R., l.c., 301 e.v.; het risico kan ook rusten op de schuldeiser, 
Arbrb. Hasselt, 24 juni 1974, R.W., 1975-76, 372; zie ook art. 1138 B.W.). 

Uit het voorgaande - maar meer nog uit de hiema te bespreken rechtspraak
moge blijken dat het overmachtsbegrip in ons recht ,une fausse idee claire" is. 
Deze onzekerheid wordt in de hand gewerkt doordat het Hof van Cassatie in ons 
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land - in tegenstelling tot de Franse Cour de Cassation - soms geneigd is de 
desbetreffende vragen al te snel als feitenkwesties te bestempelen die tot de 
soevereine beoordelingsmacht behoren van de feitenrechter (zie o.m. Cass., 8 
januari 1976,Arr. Cass., 1976, 527; Cass., 9 december 1976,Arr. Cass., 1977, 
405; zie over de algemene overmachtsproblematiek ook Van Ommeslaghe, P., 
,Les clauses de force majeure et d'imprevision dans les contrats intematio
naux", Rev. Dr. Int. Comp., 1980, 7-59). 

114. DE ONMOGELIJKE NAKOMING VAN DE VERBINTENIS- Volgens de traditio
nele overmachtsleer kan dus aileen een omstandigheid als overmacht of toeval 
weerhouden worden die de uitvoering van de verbintenis onmogelijk maakt. 
Zodra het er op aankomt dit begrip ,onmogelijkheid" nader te omschrijven, 
duiken de moeilijkheden echter op. 
Tot degenen die een absolute of volstrekte onmogelijkheid noodzakelijk achten, 
behoort de Franse rechtsgeleerde P. Esmein. Deze schrijft dat de sc;huldenaar al 
zijn krachten moet inzetten voor de nakoming van zijn verbintenis; hij moet 
bereid zijn er zich financieel voor te ruineren en er zijn gezondheid en Ieven voor 
in de waagschaal te leggen (Planiol, Ripert en Esmein, Traite pratique de droit 
civil fram;ais, VI, Paris, 1930, nr. 382, p. 532). Het begrip onmogelijkheid 
omvat in deze optiek enkel de fysische of materiele onmogelijkheid en de 
wettelijke onmogelijkheid. 
Dat deze opvatting moeilijk houdbaar is, zullen weinigen nog in twijfel durven 
trekken. Het is dan ook niet te verwonderen dat rechtspraak en rechtsleer de 
absolute onmogelijkheid veelal hebben vervangen door het criterium van de 
normale, menselijke of praktische onmogelijkheid (zie De Page, II, nr. 602; 
Dekkers, Il, nr. 121). Hoe ver men hiermag gaan is echter niet erg duidelijk (zie 
ook Vandeputte,R., o.c., 183-184). Dit blijkt o.m. uit volgende rechterlijke 
uitspraken. 
Om overmacht te vormen moet de werkstaking van de havenarbeiders te Gent 
geen volstrekt algemene staking zijn in die haven. Het volstaat dat zij dermate 
algemeen is dat, ondanks sporadische werkhervattingen, zij redelijk een hin
derpaal vormt waaraan niet kan worden weerstaan. De staking moet evenrnin 
onvoorzienbaar zijn geweest (Kh. Gent, 22 april 1975, Rechtspr. Antw., 
1975-76, 170; zie ook Kruithof,R., ,Werkstaking en overmacht", T.P.R., 
1965, 505 e.v.). Een staking in de productieafdeling van een staalfabriek kan 
echter niet als overmacht worden ingeroepen, indien uit de omstandigheden 
waarin het contract werd gesloten blijkt dat de goederen uit de bestaande voorra
den zouden geleverd worden (Kh. Luik, 24 januari 1978, Jur. Liege, 1977-78, 
190). 
Het Hof van Beroep te Brussel besliste dat de langdurige ziekte van de exploitant 
van een benzinepompstation geen overmacht opleverde m.b.t. de niet-nakoming 
van diens verbintenis een bepaalde minimum hoeveelheid brandstoffen af te 
nemen, daar de rechter geen rekening kan houden met , ,difficultes qui ne sont pas 
insurmontables''. Inderdaad, de exploitant had een ander kunnen belasten met de 
verkoop van de brandstoffen in zijn pompstation (Brussel, 2 januari 1979, Pas., 
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1979, II, 38 en Rev. Not. B., 1980, 487; zie ook Kh. (::harleroi, 16 september 
1976, T.Aann., 1978, 162). 

Kort v66r de verscheping krijgt een bevrachter van de bevoegde autoriteiten in de 
V.S.A. uitvoerverbod en worden zijn vergunningen ingetrokken. Deze maatre
gelen werden genomen, daar de Amer~aanse autoriteiten nadere inlichtingen 
wensten over de juiste bestemming van de koopwaar, omwille van het feit dat zij 
de bevrachter ervan verdachten handel te drijven met Cuba. Ret Rof van Beroep 
te Brussel oordeelde dater hier overmacht (,fait du Prince") was: ,dat een 
onverwachte beslissing van de bevoegde overheid, waarmede geen fout van de 
bevrachter verband kon houden, het inladen en het uitvoeren uit de U.S.A. 
volstrekt onmogelijk hadden gemaakt" (Brussel, 2 december 1971, Rechtspr. 
Antw., 1971, 214). 

Ret Rof van Beroep te Antwerpen besliste in het arrest van 15 april 1975 dat 
overmacht op een menselijke manier en rekening houdend met het geheel der 
omstandigheden beoordeeld moet worden. Geen overmacht is evenwel bewezen 
in het geval van het gemeerde schip waarvan de meerdraden bij een onweer met 
windkracht van 40 knopen per uur doorbreken, wanneer de bevoegde personen 
aan boord niet in de onmogelijkheid verkeerden om door aangepaste maatregelen 
het ongeval te vermijden (R.W., 1975-76, 370). 
Hevige mist op een vliegveld waardoor een vervoercontract niet kan worden 
uitgevoerd, kan overmacht opleveren (Vred. Brussel, 8 november 1974, T. Vred., 
1975, 141). 

115. DE ONMOGELIJKE NAKOMING VAN DE VERBINTENIS (vervolg) - STANDPUNT 

vAN HET HOF vAN CASSATIE- In het arrest van 23 februari 1967 stelt het Rof van 
Cassatie duidelijk dat overmacht een , ,onoverkomelijk beletsel onderstelt' '. 
Maakt derhalve geen overmacht uit, de omstandigheid die de uitvoering van het 
contract niet volkomen onmogelijk maakt, maar slechts moeilijker of kostelijker 
(Cass., 23 februari 1967 ,Arr. Cass., 1967,797; zie ookCass., 9december 1976, 
Arr. Cass., 1977, 404; Arbrb. Charleroi, 7 november 1978, T.S.R., 1979, 84). 
De toepassing van dit criterium confronteerde het Rof van Cassatie echter enige 
jaren later met een moeilijk probleem (Cass., 10 november 1976, Arr. Cass., 
1977, 288). De feiten kunnen als volgt worden samengevat. De fabriek en de 
burelen van een hoedenmaker waren door brand geheel vemield geworden. Deze 
omstandigheid riep de ondememer in om de arbeidsovereenkomsten met zijn 
werknemers wegens overmacht als beeindigd te beschouwen. Een werknemer 
was het hier niet mee eens, daar de brand de uitvoering van de arbeidsovereen
komst tijdelijk en niet definitief onmogelijk had gemaakt. Inderdaad, de werkge
ver had van zijn verzekeraar aanzienlijke vergoedingen ontvangen waarmee hij 
het bedrijf opnieuw had kunnen oprichten en zijn personeel opnieuw werk had 
kunnen verschaffen. Dit had hij echter niet gedaan. Toch besliste het Arbeidshof 
te Brussel dat het ongeval een einde had gemaakt aan de arbeidsovereenkomst en 
dat er geen rekening kon worden gehouden met de uitbetaalde verzekeringsver
goeding. Ret Rof van Cassatie verwierp de voorziening in verbreking daar het 
luUv~J.~lJ.vf ~c;cc!"it uit 'bG""T7~~ge!i~e~de ~!!!~!~digh~iJt:"!! }l::.illn1nnP.n afleiclen dat 
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de verzekeringsuitkering ,ten deze zonder invloed is op het bestaan van de 
vreemde oorzaak en op de rechtsgevolgen die ze heeft doen ontstaan in verband 
met de tussen de partijen bestaande overeenkomst''. Deze laconieke uitspraak 
licht niet toe waarom de verzekeringsuitkering zonder invloed is op de over
macht. M.i. dient men hier een beroep te doen op artikel1137 B.W. en de vraag 
stellen of men van een goed schuldenaar van dezelfde kategorie, in casu een goed 
werkgever kan eisen dat hij de verzekeringsuitkering voor de heropbouw van zijn 
bedrijf zou gebruiken. Er valt m.i. heel wat voor te zeggen om deze vraag 
bevestigend te beantwoorden ... Dit standpunt sluit aan bij hetgeen hierboven 
werd gesteld, nl. dat de vraag of de uitvoering van de verbintenis al dan niet 
onmogelijk is geworden slechts zin heeft inhet licht van de eigenlijke vraag, nl. of 
de debiteur aldan niet een fout heeft begaan (supra, nr. 113). 

116. NIET-TOEREKENBAARHEID VAN DE VERHINDERING AAN DE SCHULDENAAR 

- Zelfs indien de nakoming van de verbintenis volstrekt of praktisch onmogelijk 
blijkt te zijn, dan nog is de schuldenaar niet bevrijd, indien de omstandigheid die 
de nakoming verhindert, te wijten is aan of gepaard gaat met een fout in zijn 
hoofde en zonder dewelke de uitvoering van de verbintenis geheel of gedeeltelijk 
mogelijk zou zijn geweest. Hierop steunen de regels dat de vreemde oorzaak 
onvoorzienbaar en onvermijdbaar moet zijn geweest en dat de schuldenaar zich 
niet kan beroepen op een omstandigheid die aan zijn eigen nalatigheid of onvoor
zichtigheid is te wijten. 
Opvallend in dit verband is dat in rechtspraak en rechtsleer terzake vaak de 
stelling verdedigd wordt dat de debiteur niet de minste schuld, d.i. een culpa 
levissima, mag treffen, dan wanneer toch vrij algemeen aanvaard wordt dat de 
contractuele aansprakelijkheid steunt op de culpa levis in abstracto (zie b. v. De 
Page, II, nrs. 588 en 599, B; supra, nr. Ill). In de hier besproken periode vindt 
men deze stelling o.m. terug in een vonnis van de Burgerlijke Rechtbank te 
Charleroi. Daarin wordt gesteld dat in geval van brand de huurder van bet 
betrokken goed aansprakelijk is tenzij hij het bewijs I evert , ,de 1' absence de faute 
meme 'la plus legere'" (Rb. Charleroi, 7 november 1973, De Verz., 1975, 577, 
noot A.T.; R.G.A.R., 1974, nr. 9174). Eenjuiste toepassing van de artikelen 
113 7, 114 7 en 1148 B. W. wordt echter gemaakt in het vonnis van de Rechtbank 
van Koophandel te Antwerpen van 2 december 1974 i.v.m. de diefstal van aan 
een natie toevertrouwde goederen. De Rechtbank stelt terecht dat de natie aan bet 
behoud van de koopwaar aile zorgen van een goed huisvader moet besteden. De 
regels van de artikelen 1147 en 1148 B.W. mogen aan het principe van artikel 
1137 B. W. geen afbreuk doen. Immers, een strenge interpretatie van het begrip 
overmacht , ,zou impliceren dat de schuldenaar zou moeten instaan, niet aileen 
voor zijn culpa levis in abstracto, maar ook voor zijn culpa levissima, de 
allerlichtste onoplettendheid die men zich kan indenken, zodat hij, in strijd met 
wat het contract hem eigenlijk oplegt, de uiterste nauwgezetheid zou moeten 
betrachten" (R.W., 1974-75, 1060). 
De beslissing van de Staat om een agentschap waar weddenschappen afgesloten 
worden te sluiten, bevrijdt de werkgever niet wegens overmacht van zijn verbin-
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tenissen jegens een in dat agentschap tewerkgestelde werknemer, indien de 
werkgever deze sluiting in bet licht van de bestaande reglementering behoorde te 
voorzien (Arbrb. Brussel, 26 maart 1979, J.T.T., 1980, 50). 
Een onderaannemer kan zich niet op zijn ziekte als een geval van overmacht 
beroepen, wanneer die ziekte, overspanning door te hard werken, aan hemzelf te 
wijten is (Kh. Charleroi, 16 september 1976, T. Aann., 1978, 162). 

Verzakkingen veroorzaakt door een uitzonderlijke stijging van de grondwaterlaag 
tot op een nooit bereikt peil, en de instorting van bet gewelf van de waterholte, 
zijn onvoorzienbaar en toe te schrijven aan een geval van overmacht (Luik, 30 
mei 1974, T. Aann., 1977, 286, noot A. Bondroit). 
Een windkracht van 111 km per uur is niet zo uitzonderlijk en derhalve onvoor
zienbaar dat een aannemer van bouwwerken er geen rekening had moeten of 
kunnen mee houden (Rb. Luik, 31 januari 1973, Luik, 19 juni 1974 en Cass., 8 
januari 1973, T. Aann., 1978, 279, noot M.A. Flamme). 

Een staking die op bet ogenblik van de contractssluiting onvoorzienbaar was, 
maar wel voorzienbaar was vooraleer het contract ten uitvoer gebracht moest 
worden, kan overmacht opleveren indien die staking een hinderpaal vormt waar
aan niet kon worden weerstaan. Dit kan het geval zijn bij een algemene, niet 
erkende, wilde staking in de haven van Gent waarvan niemand de precieze duur 
kon voorzien (Kh. Gent, 22 april1975,Rechtspr. Antw., 1975-76, 170; zie ook 
Kruithof, R., o.c., T.P.R., 1965, 514 e.v.). 
Een vervoerder kan diefstal zonder braak niet als overmacht imoepen, wanneer 
de gestolen goederen zich bevonden in een vrachtwagen die 's nachts zonder 
bewaking op de openbare weg geparkeerd stond (Brussel, 30 oktober 1975, 
R.G.A.R., 1976, m. 9605). 
De Burgerlijke Rechtbank te Nijvel besliste dat de schade berokkend aan een 
omoerend goed door een als overmacht te bestempelende storm en door een fout 
van de schuldenaar leidt tot een gedeeltelijke aansprakelijkheid van die debiteur 
(Rb. Nijvel, 23 april1974,Res et Jura Immobilia, 1974, 279). Ten omechte, daar 
de toepassing van de regel van de equivalentie der oorzaken meebrengt dat de 
debiteur voor bet geheel dient aansprakelijk te worden gesteld (infra, nr. 125). 
Wettelijk gerechtvaardigd is de beslissing die, nate hebben vastgesteld dat een 
ontbranding is ontstaan tijdens het vervoer van gasflessen, welke niet voldoende 
beveiligd waren tegen gasontsnapping, met een daartoe niet geschikt voertuig en 
op een gevaarlijke wijze, oordeelt dat de brand te wijten is en aan het gebrek van 
de vervoerde gasflessen en aan de fouten van de vervoerder welke worden 
gepreciseerd (Cass., 26 november 1976,Arr. Cass., 1977, 341). 

117. BEWUS vAN DE VREEMDE OORZAAK- De schuldenaar van een resultaats
verbintenis die overmacht als bevrijdingsgrond inroept, draagt daarvan de be
wijslast (art. 1147 en 1315, al. 2 B.W.). 
V erschillende keren heeft het Hof van Cassatie reeds beslist dat de debiteur het 
bewijs van de vreemde oorzaak niet noodzakelijk rechtstreeks moet leveren, nl. 
rioor hel aaniunt::n vuu J~ VV\~·i·~c!ijk,: VVi"Z~~~ '.T~~ de '.~'~!!p!e~!!!!i~ (p()~!!f~.l 
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bewijs); het mag ook onrechtstreeks aangebracht worden, nl. wanneer de schul
denaar aantoont dat hem geen enkele foutverweten kan worden zodat de niet-uit
voering of de slechte uitvoering van de overeenkomst slechts aan overmacht of 
toeval te wijten kan zijn (negatief bewijs) (zie vorig overzicht, T.P.R., 1975, 
520-521 en de verwijzingen). 

Ook tijdens de besproken periode zijn weer verschillende rechterlijke uitspraken 
te noteren waarin het negatief bewijs ter sprake is gekomen. Zo besliste het Hof 
van Beroep te Bergen terecht dat het voor het negatief bewijs niet volstaat dat 
aangetoond wordt dat de als overmacht ingeroepen brand te wijten kan zijn aan 
een oorzaak vreemd aan de huurder. Bewezen moet worden dat de brandzeker en 
vast niet aan een fout van de huurder te wijten is en dus noodzakelijkerwijze aan 
een vreemde oorzaak moet worden toegeschreven (Bergen, 9 december 1975, 
Pas., 1976, II, 163). Evenzo, is aansprakelijk de commissionair bij wie koop
waar geconsigneerd is die door brand vernield wordt, wanneer hij niet bewijst aan 
welke vreemde oorzaak de brand te wijten is, noch aantoont dat die brand in geen 
geval door zijn fout veroorzaakt is (Luik, 12 maart 1975, De Verz., 1978, 618, 
nootA.T. ;indezelfdezinRb. Charleroi, ?november 1973,DeVerz., 1975,577, 
nootA.T.; Vred. Maaseik, 14 februari 1975,De Verz., 1976,687, nootA.T.). 
Anderzijds beslist een arrest wettelijk dat de huurder van een door brand vernield 
onroerend goed hiervoor niet aansprakelijk is en dus door overmacht bevrijd is, 
wanneer door een geheel van ernstige, precieze en overeenstemmende ver
moedens bewezen wordt dat deze brand een oorzaak heeft die vreemd is aan de 
huurder en aan diens personeel (Cass., 30 juni 1977 ,Arr. Cass., 1977, 1124; zie 
oak Kh. Namen, 9 augustus 1973, De Verz., 1978, 615). 

Voor kritiek vatbaar is echter het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 22 
maart 1976 waarin beslist wordt dat de diefstal van een aan een garagehouder 
toevertrouwde auto voor de garagehouder geen overmacht oplevert, indien deze 
garagehouder slechts bewijst dat hem geen fout te verwijten valt en hij alle nodige 
voorzorgsmaatregelen getroffen heeft om de diefstal te verrnijden. Daar de 
omstandigheden waarin de diefstal had plaats gevonden onbekend gebleven 
waren, oordeelde het Hof dat de garagehouder he.t bewijs van de vreemde oorzaak 
niet geleverd had (Brussel, 22 maart 1976, B.R.H., 1976, 217 dat het vonnis 
bevestigt vanKh. Brussel, 20 oktober 1970,B.R.H., 1971, 190). De uitspraak is 
voor kritiek vatbaar, daar hier het positieve bewij s van overmacht geeist wordt. 

118. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE DEBI1EUR VOOR ZIJN AANGES1ELDEN EN AN

DERE UITVOERINGSAGEN1EN - Steeds vaker worden in onze moderne samen
leving de contractuele verbintenissen uitgevoerd door aangestelden en andere 
helpers van de debiteur (zie ooksupra, nr. 107). De vraag is daarom belangrijk in 
welke omstandigheden de schuldenaar aansprakelijk gesteld kan worden voor de 
niet-uitvoering of de slechte uitvoering van zijn contractuele verbintenis die te 
wijten is aan een fout van zo'n uitvoeringsagent. 

Uitgaande van de schuldleer kan men twee wegen op. Ofwel beweert men dat een 
tekortkoming ten gevolge van het optreden van een aangestelde of uitvoeringsa
gent slechts aan de schuldenaar kan worden toegerekend, indien de debiteur 
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persoonlijk een fout heeft begaan. Ofwel verdedigt men de stelling dat een 
persoonlijke fout in hoof de van de schuldenaar niet noodzakelijk is, maar dat het 
volstaat dat diens aangestelde of uitvoeringsagent schuld treft. Ret onderscheid 
tussen beide opvattingen is belangrijk. Eist men een persoonlijke fout van de 
debiteur, dan zal deze in de regel vrijuit gaan wanneer hij kan bewijzen dat hij zijn 
helper goed heeft gekozen, hem nauwkeurige instructies heeft gegeven en de 
nodige controle op hem heeft uitgeoefend. Sluit men zich aan bij de tweede 
mening, dan is de schuldenaar aansprakelijk tenzij hij er in slaagt te bewijzen dat 
noch hijzelf noch zijn aangestelden en uitvoeringsagenten enige schuld treffen 
voor de wanprestatie. 

Rechtspraak en rechtsleer nemen thans vrij algemeen aan dat de schuldenaar in 
beginsel aansprakelijk is voor de fouten van zijn aangestelden en uitvoeringsa
genten. Men stelt daarbij dat artikel1245 B.W., dat bepaalt dat de schuldenaar 
van een zekere en bepaalde zaak aansprakelijk is voor de beschadigingen die die 
zaak heeft ondergaan door zijn persoonlijke fout of , ,door die van de personen 
voor wie hij aansprakelijk is'', een algemene rechtsregel uitdrukt (zie De Page, II, 
nr. 592, p. 588; noot W.G. onder Cass., 16 mei 1974, Arr. Cass., 1974, 
1039-1042; Dalcq, R.O., Traite de Ia responsabilite civile, I, nr. 109; Dabin, J., 
noot onder Cass., 25 september 1959, R.C.J.B., 1960, 24 e.v.; Concl. P. 
Charlier voor Luik, 13 april1961, J.T., 1962, 62; Rb. Kortrijk, 22 januari 1974, 
R.W., 1974-75, 2227; Kh. Brussel, 10 juni 1975, B.R.H., 1976, 91; zie ook 
Cass., 21 juni 1979, Arr. Cass., 1978-79, 1268; Antwerpen, 24 maart 1976, 
J.T., 1976, 525; Antwerpen, 13 januari 1977, T. Aann., 1978,33, nootK. Ver 
Berne). Voor de huurder doet men daarbij ook een beroep op artikel1735 B.W. 
(,toedoen van huisgenoten") (Brussel, 1 februari 1979, Pas., 1979, II, 56 en 
J.T., 1979, 267); voordelastgeving steuntmenderegelop artikel1994 B.W. (de 
lasthebber is aansprakelijk voor hem die hij bij de uitvoering van zijn opdracht in 
zijn plaats heeft gesteld) (Cass., 24 januari 1974, Arr. Cass., 1974, 576, noot 
W.G.). 

Alhoewel in het merendeel van de zojuist aangehaalde rechtsbronnen impliciet 
aangenomen wordt dat het hier om een werkelijke risicoaansprakelijkheid gaat en 
de schuldenaar zijn aansprakelijkheid dus niet kan ontlopen door het bewijs te 
leveren dat hem geen persoonlijke fout treft, schrikken veel auteurs en rechts
colleges er blijkbaar voor terug zo'n regel klaar en duidelijk te formuleren. Maar 
er is meer. In het arrest van het Rof van Cassatie van 3 maart 1978 wordt 
inderdaad aangenomen dat in bepaalde omstandigheden de contractuele schul
denaar bevrijd is wanneer hij bewijst geen persoonlijke fout te hebben begaan. 
Ret ging om een architect die voor bepaalde betonberekeningen i. v .m. de bouw 
van een zwemkom een beroep had gedaan op een gespecialiseerd studiebureau. 
De berekeningen klopten niet. Ret Rof van Beroep te Brussel had de architect 
daar niet aansprakelijk voorgesteld. Ret Rof van Cassatie overwoog dat de 
bepalingen van artikel 1792 B.W. en van de wet van 20.februari 1939 op de 
bescherming van de titel en het beroep van architect vereisen dat, bij de beoor
deling van de aansprakelijkheid van de architect, steeds in feite wordt nagegaan of 
rie keus van de dour u~ aJ.l,;lllic~t bCilaaJplccgdc tc~!Iui~~:; ~~~ ~!ge!i!e!!e beke!!d" 

628 



heid al dan niet een goede keus was en, in ieder geval, of de door gezegde 
specialist begane fout van die aard was dat zij, gelet op de vakkennis van de 
architect, die trouwens een ingenieur kan zijn, aldan niet door hem kon worden 
ontdekt. Daar het Hof van Beroep dit niet onderzocht had, werd het arrest 
verbroken (Cass., 3 maart 1978, Arr. Cass., 1978, 780). 
Een keuze tussen de twee genoemde opvattingen is m.i. niet moeilijk. Het is niet 
wenselijk dat b.v. een aannemer die zijn verbintenissen met behulp van onder
aannemers en aangestelden ten uitvoer brengt, in een gunstiger positie wordt 
geplaatst dan b.v. een loodgieter die zijn opdrachten persoonlijk uitvoert. Ook 
vanuit het standpunt van de schuldeiser is de keuze tussen beide theorieen 
evident: deze mag toch niet in een minder gunstige rechtspositie geplaatst worden 
!outer en aileen omdat de schuldenaar voor de nakoming van zijn verbintenis 
beroep doet op arbeiders, bedienden of derden? Het beginsel uitgedrukt in artikel 
1384, lid 3 B. W. behoort dus ook hier te geld en: de schuldenaar is aansprakelijk 
voor de niet-nakoming van zijn verbintenis die te wijten is aan een fout van zijn 
helper, zelfs indien de debiteur terzake geen persoonlijke fout treft. 

119. GEVOLGEN DER VREEMDE OORZAAK- De vreemde oorzaak bevrijdt de 
schuldenaar van zijn verbintenis. Overmacht ontlast hem m.a. w. van de uitvoe
ringsplicht en van elke schadevergoedingsverplichting (art. 114 7 en 1148 B. W.). 
Gaat het om een blijvende hinderpaal, dan gaat de contractuele verbintenis teniet ; 
in geval van een tijdelijke hinderpaal daarentegen wordt de uitvoeringsplicht voor 
de duur ervan geschorst, tenzij het contract door de vertraging elke betekenis 
verloren heeft (zie De Page, IT, nr. 606). 
Een typische toepassing van deze laatste regel is te vinden in het vonnis van de 
Vrederechter te Brussel van 8 november 1974 (T. Vred., 1975, 141). De Heer 
Verlinden had een reiscontract met deN. V. Sunair gesloten voor een minitrip van 
4 dagen naar Sorrento. Wegens hevige mist- een geval van overmacht- kan de 
afreis op de afgesproken datum niet doorgaan. De meeste reizigers vertrekken een 
dag later, wanneer de mist is opgetrokken, maar de Heer Verlinden meent dat het 
contract voor hem geen zin meer heeft. Wanneer men er rekening mee houdt dat 
twee van de drie overblijvende dagen in belangrijke mate aan been- en terugreis 
moeten worden besteed, moet inderdaad worden toegegeven dat het verblijf te 
Sorrento wei uitermate kort is geworden. Terecht besliste de rechter dan ook dat 
het contract door overmacht was tenietgegaan. 
Zo de ziekte van een werknemer zijn arbeidsovereenkomst in de regel slechts 
schorst, heeft zij niettemin het tenietgaan van dat contract voor gevolg, wanneer 
die ziekte de uitoefening van de tot dan toe vervulde functie totaal en definitief 
onmogelijkmaakt(Arbh. Antwerpen, 9november 1976,T.S.R., 1980,284, noot 
G. Helin). 

3° Exoneratiebedingen 

120. BEVRIJDINGSBEDING- VRIJW ARINGSBEDING- ONDERSCHEID- Een exone
ratieclausu/e is het beding in een overeenkomst waarbij een der partijen stipuleert 
niet aansprakelijk te zullen zijnjegens de wederpartij voor een voorval, waarvoor 
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zij anders volgens de regels van regelend recht wei aansprakelijk zou geweest zijn 
(zie Lafili, P., ,Welke waarde hebben de exoneratieclausules in de relatie 
koper-verkoper?", Jura FaZe., 1973-74, 109). 
Door een vrijwaringsbeding daarentegen verbindt de ene partij zich ertoe de 
andere partij te vrijwaren voor de geldelijke gevolgen der veroordelingen die 
laatstgenoemde zou kunnen oplopen op grond van haar contractuele of buiten
contractuele aansprakelijkheid. Door zo'n beding outlast de schuldenaar zich dus 
niet van zijn aansprakelijkheid ten overstaan van de schuldeiser (zie vorig over
zicht, T.P.R., 1975, 519-520). 
Daar waar de gemeente zich niet contractueel van haar aansprakelijkheid inzake 
ordehandhaving tegenover de burgers kan ontlasten, noch deze aansprakelijkheid 
aan derden- b.v. inrichters van een betoging- kan overdragen, kan zij zich 
daarentegen wei door derden laten vrijwaren voor de schadevergoeding waartoe 
zij mogelijkerwijze veroordeeld zou worden (Rb. Brussel, 18 maart 1976, 
R.G.A.R., 1977, nr. 9729; zie Cass., 7 september 1962, Pas., 1963, I, 32). 
Terloops weze opgemerkt dat gemeentebesturen steeds vaker de toelating tot 
betogen afhankelijk stellen van de ondertekening van vrijwaringsbedingen door 
de inrichters. Soms wordt zelfs van de inrichters die niet voldoende vermogend 
geacht worden- b.v. studenten -, geeist dat zij kapitaalkrachtige borgen
b.v. professoren- vinden. De vrijheid om te betogen van de minder gegoeden 
wordt daardoor m.i. op onrechtstreekse en betwistbare wijze beperkt. 
Het beding van de basisakte voorde bouw van een flatwoning volgens hetwelk de 
mede-eigenaars aansprakelijk zi]n voor niet=:foutieve burenhllder versctiaft 
slechts een eventueel recht van verhaal van de aansprakelijk gestelde promotor
bouwer tegen zijn kopers, maar verschaft geen rechten aan derden, m.n. naburen, 
tegen de mede-eigenaars en dit op grond van het beginsel Res inter alios acta ... 
(Rb. Brussel, 22 september 1970, T. Aann., 1978, 144). 

Een aannemer kan er zich in een overeenkomst met een architect jegens de 
bouwheer en eventuele derden-slachtoffers toe verbinden dat hij zal instaan voor 
aile schade voortvloeiende uit een fout in de betonberekeningen en het onderzoek 
van bodem en funderingen, taken die normaal tot de opdracht van de architect 
behoren. Zo'n beding outlast de architect niet van zijn aansprakelijkheid, maar 
maakt de aannemer medeaansprakelijk jegens bouwheer en derden, en dit krach
tens een beding ten behoeve van derden (zie Cass., 26 januari 1978, Arr. Cass., 
1978, 635; zie ook Flarnme, M.-A., noot onder Cass., 27 september 1975, 
R.C.J.B., 1974, 542-543). . 

121. BEVRIJDINGSBEDINGEN - PRINCIPrELE GELDIGHEID - De principiele gel
digheid van deze bedingen wordt niet in twijfel getrokken (zie Comelis, L., , ,Les 
clauses d' exoneration de responsabilite couvrant la faute personnelle et leur 
interpretation", R.C.J.B., 1981, 200 en de verwijzingen naar de cas
satierechtspraak). 
Voor enkele recente toepassingen, zie Brussel, 22 december 1976, R.G.A.R., 
1979, nr. 9990 (aansprakelijkheid rijschool en manegehouder t.o.v. miter); 
Biu~~~l, 7 ~C\:CllJ.!:ic; 1977, R.C._~_1 .. l?.., !978, ~- 9952 c~~!!~I'!'~!n~Hjk-hP:iil van 
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commissionairs-expediteurs); Kh. Brussel, 14 september 1976, B.R.H., 1976, 
534 (bewaargeving in vestiaire); Kh. Antwerpen, 15 januari 1979, Rechtspr. 
Antw., 1979-80, 457 (aansprak:elijkheid van bewaarnemer van in Antwerpse 
haven opgeslagen goederen) Vred. Namen, 4 mei 1973, Pas., 1974, ill, 4 
(aansprak:elijkheid verhuurder inzak:e verplichting bet verhuurde goed in goede 
staat te leveren; zie ook Brussel, 14 februari 1974, R.G.A.R., 1975, nr. 9398, 
noot J .L. Fagnart ( aansprak:elijkheid intemationaal personenvervoer per spoor). 

122. BEVRIJDINGSBEDINGEN- BEDROG EN ZW ARE FOUT- Dat een exoneratiebe
ding dat bet bedrog van de schuldenaar dekt, nietig is, wordt in rechtsleer en 
rechtspraak: niet betwist. De vraag is echter wat onder bedrog moet worden 
verstaan. Volgens R. Hayoit de Termicourt veronderstelt bedrog een opzettelijke 
schuld, d.w.z. dat de dader niet aileen bet feit heeft gewild waaruit schadelijke 
gevolgen voor de schuldeiser zijn ontstaan, maar ook die gevolgen zelf (, ,Bedrog 
en grove schuld op bet stuk van de nietnak:orning van contracten", R.W., 
1957-58, 72). Volgens J. Dabin, daarentegen, volstaat bet dat de tekortkorning 
zelf met opzet werd gepleegd (,De la validite des clauses d'exoneration de 
responsabilite en matiere contractuelle", R.C.J.B., 1960, 17-18). In een recent 
arrest wekt bet Hof van Cassatie de indruk de voorkeur te geven aan bet standpunt 
van Hayoit de Termicourt, daar het Hof de opzettelijke fout omschrijft als de 
, ,daad die wetens en willens gesteld werd met bet opzet schade te berokkenen'' 
(Cass., 15 april1977, Arr. Cass., 1977, 851; contra: Antwerpen 14 december 
1977, Rechtspr. Antw., 1977-78, 215; zie ook Van Ommeslaghe, P., o.c., 
R.C.J.B., 1975, 525-526; Nguyen Thanh-Bourgeais, D., ,Contribution a 
1' etude de la faute contractuelle : la faute dolosive et sa place dans la gamme des 
fautes", Rev. Trim. Dr. Civ., 1973, 496 e.v.). 
Sinds het Cassatiearrest van 25 september 1959 lijdt bet geen twijfel meer- zij 
bet dat dit betreurd kan worden ( zie V andeputte, R. , o. c., 171)-dat bet adagium 
Culpa lato dolo aequiparatur niet meer tot ons positief recht behoort. Een beding 
van niet-aansprak:elijkheid voor zware fout is dus in beginsel gel dig (Arr. Cass., 
1960, 86; zie ook Brussel, 30 oktober 1975, R.G.A.R., 1976, nr. 9605; vgl. 
Antwerpen, 20 mei 1975, Rechtspr. Antw., 1975-76, 129; Kh. Brussel, 7 mei 
1974,B.R.H., 1975, 261; contra: Kh. Brussel, 5 oktober 1973, B.R.H., 1974, 
238; Kh. Brussel, 30 november 1973, Rechtspr. Antw., 1974, 153; wat bet 
be grip zware fout betreft, zie Come lis, L. , , ,La faute lourde et la faute intention
nelle", J.T., 1981, 513 e.v.; Ronse, J., ,La responsabilite facultative des 
adrninistrateurs et gerants en cas de faillite avec insuffisance d' actif'', Rev. Prat. 
Soc., 1979, 300-301; Velaers, J., ,Ret begrip 'zware fout' in bet aansprak:elijk
heidsrecht en in bet verzekeringsrecht", Jura FaZe., 1980-81, 61 e.v.). 

123. BEVRIJDINGSBEDINGEN- BEDINGEN DIE IEDERE BETEKENIS AAN DE VERBIN

TENIS ONTNEMEN - Bevrijdingsbedingen zijn tevens onwettig indien ze tot 
gevolg hebben dat bet voorwerp zelf van de verbintenis teniet wordt gedaan, 
m.a.w. wanneer ze elke zin of betekenis daaraan ontnemen (zie Cass., 25 
september 1959, Arr. Cass., 1960, 86). 
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Beslist werd dat een beding in een huurovereenkomst dat de verhuurder ontlast 
van zijn aansprakelijkheid voor het niet-nakomen van de verbintenis het gehuurde 
goed in goede staat te leveren, het wezen van die overeenkomst niet aantast 
(Vred. Namen, 4 mei 1973, Pas., 1974, ill, 4). 

Van het aan een wasserij toevertrouwd kostuum raakt de jas zoek. Krachtens de in 
het wassalon aangeplakte algemene contractsvoorwaarden zal de schadevergoe
ding in zo' n geval berekend worden op grond van de waarde van de jas en niet van 
de waardevermindering van het gause kostuum. De Vrederechter te Aarlen 
besliste- daarbij wellicht een a1 te ruime toepassing makend van het criterium
dat dit exoneratiebeding elke werkelijke betekenis aan de verbintenis van de 
wasserij ontnam en derhalve ongeldig was (Vred. Aarlen, 14 oktober 1977, fur. 
Liege, 1977-78, 192; voor een even betwistbare toepassing van de regel, zie 
Vred. Aarlen, 14 oktober 1977, fur. Liege, 1978-79, 39). 

Het ontheffingsbeding we gens schade aan of verlies van de opgeslagen goederen, 
dat opgenomen is in de , ,Antwerpse voorwaarden voor opslag en behandeling van 
stortgoederen in vloeibare vorm'' en krachtens hetwelk de bewaarnemer enkel 
aansprakelijkheid treft indien bewezen wordt dat de schade of het verlies veroor
zaakt werd door zijn opzet of door het opzet of de zware fout van zijn aangestel
den, is niet van aard de verbintenissen van de bewaarnemer volledig uit te 
schakelen en is derhalve geldig (Kh. Antwerpen, 15 januari 1979, Rechtspr. 
Antw., 1979-80, 467). 

Art. 44 van de Algemene voorwaarden der Belgische Expediteurs bepaalt dat de 
expediteur generlei verantwoordelijkheid op zich neemt uit hoofde van verliezen 
en/ of schaden die het voorwerp van een verzekering kunnen uitmaken. Als die 
clausule zou betekenen dat de expediteur nooit aansprakelijk is voor manco of 
averij zou het beding nietig zijn, , ,daar het op een willekeurige vrijheid om de 
opgenomen verbintenissen niet uit te voeren zou neerkomen" (Antwerpen, 11 
januari 1978, Rechtspr. Antw., 1978-80, 166; voor een toepassing i.v.m. een 
verzekeringscontract, zie Luik, 9 juni 1977, fur. Liege, 1977-78, 97; Brussel, 7 
december 1977, R.G.A.R., 1978, nr. 9952). 

W anneer bij het in bewaring geven van een auto door de bewaarnemer is 
bedongen dat hij niet aansprakelijk is voor eventuele beschadigingen van de 
wagen, dan ontneemt dit beding niet elke betekenis aan de bewaargevingsover
eenkomst, daar de teruggaveverplichting blijft bestaan (Rb. Luik, 29 juni 1976, 
fur. Liege, 1976-77, 275). 

V olgens de Vrederechter te Schaarbeek is het beding waarbij een reisagentschap 
zich exonereert van elke aansprakelijkheid voor de in de reclamebrochure ver
strekte gegevens die niet met de werkelijkheid mochten overeenstemmen, nietig 
wegens strijdigheid met de openbare orde. Dit wordt toegelicht door de verklaring 
dat het niet past dat reisagentschappen, die om hun bemiddeling betaald worden, 
toeristen naar een ver afgelegen land zouden sturen, zonder enige garantie te 
verstrekken of verantwoordelijkheid te aanvaarden (Vred. Schaarbeek, 30 sep
tember 1975, T. Vred., 1977, 264; zie Bosmans, M., o.c., f.T., 1981, 36; zie 
~~lr r'nnn '")':l ~~.-a~ha~ 1011 Pno 1Q1') T J:iJ:i{;) 
'-''-'.1.'\o.. '--'"UUo' -..J .1...1.'-''f'-"-"-JL..L....,_._._ _...__, ...._ ...._' ..-. """'u- "' ....__ --, -, -- -_,. 
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Uit deze enkele toepassingsgevallen blijkt dat dit criterium zeer uiteenlopend 
door de rechtspraak wordt gei:nterpreteerd. Een onderzoek naar de juiste draag
wijdte ervan dringt zich dan ook op (zie ook Comelis, L., o.c., R.C.J.B., 1981, 
207-208; Vandenberghe, H., e.a.,a.c., T.P.R., 1980, 1184; Bosmans, H.,o.c., 
J.T., 1981, 35-36). 

124. BEVRIJDINGSBEDINGEN- WETTELIJKE VERBODSBEP ALINGEN- Een beding 
van niet-aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een verborgen gebrek 
van de verkochte zaak is slechts geldig, wanneer de verkoper dat gebrek niet 
kende (zie art. 1643 B. W.). Rechtspraak en rechtsleer nemen sinds lang aan dat 
op fabrikant en professionele voortverkopers van een met een verborgen gebrek 
behept produkt een weerlegbaar vermoeden van kennis van dit gebrek rust. 
Betekent dit dat de door fabrikanten en beroepswederverkopers terzake gestipu
leerde exoneratiebedingen nietig zijn, wanneer zij er niet in slag en dit tegenbewijs 
te leveren? Dit is een omstreden kwestie (zie Cousy, H., Problemen van produk
tenaansprakelijkheid, Brussel, 1978, 348 e.v.; Kruithof R., ,De produk
tenaansprakelijkheid in de levensmiddelensector'', in Levensmiddelenrecht, 
Brussel, 1979, 281). De vraag werd bevestigd beantwoord door Luik, 19 januari 
1977,Jur. Liege, 1976-77, 281; Kh. Turnhout, 21 mei 1975,R.W., 1976-77, 
2097 (fabrikant); Kh. Verviers, 10 februari 1976, Jur. Liege, 1977-78, 69 
(althans wat de fabrikant betreft); Kh. Turnhout, 27 oktober 1977, R.W., 
1977-78, 2087 (beroepsverkoper van tweedehandswagens); zie ook Dermine, 
L., ,La garantie des vices caches dans la vente des vehicules d' occasion", J.T., 
1975, 148 e. v.). Ret Hof van Beroep te Brussel besliste daarentegen dat het door 
een beroepsverkoper van tweedehands autovoertuigen gestipuleerde exonera-

' tiebeding voor verborgen gebreken geldig was, vermits ,il n'est pas demontre 
que l'appelante connaissait le vice cache du pneu arriere-droit du vehicule" (13 
juni 1974,De Verz., 1974, 815). Ret spreekt vanzelf dat indien de kwade trouw 
van de verkoper bewezen is, het exoneratiebeding nietig is (zie Cass., 15 sep
tember 1978,Arr. Cass., 1978-79, 52). Art. 1648 B.W. bepaaltdatderechts
vordering voor verborgen gebreken van de verkochte zaak binnen een korte tijd 
moet worden ingesteld. Betekent de door een fabrikant of beroepsverkoper van 
een gebrekkige zaak bedongen inkorting van deze termijn,. dat we voor een 
exoneratiebeding staan dat, gezien het op betrokkenen rustend vermoeden van 
kwade trouw, ongeldig is? Ook dit is een omstreden vraag (voor een bevestigende 
beantwoording zie Kh. Luik, 15 oktober 1974, B.R.H., 1975, 335; zie in het 
algemeen: Cousy, H., o.c., 342-343; Kruithof, R., l.c., 283). De rechtspraak 
ontwijkt vaak het probleem door te stellen dat het niet om een inkorting van de 
termijn gaat, maar om een nadere omschrijving daarvan door partijen (zie b.v. 
Rb. Narnen, 12 april1978, Pas., 1978, III, 32 enl.T., 1978, 527). 
Exoneratiebedingen in een luchttransportovereenkomst die strijdig zijn met art. 
23 van het V erdrag van W arschau inzake het intemationaal luchtvervoer zijn 
nietig (Kh. Brussel, 26 apri11975, enBrussel, 26januari 1976,B.R.H., 1976, 
452; zie Schoentjes-Merchiers, Y., ,Overzicht van rechtspraak (1972-1976). 
Bijzonder en afwijkend handelsrecht", T.P.R., 1979, 122). 
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4" Oorzakelijk verband tussen fout en schade 

125. ALGEMEEN- Luidens artikel 1151 B. w'. moet bij foutieve niet-nakoming 
van een contractue1e verbintenis de door de schuldenaar verschuldigde schade
vergoeding , , alleen omvatten hetgeen een onmiddelli jk en rechtstreeks gevolg is 
van het niet uitvoeren van de overeenk:omst". Het Hof van Cassatie heeft 
verduidelijkt dat de schade een onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is van de 
contractuele tekortkoming, wanneer zij een noodzakelijk gevolg is van het niet
uitvoeren van de overeenk:omst(Cass., 24 juni 1977 ,Arr. Cass., 1977, 1101 zie 
ook Brussel, 17 december 1974,De Verz., 1977, 371), m.a.w. indien zonder 
deze wanprestatie de schade zich niet zou hebben voorgedaan (zie De Page, III, 
nr. 110, p. 143). In feite betekent dit dat ook onrechtstreekse of middellijke 
schade voor vergoeding in aanmerking kan komen (De Page, ibid.). 

Wanneer de schade haar oorzaak vindt in de fouten welke door beide partijen in 
een overeenkomst zijn begaan, kan de rechter een van deze partijen niet veroor
delen tot volledige vergoeding van de door de andere partij geleden schade, 
zonder dat wordt vastgesteld hetzij dat de aansprakelijkheid krachtens een 
exoneratiebeding volledig op de eerste partij rustte, hetzij dater geen oorzakelijk 
verband bestaat tussen de fout die de tweede partij heeft begaan en de door haar 
geleden schade (Cass., 18 oktober 1974, Arr. Cass., 1975, 236). 
W anneer de schade echter haar oorzaak vindt in de samenlopende fouten die 
verscheidene partijen gepleegd hebben bij de uitvoering van hun verbintenissen 
uit overeenkomst en zonder een van deze fouten, defouten van de andere partijen 
niet hadden kunnen volstaan om de schade te veroorzaken, is elke partij, in de 
regel, jegens het slachtoffer verplicht deze schade volledig te vergoeden; daartoe 
is niet vereist dat de rechter vaststelt dat het onmogelijk is de verhouding te 
bepalen waarin de fout van elke partij tot de schade bijgedragen heeft, of dat de 
partijen jegens het slachtoffer door een en dezelfde overeenkomst gebonden zijn 
(Cass., 15 februari 1974, Arr. Cass., 1974, 661, met concl. Adv. Gen. F. 
Duman, enR.C.J.B., 1975, 229metnootJ.L. Fagnart; Cass., 8 november 1979, 
Arr. Cass., 1979-80, 300; Brussel, 26mei 1975,R.G.A.R., 1975, nr. 9529; zie 
ookRb. Brussel, 7 maart 1968 enBrussel, 26februari 1971,T.Aann., 1973, 103, 
noot P. Rigaux; infra, nr. 191). Het gaat hier om een toepassing van de theorie 
van de equivalentie der oorzaken (zie ook Rutsaert, J., ,la responsabilite civile 
contractuelle", De Verz., 1977, 236). 

5" Bijzondere regels betreffende wederkerige overeenkomsten 

126. THEORIE VAN HET RISICO- Wanneer in een wederkerig contract de ver
bintenis van een der partijen door overmacht of toeval tenietgaat (supra, nrs. 113 
e. v.), dan is- in de regel- ook de wederpartij van haar verplichtingen bevrijd 
(voor enkele recente toepassingen, zie Rb. Brussel, 27 december 1974, Reset 
Juralmmobilia, 1975,7; Vred. Brussel, 8november 1974,T. Vred., 1975, 141). 
Deze regel steunt op de onderlinge afhankelijkheid van de wederzijdse verbin
tenissen in dit soort overeenk:omsten. De causa-leer is hiervoor niet nodig en 
volgens velen zelfs niet ter zake (infra, nr. 127 en de verwijzingen; Bergen, 31 
.!---- ... -~ 1fl""70 n~~ 10...,.0 TT A'l ................. .._ T C '\ 
jaliUa.l.J. .J.../1./' .1.. Uo.J., .J../1./' .LL' -,_,, J...L'-"'VII. ~.loJ•)• 
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127. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CON1RACTUS - DRAAGWIJDTE EN JURIDISCHE 

GRONDSLAG - De exceptio non adimpleti contractus is de tijdelijke exceptie die 
een partij de mogelijkheid geeft de uitvoering van haar verbintenissen uit te 
stellen tot op het ogenblik dat de andere partij haar verbintenissen uitvoert of 
aanbiedt uit te voeren en voor zover die wanprestatie aan die partij te wijten is 
(Cass., 7 februari 1979, Arr. Cass., 1978-79, 661). Een huurder die er zich over 
beklaagt dat het gehuurde goed emstige herstellingen behoeft, mag dan ook de 
exceptie niet inroepen t.a.v. de betaling van de huurgelden, zo de verhuurder 
onmiddellijk nadat hij van de toestand op de hoogte werd gesteld, de centrale 
verwarming heeft vernieuwd, de voorgevels heeft Iaten herschilderen en het dak 
heeftlaten herstellen (zie Cass., 7 februari l979,Arr. Cass., 1978-79, 661; voor 
enkele andere toepassingen zie Kh. Brussel, 25 februari 1975, T. Aann.,· 1978, 
59; Kh. Brussel, 27 oktober 1978, T. Aann., 1979, 311; Vred. Borgerhout, 24 
maart 1972, T. Vred., 1975, 78; Vred. Brussel, 4 juli 1977, T. Vred., 1980, 35). 
De exceptie van niet-uitvoering, die gegrond is op de onderlinge afhankelijkheid 
van de wederzijdse verbintenissen, is inherent aan de aard van het wederkerig 
contract (Cass., 12 september 1973,Arr. Cass., 1974, 36). Uit dit cassatiearrest 
blijkt dus dat de juridische grondslag van deze exceptie dient te worden gezocht in 
de onderlinge afhankelijkheid van de wederzijdse verbintenissen. De causa-leer 
is hiervoor niet nodig en volgens velen zelfs niet ter zake, daar de oorzaak een 
vereiste is voor de geldige totstandkoming van een rechtshandeling en niets te 
maken heeft met de uitvoering ervan (Van Ommeslaghe, P., o.c., R.C.J.B., 
1970, 335; Dirix, E. en Van Oevelen, A., o.c., R.W., 1980-81, 2470; Bergen, 
31 januari 1979, Pas., 1979, II, 43, met noot J.S.; anders: Heurterre, P., 
,Overzicht van rechtspraak (1971-76). Voorrechten en hypotheken", T.P.R., 
1978, 1171 ; zie ook Fagnart, J .L., ,Recherches sur le droit de retention et 
!'exception d'inexecution", R.C.J.B., 1979, 15-16). Artikel1134, lid 3 B.W., 
krachtens hetwelk overeenkomsten te goeder trouw moeten worden uitgevoerd, 
kan echter wei ter rechtvaardiging van deze regel worden ingeroepen (zie Fag
nart, J.L., I.e., 16 en de verwijzingen). 
De exceptie is niet aileen een drukkingsmiddel op de medecontractant die zijn 
verbintenissen niet nakomt, maar beschermt de excipiens ook in geval die wan
prestatie definitief dreigt te worden (zie Pillebout, Recherches sur I' exception 
d'inexecution, 1971, nr. 228). Vandaardataangenomen wordtdatde omstandig
heid dat het in gebreke zijn van de medecontractant wegens faillissement, aan de 
andere partij het voordeel van de exceptie van niet-uitvoering niet ontneemt 
(Cass., 13 september 1973,Arr. Cass., 1974, 36; Stengers, M.-L., I.e., 364; zie 
ookLuik, 7 januari 1975,Jur. Liege, 1974-75, 193; Bergen, 2 november 1976, 
Pas., 1977, 132; Brussel, 7 december 1977, J.T., 1980, 330). 

128. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS- AANVERW ANTE VORDERINGEN

Is de exceptio non adimpleti contractus gebaseerd op dejuridische band tussen de 
verbintenissen, dan steunt het retentierecht veeleer op een materieel verband 
tussen de schuldvordering en de teruggehouden zaak (debitum cum re junctum) 
(zie in dit verband Coppens, P., ,Examen de jurisprudence (1974-79), Les 
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faillites etles concordats" ,R.C.J.B., 1979,390 e.v.). Opgemerktdientevenwel 
dat in bepaalde gevallen de vereisten voor de toepassing van zowel de exceptio als 
het retentierecht vervuld kunnen zijn. In die gevallen kan de houder van de zaak 
zich op heiden beroepen (zie Fagnart, J.L., I.e., 22-23 en de verwijzingen; zie 
ook Cass., 7 oktober 1976, Arr. Cass., 1977, 153; Brussel, 23 juni 1975, Pas., 
1975, II, 83). Tot hetzelfde besluit komt men, indien men van oordeel is dat het 
retentierecht zowel kan steunen op de materiele band tussen vordering en zaak als 
op de juridische band tussen de verbintenissen waarvan een de afgifte van een 
zaaktotvoorwerp heeft(zie b.v. Van Ommeslaghe, P., o.c., R.C.J.B., 1963,73; 
Concl. Adv. Gen. Krings voor Cass., 7 oktober 1976, Pas., 1977, I, 156; 
Brussel, 7 december 1977, f.T., 78, 330). ,Dans le premier cas- zo schrijft 
J.-L., Fagnart terechtm.b.t. het geval dater aileen een materiele band bestaat
tout le monde parlera de droit de retention; dans !'autre- d.w.z. wanneer er 
zowel een juridische als materiele band voorhanden is-les uns verront le jeu de 
1' exception d' inexecution, et les autres un droit de retention fonde sur la connexite 
juridique des obligations" (o.c., R.C.J.B., 1979, 23). In deze gevallen is de 
vraag of we te doen hebben met de exceptie van niet-uitvoering of met het 
retentierecht dus veeleer een terminologische discussie (vgl. vorig overzicht, 
T.P.R., 1975, 528-529;Heurterre, P. ,o.c., T.P.R., 1978, 1172-1173; ziei.v.m. 
retentierecht ook supra, nr. 11). 
De exceptie van niet-uitvoering en die welke gegrond is op deschuldvergelijking 
of compensatie verschillen fundamenteel van elkaar, aangezien de schuldverge
lijking een wijze is waarop wederkerige verbintenissen geheel of ten dele te
nietgaan, terwijl de exceptio non adimpleti contractus geen ander gevolg heeft 
dan de schorsing van de uitvoering van de verbintenissen van degene die zich erop 
beroept(Cass., 13 september 1973,Arr. Cass., 1974, 36;R.C.J.B., 1974,352, 
noot M.-L. Stengers; zie ook Luik, 7 januari 1975, fur. Liege, 1974-75, 193; 
noot Huet onder Cass. fr. , 3 juli 1965, D .S., 1966, 31 0). 

129. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS - TOEPASS~NGSGEBIED -In geval 
van overdracht van schuldvordering behoudt de gecedeerde schuldenaar t. a. v. de 
ovememer de exceptio non adimpleti contractus die hij aan de overdragende 
schuldeiserkon tegenwerpen (Cass., 13 september 1973,Arr. Cass., 1974, 36; 
zie ook noot Stengers, M.-L., R.C.J.B., 1974, 365-366; Rb. Luik, 26 oktober 
1978, fur. Liege, 1979, 113). 
De in de Arbeidsovereenkomstenwet opgesomde schorsingsgronden hebben geen 
limitatief karakter. De opschorting door de werknemer van de uitvoering van zijn 
verbintenissen m.h.o. op het doen eerbiedigen door de werkgever van diens 
contractuele verplichtingen is dienvolgens een geldige toepassing van de exceptio 
non adimpleti contractus (zie Arbh. Luik, 10 juni 1976, f.T.T., 1976, 277). 
Betwist blijft echter de vraag of de werkgever gedurende de voorafgaande 
procedure tot erkenning van de dringende reden de exceptie van niet-uitvoering 
mag inroepen (vgl. Arbh. Gent, 17 april 1979, T.S.R., 1979, 145; Arbh. 
Antwerpen, 11 februari 1980,R.W., 1979-80,2867, nootD. Votquenne; Arbrb. 
~!"..!~~'0'!, 1 nktnhPr 1Q7Q, R W, 1979-80. 1177 enT.S.R .. 1979,447, noot W. 
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Reynders; zie ookDirix, E., en Van Oevelen, A., o.c., R.W., 1980-81,2469 en 
2472 e.v.). 

130. ECXEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS- TOEPASSINGSVOORWAARDEN

De exceptie mag niet ingeroepen worden in omstandigheden die strijdig zijn met 
de goede trouw. 

De exceptie is bijgevolg uitgesloten wanneer de niet-nakoming van de con
tractuele verplichting in hoofde van diegene tegen wie ze wordt ingeroepen, 
voortvloeit uit een fout van de excipiens. Aldus kan de huurster van een cafe dat 
uitgebrand is, zich t. o. v. de eigenaar die de betaling van huurgelden vordert, niet 
beroepen op de exceptio non adimpleti contractus die zij grondt op de verplich
tingen van de eigenaar vervat in artikel 1719 B. W. , zo zijzelf voor de brand 
aansprakelijk was (Rb. Luik, 9 mei 1977, fur. Liege, 1979, 153 ; voor een andere 
toepassing zie Rb. Brussel, 8 mei 1974, Reset Jura Immobilia, 1974, 197. 

W anneer de verkochte zaak door een verborgen gebrek is aangetast, kan de koper 
zich niet meer op de exceptie van niet-uitvoering beroepen zo de korte termijn 
tijdens dewelke de vordering wegens koopvemietigende gebreken moet worden 
ingesteld, verstreken is (Brussel, 28 juni 1979, J.T., 1979, 594). 

131. ONTBINDING WEGENS W ANPRESTATIE- TOEPASSINGSGEBIED- In geval een 
contractspartij in de nakoming van haar verbintenissen tekortschiet, kan de 
wederpartij de gedwongen uitvoering in natura ofbij wijze van equivalent eisen. 
Hebben we te doen met een wederkerig contract, dan kan de wederpartij echter
krachtens artikel1184 B.W.- ook de ontbinding van de overeenkomst, even
tueel met schadevergoeding, vorderen (zie Gent, 12 april1973,R. W., 1973-74, 
2220; Kh. Verviers, 28 juni 1976, Jur. Liege, 1976-77, 245). 

De beantwoording van de vraag of artikel 1184 B.W. op aile wederkerige 
overeenkomsten toepasselijk is, heeft, zoals men weet, heel wat controversen 
uitgelokt. 
Zo werd lange tijd beweerd dat de regeling niet geldt voor de dading, da:ar deze 
overeenkomst tot voorwerp heeft een bestaand geschil te beeindigen of een 
toekomstig geschil te voorkomen, en de toepassing van artikel 1184 B.W. de 
herleving van die be twisting ten gevolge zou hebben; m. a. w. het stilzwijgend 
ontbindend beding is strijdig met de aard zelfvan de dading (De Page, V, m. 526; 
Brussel, 19 oktober 1967, Pas., 1968, II, 75; Kh. Brussel, 26 januari 1979, T. 
Aann., 1979, 395). Het Hof van Cassatie heeft deze opvatting echter terecht 
afgewezen in het arrest van 6 april 1977 (Arr. Cass., 1977, 844). Het Hof 
oordeelde dat de dading een wederkerig contract is en dat de artikelen 2044 tot 
2058 B. W. geen enkele uitzondering bevatten op de regel van artikel1184 B. W. 
Derhalve, wanneer een van de partijen haar verbintenis niet nakomt, mag de 
andere partij de ontbinding van de dading eisen en de oorspronkelijke betwisting 
aan de rechter voorleggen (zie ook Gheysen, G., Dading, inA.P.R., Brussel, 
1966, nrs. 332-333 en338-341 ;DeGavre, J. ,Le contratde transaction, Brussel, 
1967, nr. 3). 

Betwisting bestaat ook omtrent de vraag of een arbeidsovereenkomst op grand 
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van artikel 1184 B. W. door de rechter kan worden ontbonden, wanneer het gaat 
om zgn. beschermde werknemers, nl. de leden en kandidaten van de ondeme
mingsgraad en van het comite voor gezondheid, veiligheid en verfraaiing van de 
werkplaats (zie hierover Arbh. Antwerpen, 11 februari 1980, R.W., 1979-80, 
2867, noot D. Votquenne; Arbh. Brussel, 15 juli 1980, T.S.R., 1980, 411; 
Arbrb. Brussel, 15 juli 1980, T.S.R., 1980,411; Arbrb. Brussel, 1 oktober 1979, 
R.W., 1979-80, 1177 enT.S.R., 1979,447, nootW. Reynders; Dirix, E. en Van 
Oevelen, A., o.c., R.W., 1980-81,2471-2474 en de vele verwijzingen aldaar). 

132. ONTBINDING WEGENS WANPRESTATIE - VOORAFGAANDE INGEBREKE

STELLING - De regels betreffende de ingebrekestelling zijn op de vordering tot 
ontbinding van toepassing (De Page, II, nr. 891; zie ookKh. Brussel, 18 februari 
1980, B.R.H., 1980, 377). 
De ingebrekestelling mag echter achterwege blijven, wanneer het contract we
gens de schuld van de partij die zijn verbintenis niet heeft uitgevoerd zijn nut heeft 
verloren. Dit werd o.m. beslist in een geschil tussen een bouwheer en een 
architect: door het oneerlijke optreden van de architect- heimelijk doen verho
gen van aanbestedingen met bedragen die hem uiteindelijk ten goede kwamen
was het noodzakelijk en onontbeerlijk vertrouwen voor het in stand houden van de 
contractuele banden tussen deze partijen verdwenen, zodat een ingebrekestelling 
alle nut had verloren en dus wettelijk niet meer vereist was (Cass., 24 maart 1972, 
Arr. Cass., 1972, 707). 

133. ONTBINDING WEGENS W ANPRESTATIE- TUSSENKOMST VAN DE RECHTER

Ret stilzwijgend ontbindend beding vereist in de regel (zie volgend nr.) de 
tussenkomst van de rechtbank. Deze oordeelt soeverein of de tekortkoming 
emstig genoeg is om de gevorderde ontbinding te rechtvaardigen (Cass., 8 april 
1976,Arr. Cass., 1976, 914; Cass., 12 november 1976,Arr. Cass., 1977,293; 
zieookRb. Brussel, 10november 1976,R.W., 1977-78, 2080; Kh. Charleroi21 
april 1977, T. Aann., 1978, 136, noot Ph. Flamme). 

Wanneer de huurder slechts 74.000F. huurgeld betaald heeft, terwijl hij 
120.000F. verschuldigd was, hij in gebreke is gebleven het gehuurde te be
meubelen, hij de villa sedert jaren ledig en zonder onderhoud heeft laten staan en 
de tekortkomingen van de verhuurder onvoldoende emstig waren om de huurder 
het recht te geven zich op de exceptio non adimpleti contractus te beroepen, is de 
wanprestatie van de huurder voldoende emstig om de ontbinding van de huuro
vereenkomst te zijnen laste uit te spreken (zie Cass., 12 november 1976, Arr. 
Cass., 1977, 293 ; voor een andere toepassing inzake een huurovereenkomst, zie 
Rb. Brussel, 10 november 1976, R.W., 1977-78, 2080). 
Als een makelaar in onroerende goederen, aan wie de opdracht werd gegeven een 
koper te vinden voor een onroerend goed en de daarin gevestigde handelszaak, na 
ingebrekestelling gedurende meer dan een jaar inactief blijft, rechtvaardigt zulks 
de ontbinding van het contract wegens wanprestatie (Brussel, 24 juni 1975,Rev. 
Not. B., 1976, 348). 
!)e ~(!~de!' !(!e~!e!!'_'!'i!!g "?!! rl"' ""'rr':~~htP-r toP-eestane onderpacht van een weide 
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aan een voetbalclub en de schade veroorzaakt aan de grasmat, wettigen de 
ontbinding van het pachtcontract en het toekennen van een schadevergoeding 
(Vred. leper, 9 juni 1977, R.W., 1977-78, 693; voor een andere toepassing 
inzake een pachtovereenkomst, zie Vred. Wetteren, 10 november 1976, R. W., 
1977-78, 194). 
Wanneer een koopakte vermeldt dat de prijs betaald moet worden uiterlijk zes 
maanden na het overlijden van de verkoper, en de koper iets meer dan drie weken 
te laat zijn schuld vereffent, is deze tekortkoming niet emstig genoeg om de 
ontbinding van de koop te rechtvaardigen (Bergen, 28 april1975, Rev. Not. B., 
1977, 551). 
De partij die bij onderhandse akte een onroerend goed heeft gekocht, begaat 
echter een fout die de ontbinding van het contract rechtvaardigt, wanneer hij 
weigert - in strijd met het contract - de koop in een authentieke akte te 
bevestigen (Luik, 13 november 1974, fur. Liege, 1974-75, 121). 

134. ONTBINDING WEGENS WANPRESTATIE- TUSSENKOMST VAN DE RECHTER 

(vervolg)- In de jongste jaren is de vraag actueel geworden of de tussenkomst van 
de rechter onontbeerlijk is voor de toepassing van artikel 1184 B. W. , dan wel of 
ontbinding door een eenzijdige verklaring van de partij jegens wie de con
tractbreuk gepleegd werd, erkend dient te worden (zie Van Ruymbeke, M., ,Et si 
!a resolution n'etaitplusjudiciaire ... ",R.G.A.R., 1978, nrs. 9850 en 9876 en de 
vele verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer). 
Zij die van oordeel zijn dat de partij die de wanprestatie van de tegenpartij 
vaststelt, eenzijdig mag overgaan tot de ontbinding van het contract zonder 
tussenkomst van de rechter, geven daarvoor als voomaamste argumenten de 
bevordering van een vlot rechtsverkeer en de traagheid van de gerechtelijke 
procedures. De tegenstanders beroepen zich daarentegen op de letter van de wet 
en op het gevaar van eigenrichting (zie VanRuymbeke, M., I.e., nr. 9850, p. 3 
recto en verso). 
Alhoewel de argumenten van degenen die de letterlijke toepassing van artikel 
1184 B.W. voorstaan, belangrijk zijn, zijn zij toch niet beslissend. De rechts
praktijk toont immers dagelijks aan dat de verplichte voorafgaandelijke tus
senkomst van de rechter tot veel moeilijkheden leidt. Men denke b. v. aan de 
moeilijke positie van een bouwheer die geconfronteerd wordt met een aannemer 
die de uitvoering van de werken steeds weer uitstelt of die de plannen op emstige 
wijze miskent. Maanden of jaren moeten wachten op de uitspraak van de rechter 
vooraleer een andere aannemer met de uitvoering van die werken te kunnen 
belasten, is niet redelijk (zie Flamme, M.-A. en Ph., o.c., J.T., 1976, 385). 
Ongetwijfeld vormt de tekst van artikel1184 B.W. een hinderpaal voor de hier 
verdedigde opvatting. Vandaar dat de ontbinding zonder tussenkomst van de 
rechter de lege lata tot uitzonderingsgevallen beperkt moet blijven. P. Van 
Ommeslaghe geeft hiervan een aantal voorbeelden: gevallen van hoogdringend
heid en die waarin de medecontractant uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft laten 
weten dat hij zijn verbintenissen niet zal uitvoeren; gevallen waarin de incom
petentie of de kwade trouw van de wederpartij zo flagrant is, dat elke voortzetting 
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van de contractsverhouding zinloos is geworden; enz. (o.c., R.C.J.B., 1975, 
61 0). Ook het tweede argument van de aanhangers van de traditionele leer, nl. het 
gevaar van eigemichting is uiteraard niet denkbeeldig. Dit probleem wordt echter 
in belangrijke mate opgelost doordat de rechter steeds een controle a posteriori 
kan uitoefenen: blijkt achteraf dat de ontbindingsverklaring niet gerechtvaardigd 
was, dan zal de betrokken contractspartij daarvoor aansprakelijk gesteld worden 
en zijn wederpartij geheel schadeloos moeten stellen. 

Ret is opmerkelijk dat in de jongste jaren in de rechtsleer steeds meer stemmen 
opgaan die pleiten voor deze erkenning van ontbinding zonder tussenkomst van 
de rechter (zie o.m. Vandekerkckhove, M., ,Kritische beschouwingen van een 
referendaris", B.R.H., 1968, 62 e.v.; Van Ommeslaghe, P., o.c., R.C.J.B., 
1975,609, e.v.; VanRuymbeke, M.,o.c., m. 9876, p. 9verso e.v.; Vandeputte 
R., o.c., 271; Flamme, M.-A. en Ph., o.c., J.T., 1976, 385-386). Ook in de 
rechtspraak zijn er reeds enkele uitspraken te vermelden die in die richting gaan 
(zie Gent, 15 december 1971, B.R.H., 1972, 683; T. Aann., 1973, 22, noot T. 
Delahaye; Brussel, 16 oktober 1975, R.W., 1976-77, 295; zie ook Kh. Brussel, 
18 oktober 1977 ,B.R.H., 1978, 200). HetFranserechtis trouwens reeds geruime 
tijd in deze zin gevestigd (zie Van Ruymbeke, M., o.c., R.G.A.R., 1978, m. 
9876, p. 1 en de verwijzingen). 

De lege ferenda kan hier verwezen worden naar artikel30 van het Benelux-Voor
ontwerp inzake niet-nakoming van verbintenissen waarin een bepaling voorkomt 
luidens dewelke iedere tekortkoming van een partij in de nakoming van een 
verbintenis uit een wederkerige overeenkomst aan de wederpartij de bevoegdheid 
geeft om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekort
koming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding niet 
rechtvaardigt. V oorzover nakorning nog mogelijk is, ontstaat deze bevoegdheid 
tot ontbinding echter pas wanneer de schuldenaar in verzuim is (voor meer 
bijzonderheden, zie Van Ruymbeke, M., o.c., R.G.A.R., 1978, m. 9876, p. 8 
verso e. v. ; terloops weze opgemerkt dat dit ontwerp nog niet gepubliceerd werd 
en de goedkeuring ervan, om politieke redenen, weinig waarschijnlijk is gewor
den: zie Hansen, 0., ,Jaarverslag van de Benelux-Studiecomrnissie voor de 
Eenmaking van het recht voor 1979-80 en 1980-81",R.W., 1981-82, 567 en 
1289). 

Tenslotte dient nog te worden vermeld dat eenzelfde probleem bestaat bij de 
toepassing van artikel 1144 B. W. , krachtens hetwelk de schuldeiser, ingeval de 
schuldenaar zijn verbintenis niet nakomt, gemachtigd kan worden om zelf de 
verbintenis te doen uitvoeren op kosten van die schuldenaar. Ook hier rijst de 
vraag of de schuldeiser gerechtigd is om in bepaalde omstandigheden, zoals 
hoogdringendheid, zonder machtiging van de rechter de verbintenis op kosten 
van de debiteur door een derde te laten uitvoeren. Eenzelfde oplossing als voor de 
ontbinding van het contract dringt zich hier op (zie Van Ommeslaghe, P., o.c., 
R.C.J.B., 1975,606 e.v. ;cf. Brussel, 23 november 1976, T. Aann., 1979, 243). 

Van Ommeslaghe stelt terecht vast dat in de rechtspraak en de rechtsleer niet altijd 
het verschil tussen be ide gevallen duidelijk wordt ingezien: in artikel1144 B. W. 
gaat het om een vorm van gedwongen uirvoc;ring Villi uc vcl:...~ul.c-.:.i<>; lii 112~ 
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B.W. om de ontbinding van een wederkerige overeenkomst (I.e., 603-606; vgl. 
Gent, 15 december 1971, R.W., 1971-72, 913). 

135. ONTBINDING WEGENS W ANPRESTATIE- GEVOLGEN- De ontbindig van een 
wederkerige overeenkomst geschiedt in beginsel ex tunc. De partijen worden 
derhalve in dezelfde toestand geplaatst als die waarin zij zich zouden bevinden 
indien zij niet hadden gecontracteerd, zodat de ontbonden overeenkomst voor 
deze partijen geen grondslag van rechten of verplichtingen kan zijn, hoewel 
schadevergoeding ten laste van de in fout zijnde partij kan worden gelegd (Cass., 
24 maart 1972,Arr. Cass., 1972, 707). 
Deze regel kan bij faillissementen een belangrijke rol spelen, ondanks het feit dat 
artikel 546 Faillissementswet uitdrukkelijk bepaalt dat het recht tot ontbinding in 
geval van faillissement niet wordt aangenomen. Inderdaad, zo de vordering tot 
ontbinding werd ingeleid v66r het faillissement, geldt artikel546 Faillissements
wet niet en houdt de toepassing van de regel dat de ontbinding met terugwerkende 
kracht werkt in dat deze vordering kan worden tegengeworpen aan de failliete 
boedel. Zoals P. Coppens en 'T Kint terecht opmerken, kan deze regeling lei den 
tot ' 'une certaine course ala resolution judiciaire' d' autant plus que le demandeur 
n'est pas dechu de son action parce qu'il connaissait l'etat de cessation des 
paiements" (,Examen de jurisprudence (1974 a 1979). Les faillites et les 
concordats" ,R.C.J.B., 1979,398; zieBrussel, 2 februari 1977 ,J.T., 1977,267 
enB.R.H., 1978, 111; Luik, 22 maart 1978, Jur. Liege, 1977-78, 249). 
Hoewel de ontbinding in beginsel ex tunc geschiedt, geldt deze regeling niet 
wanneer de gedane prestaties niet voor teruggave vatbaar zijn. In die hypothese 
moet men twee situaties onderscheiden, al naargelang de andere partij hiervoor al 
dan niet een tegenprestatie heeft ontvangen. Werd een tegenprestatie ontvangen, 
dan geschiedt de ontbinding ex nunc. Men denke aan een overeenkomst met 
doorlopende prestaties, zoals een huurcontract of een arbeidsovereenkomst : het 
contract blijft als het ware bestaan voor de tijd dat partijen over en weer hun 
verbintenissen nagekomen zijn (zie Cass., 24januari 1980,Arr. Cass., 1979-80, 
592). Anders is het, wanneer de door een partij gedane prestaties niet voor 
teruggave vatbaar zijn en de andere partij daarvoor geen tegenprestatie heeft 
geleverd. Dan zal een betaling in equivalent van de zaken of de diensten die 
genoten werden, noodzakelijk zijn (zie Cass., 27 maart 1972,Arr. Cass., 1972, 
707; zie ook i.v.m. een huurovereenkomst Rb. Aarlen, 12 februari 1974, Jur. 
Liege, 1975-76, 53 en i.v.m. een lijfrente Rb. Luik, 20 april1977, Jur. Liege, 
1976-77, 277). 

136. UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING WEGENS WANPRESTATIE- GELDIG

HEID - Krachtens het beginsel van de wilsautonomie is een uitdrukkelijk com
missoir beding wettelijk toegelaten, tenzij de wetgever het verboden heeft of er 
het toepassingsgebied van beperkt heeft (zie De Page, Il, nrs. 894, e.v.). 

Daar geen enkele bepaling van de wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige 
beeindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop, 
gewijzigd bij de wet van 13 april1971, verbiedtdat partijen in hun overeenkomst 
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een uitdrukkelijk commissoir beding opnemen, is zo'n clausule geldig (Cass., 19 
april1979,Arr. Cass., 1978-79, 984 enB.R.H., 1980,443, nootF. Maussion). 
Luidens artikel13 van de Wet van 1 april1976 betreffende de verticale integratie 
in de sector van de dierlijke produktie (B.S., 1 mei 1976), dient het uitdrukkelijk 
ontbindend beding in het integratiecontract als nietig te worden beschouwd (zie 
V anavermaete, P., , ,De wet van 1 april1976 betreffende de verticale integratie in 
de sector van de dierlijke produkten", R.W., 1975-76, 2643 e.v.). 
Voor andere wettelijke verboden en beperkingen, zie De Page, II, nr. 895. 

Tenslotte een vraag: dient in de mate dat een uitdrukkelijk ontbindend beding als 
een echt ,boetebeding" en niet als een ,schadebeding" te beschouwen is, zo'n 
clausule op grond van artikel6 B.W. absoluut nietig te worden verklaard? (zie 
infra, nrs. 172 e.v.). 

137. UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING- DRAAGWIJDTE- Noch het stil
zwijgend noch het uitdrukkelijk ontbindend beding ontnemen de partij t.o. v. wie 
de verbintenis niet werd nagekomen, het recht de wederpartij tot uitvoering te 
dwingen- hetzij in natura, hetzij bij wijze van equivalent (zie vorig overzicht, 
T.P.R., 1975, 529 en de verwijzingen; supra, nr. 131; adde: De Page, II, nr. 
897, 1°; Bergen, 24 november 1975, Pas., 1977, II, 177). Eenmaal dat deze 
keuze gemaakt is, kan de betrokken partij daar echter niet meer op terugkomen. 
Derhalve, als de verkopers geopteerd hebben voor de ontbinding van de overeen
komst op grond van eeii' uildrukkelijk collllflissoir beding, zijn zij daama niet 
meer gerechtigd om het sal do van de verschuldigde koopprijs, m. a. w. de ge
dwongen uitvoering in natura, te vorderen (Brussel, 5 oktober 1975,J.T., 1976, 
135). 

138. UITDRUKKELDK ONTBINDEND BEDING- INTERPRETATIE- Artik:el 1184 
B. W. biedt de contractspartij tegen wie een vordering tot ontbinding is ingesteld, 
een belangrijke bescherming, nl. de beoordeling door de rechter of de gepleegde 
wanprestatie emstig genoeg is om de ontbinding, die toch een strenge sanctie is, 
te rechtvaardigen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in toetredingscontracten 
vaak van deze regeling wordt afgeweken. Gewoonlijk luidt het uitdrukkelijk 
ontbindend beding dan dat bij om het even welke schuldige tekortkoming of bij 
deze of gene wanprestatie van de betrokken - zwakke - contractspartij, het 
contract van rechtswege ontbonden zal zijn. In zo'n geval bezit de contractbreker 
niet meer de mogelijkheid van beroep op de rechter, zelfs als de tekortkoming vrij 
gering is of kan goedgemaakt worden. Velen achten dit onbillijk en menen dat 
b. v. met behulp van artikel1134, lid 3 B. W. een einde aan deze misbruiken dient 
te worden gemaakt (zie o.m. De Page, II, p. 852, voetnoten 3 en 4; Vandeputte 
R., o.c., 275-276; zieooksupra, nr. 105). Derechtspraakblijktdaartotop heden 
echter niet bereid toe te zijn. 
De rechtspraak poogt niettemin de draagwijdte van dit soort uitdrukkelijk ontbin
dende bedingen te beperken door de regel dat van het gemeen recht afwijkende 
bedingen restrictiej moeten worden geinrerprereerd (zie :mpru, m. ~:;, "'i.:o .:::..:::.k 
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Borricand, ,La clause n!solutoire expresse dans les contracts", Rev. Trim. Dr. 
Civ., 1957, 433 e.v.). 
Zo wordt aangenomen dat bet beding waarbij partijen overeenkomen dat in geval 
van wanprestatie door een van hen de medecontractant de ontbinding kan vorde
ren, dezelfde betekenis heeft als bet stilzwijgend ontbindend beding van artikel 
1185 B.W., zodat de rechter de ernst van de tekortkoming dient te beoordelen en 
eventueel respijt kan verlenen (zie Cass., 28 mei 1964, Pas., 1964, I, 1017; 
R.W., 1964-65, 967; Bergen, 28 februari 1979, Pas., 1979, ll, 68). Eenzelfde 
betekenis werd door de Rechtbank van Koophandel te Brussel toegekend aan 
volgend beding: ,En cas de non respect d'une seule des clauses du present 
avenant, 1' auteur P. C. ... se reserve le droit de denoncer sans preavis le contrat 
existant entre lui et Bully F .... " (Kh. Brussel, 23 mei 1979,/ng. Cons., 1979, 
304). Deze rechtspraak komt er in feite op neer dat uitdrukkelijk bedongen moet 
worden dat in geval van contractbreuk de overeenkomst van rechtswege ontbon
denzalzijn(vgl. ooknogRb. Dendermonde, 21 maart 1975,T.Not., 1976, 11). 

Het uitdrukkelijk ontbindend beding heeft zonder inmorastelling van de mede
contractant geen uitwerking, indien weliswaar bedongen is dat bij wanprestatie 
bet contract van rechtswege ontbonden is maar nagelaten werd de partij ten 
voordele van wie bet beding gestipuleerd werd van de aanmaningsvereiste vrij te 
stellen (Cass., 2 mei 1964, Pas., 1964, I, 634; Bergen, 28 februari 1979, Pas., 
1979, n, 68). 

Veel bescherrning biedt deze rechtspraak de zwakke partij in toetredingscon
tracten echter niet, daar deze overeenkomsten veelal door ervaren juristen in 
zorgvuldig gekozen bewoordingen worden geredigeerd. 

B. De gevolgen voor derden 

139. DE BETREKKELIJKHEID DER CONTRACTEN-BEGINSEL- Het in artikel1165 
B. W. tot uitdrukking gebrachte beginsel van de relatieve werking der contracten, 
houdt in dat de innerlijke uitwerkselen, d. w .z. de rechten en verplichtingen die uit 
bet contract voortspruiten, uitsluitend de contracterende partijen binden. Derden 
kunnen derhalve niet verplicht worden andermans contractuele verplichtingen na 
te komen. Evemnin kunnen derden, uitgezonderd in bet geval van een beding ten 
behoeve van hen of van een aan hen toegekende rechtstreekse vordering, de 
uitvoering van een contractuele verbintenis waaraan zij vreemd zijn gebleven, 
vorderen (zie o.m. Cass., 14 februari 1980,Arr. Cass., 1979-80, 705; contra: 
Rb. Luik, 28 november 1977,Pas., 1979, ll, 2). 

Anderzijds kan niet ontkend worden- tenminste sinds het arrest van het Hof van 
Cassatie van 27 mei 1909 (Pas., 1909, I, 272)- dat een contract eenjeit is dat 
zich aan derden opdringt en dat door hen ook als dusdanig aan de contractspartijen 
tegengesteld kan worden (zie vorig overzicht, T.P.R., 1975, 533; zie ook Cass., 
29 mei 1974, Arr. Cass., 1974, 1072; Kruithof, R., ,La theorie de la tierce 
complicite en droit prive. Plus de soixante-dix annees d'incertitude juridique'', 
R.C.J.B., 1980, 99-100). 
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Het principe van de betrekkelijkheid der contracten brengt mee dat wanneer een 
vertegenwoordiger, b.v. het orgaan van een rechtspersoon, in eigen naam een 
contract sluit zonder dat de wederpartij van de vertegenwoordiging op de hoogte 
is, er slechts contractuele rechten en verplichtingen ontstaan in hoof de van de 
handelende persoon en niet van de rechtspersoon (zie o.m. Brussel, 12 november 
1969,R.W., 1969-70,907; Rb. Luik, 29november 1973,Rev. Prat. Soc., 1976, 
62;Ronse, J., en VanHulle, K., o.c., T.P.R., 1978, 742). Wanneervaststaatdat 
een verzekeringspolis ondertekend werd door een daartoe bevoegd agent van de 
verzekeraar, mag de verzekerde zich op deze polis tegen deze laat"ste beroepen. 
Interne beperkingen van de bevoegdheid van de verzekeringsagent kunnen aan de 
verzekerde die ze niet kende, niet tegengesteld worden (Kh. Antwerpen, 11 juni 
1976, Rechtspr. Antw., 1975-76, 285). De rarning van de waarde van de verze
kerde gebouwen en van het schadebedrag tijdens een expertise waaraan de 
verzekeraar van de huurder deelneemt, zonder daartoe behoorlijk, zelfs niet 
stilzwijgend gemachtigd te zijn door zijn client, verbindt deze laatste niet (Brus
sel, 10 februari 1972, De Verz., 1974, 419). 

Om dezelfde reden (art. 1165 B.W.) bezit een opdrachtgever in de regel geen 
contractuele vordering tegen de uitvoeringsagenten van zijn medecontractant, 
zoals aangestelden en onderaannemers, noch omgekeerd (zie o.m. Cass., 15 
september 1977 ,Arr. Cass., 1978, 62; Luik, 19 juni 1974, T. Aann., 1978,279, 
nootM.A. Flamme; Kh. Brussel, 22juli 1977,T. Aann., 1980,22 ;Rb. Brussel, 
13 maart 1978, T. Aann., 1978, 263; Kh. Dendermonde, 9 januari 1979, T. 
Aann., 1979, 291, noot Y. Nauwelaerts; Dirix, E. en Van Oevelen, A., o.c., 
R. W., 1980-81, 2443 ; voor een grondige analyse van de ganse problematiek zie 
Limpens, A., o.c., T. Aann., 1975, 183 e.v.; de vraag of de opdrachtgever over 
een buitencontractuele vordering tegen de aangestelden en uitvoeringsagenten 
van de wederpartij beschikt, werd reeds behandeld: supra, nr. 107). 

Artikel 1165 B . W. impliceert dat in beginsel iedere derden-werking aan aanspra
kelijkheidsbedingen moet ontzegd worden. Zo besliste het Hof van Cassatie dat 
het beding in een koopakte dat het onroerend goed wordt overgedragen zonder 
enige waarborg wegens vergissingen in de opgegeven oppervlakte, slechts gevol
gen heeft voor de contracterende partijen, in casu de verkoper en de koper, en, 
we gens het ontbreken van een beding te behoeve van derde, geen rechten toekent 
aan de expert aan wiens schuld de vergissing in de vermelde oppervlakte te wijten 
was (Cass., 27 september 1974,Arr. Cass., 1975, 125; en m.b.t. een notaris: 
Rb. Turnhout, 19 februari 1979, T. Not., 1979, 247). Evenzo, wanneer een 
inlichtingskantoor of een bank aan haar clienten inlichtingen verschaft over 
derden, met het beding dat zulks gebeurt onder de aansprakelijkheid van de client 
en strikt vertrouwelijk, worden de rechten van derden die door verkeerde inlich
tingen schade hebben geleden, hierdoor geenszins beperkt (zie Kh. Brussel, 27 
juni 1977, B.R.H., 1978, 219; Dirix, E. en Van Oevelen, A., o.c., R.W., 
1980-81, 2446 en de referenties; in Nederland wordt een veel genuanceerder 
antwoord op deze vraag gegeven: zie en vgl. H.R., 25 maart 1966, N.J., 1966, 
279; H.R., 7 maart 1969,N.J., 249; H.R., 12januari 1979,N.J., 1979, 362; 
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,Overzicht van rechtspraak. Enkele belangrijke arresten van de Roge Raad der 
Nederlanden (1976-1979)", T.P.R., 1980, 954 e.v.). 
Als feit mag een exoneratiebeding echter wei door een derde worden ingeroepen · 
(Cass., 22 april1977 ,Arr. Cass., 1977, 868). De feiten in deze zaak kunnen als 
volgt worden samengevat. De Reer M. koopt van drie bouwondememingen een 
onroerend goed. Korte tijd na deze aankoop valt een groot stuk van de muurbe
kleding naar beneden. De drie verkopers worden aansprakelijk gesteld en tot 
schadevergoeding veroordeeld. Ret in de verkoopakte opgenomen exoneratiebe
ding wordt niet toepasselijk geacht door de feitenrechten. De door de verkopers in 
vrijwaring geroepen aannemer van de stukadoorswerken, de Reer DeB., wordt 
eveneens veroordeeld. De stukadoor gaat tegen deze beslissing in cassatie, daar 
hij van oordeel is dat het exoneratiebeding wei door bet Rof van beroep had 
moeten worden toegepast. Verweersters in cassatie - de drie verkopers en de 
koper- beweren echter dat bet rniddel onontvankelijk is, daar De B., in strijd 
met artikel 1165 B.W., zich beroept op de interne gevolgen van een overeen
komst waaraan hij geheel vreemd is. Ret Hof van Cassatie beslist terecht dat het 
middel wei ontvankelijk is: ,Overwegende - aldus het Rof- dat, zo een 
derde ... de tenuitvoerlegging in zijn voordeel niet mag vorderen van de verbin
tenissen die uit een overeenkomst voortvloeien, artikell165 van bet Burgerlijk 
W etboek integendeel niet belet dat een derde bij een contract zich niet slechts op 
het bestaan van dit contract maar ook op de gevolgen welke bet tussen de 
contracterende partijen heeft, mag beroepen, hetzij om de gegrondheid te staven 
van een vordering die hij tegen een van die partijen instelt, hetzij als verweerrnid
del tegen de vordering die een van die partijen tegen hem instelt" (i.e., 871; zie 
ook Van Oevelen, A., o.c., R.W., 1979-80, 175). M.a.w. de stukadoormag de 
exoneratieclausule in de verkoopovereenkomst waarin hij geen partij is, als feit 
inroepen om te bewijzen dat de door een der contracterende partijen tegen hem 
ingestelde vrijwaringsactie ongegrond is. 
Rierboven werd aandacht besteed aan de vraag of kloosterlingen wei arbeids
overeenkomsten sluiten met de inrichtende machten van de onderwijsinstellingen 
waarin zij worden tewerkgesteld (supra, nr. 17). Een van de argumenten die de 
(gewezen) kloosterlingen inroepen tegen de Rijksdienst voor Werknemers
pensioenen- die beweert dater geen arbeidscontract is omdat de kloosterling op 
bevel van zijn religieuze oversten handelt -, is dat de tussen kloosterorde en 
kloosterling gesloten ,religieuze toetredingsverbintenis" voor die Rijksdienst 
een res inter alios acta is die aan derden- in casu de Rijksdienst- geen rechten 
kan verschaffen. Ret Rof van Cassatie heeft dit argument terecht ongegrond 
verklaard, daar een ,religieuze toetredingsverbintenis" weliswaar als dusdanig 
rechten noch verplichtingen voor derden in het leven kan roepen, maar toch een 
feit uitrnaakt dat tegen derden kan aangevoerd worden en waarop deze derden 
zich ook kunnen beroepen (Cass., 21 november 1977,Arr. Cass., 1978, 328). 
Ret beginsel van de relativiteit der contracten brengt mede dat een boetebeding 
niet toepasselijk is op degene die we gens derde-medeplichtigheid aan andermans 
contractbreuk op grond van artikel1382 B.W. aansprakelijk werd gesteld (Luik, 
13 april1977, fur. Liege, 1977-78, 65). 

645 



De huurder van een appartement kan de uitvoering niet eisen van een beding in 
een contract gesloten tussen medeeigenaars van het appartementsgebouw -
beding volgens hetwelk deze eigenaars zich verbinden er voor te zorgen dat tussen 
20 uur 's avonds en 6 uur 's morgens zijzelf en hun huurders absolute rust zullen 
bewaren -, daar hij een derde is t.a. v. deze overeenkomst (Rb. Brussel, 30 maart 
1976, Rev. Not. B., 1976, 477). 
W anneer een bouwpromotor in de basisakte bedingt dat de kopers hem zullen 
vrijwaren voor aansprakelijkheid wegens overdreven burenhinder, verkrijgt de 
buur hierdoor geen recht tegen de kopers. Dit contract is voor hem immers res 
inter alios acta ... (Rb. Brussel, 22 september 1970, T. Aann., 1978, 144; zie ook 
Rb. Brussel, 18 apri11978, J.T., 1978, 478). 
V anzelfsprekend kunnen derden zich niet meer beroepen op overeenkomsten 
waaraan zij vreemd zijn, wanneer deze contracten niet meer bestaan en de 
toestand die zij regelden verdwenen is (Cass., 19 juni 1975, Arr. Cass., 1975, 
1114). 

140. THEORIE VAN DE DERDE-MEDEPLICHTIGHEID - In het voorgaande recht
spraakoverzicht werd er op gewezen dat de vele opvattingen die in talloze 
publicaties in ons land over deze materie naar voren zijn gebracht, wellicht tot 
drie theorieen te herleiden zijn. Volgens een eerste theorie kan de derde slechts op 
grand van artikel 1382 B.W. veroordeeld worden, wanneer hij deelgenomen 
heeft aan andermans contractbreuk met het inzicht de benadeelde schuldeiser te 
schaden of mei:-de-bedoelmg is opgetreden de schuldenaafte lielpencontractoteuk 
te plegen (voor recente toepassingen, zie Luik, 13 april 1977, fur. Liege, 
1977-78, 66; Voorz. Kh. Antwerpen, 15 december 1977, B.R.H., 1978, 436; 
Voorz. Kh. Kortrijk, 14 juni 1973, aangehaalddoorFlamme, M.-A. enPh.,o.c., 
J.T., 1976, 40). Volgens een tweede opvatting is geen bijzonder bedrieglijk 
opzet in hoof de van de derde-medeplichtige vereist, maar volstaat het dat de derde 
desbewust en rechtstreeks heeft deelgenomen aan andermans opzettelijke con
tractuele wanprestatie. Vereist is dus niet dat de derde de debiteur tot con
tractbreuk heeft aangezet of verleid; noodzakelijk is echter wel dat hij daadwer
kelijk en rechtstreeks aan die wanprestatie heeft meegewerkt en dat ook bewust 
heeft gedaan. Volgens een derde theorie, tenslotte, volstaat het reeds dat de derde 
welbewust andermans contractuele rechten heeft miskend, om zijn optreden als 
omechtrnatig te bestempelen. De aanhangers van deze laatste leer stellen dus niet 
de voorwaarde dat de derde daadwerkelijk en rechtstreeks aan andermans ·con
tractbreuk heeft deelgenomen, noch zelfs dat de debiteur wanprestatie heeft 
gepleegd (I.P.R., 1975,534 e.v.; voormeerbijzonderheden, zie Kruithof, R., 
o.c., R.C.J.B., 1980, 101 e.v.). 
Herhaaldelijk heeft het Hof van Cassatie de laatste van deze drie theorieen 
verworpen (Cass., 17 juni 1960, R. W., 1960-61, 171; Cass., 3 november 1961, 
Pas., 1962, I, 252; Cass., 9 november 1973, Arr. Cass., 1974,283; zie vorig 
overzicht, T.P.R., 1975, 536; zie ookLuik, 13 april1972,R.G.A.R., 1974, m. 
9199, noot J.P. Standaert; Antwerpen, 29 maart 1979,B.R.H., 1979,438, noot 
!. St'..!y::=.k; V00Yz. Kh. B!".•~~"l. ?1 nktnhp,r 1974. R .R .H .. 1976. 286; Voorz. Kh. 
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Brussel, 12 februari 1975, B.R.H., 1976, 186 enlng. Cons., 1976, 329). 
De hoop dat het Hof van Cassatie de controverse tussen de aanhangers van de 
eerste en de tweede theorie zou beslechten in het arrest van 21 april 1978 is 
jammer genoeg niet bewaarheid geworden (Arr. Cass., 1978, 961; zie over dit 
arrest: Swennen, H., ,Desbewust deelnemen aan andermans contractbreuk is 
fout" ,R. W., 1978-79, 1937 e.v.; Kruithof, R., o.c., R.C.J.B., 1980, 119-120; 
Dirix, E. en Van Oevelen, A., o.c., R.W., 1980-81, 2444-2445). De feiten in 
deze zaak kunnen als volgt worden samengevat. De brouwerij Martinas had zich, 
ten behoeve van de herbergierster Mevr. Feely, borg gesteld voor een lening van 
1. 000.000 BF. De tegenprestatie van Mevr. Feely bestond in een exclusieve 
bierafnameverplichting gedurende 10 jaar en de belofte in geval van overdracht 
van de handelszaak deze verplichting aan de koper op te leggen. Een half jaar later 
verkoopt Mevr. Feely het cafe aan de Heer Landuyt, haar gewezen echtgenoot, 
zonder dat het ,verkoopcompromis", d.i. de onderhandse koopakte, ook maar 
iets vermeldt over de ovemame van de exclusieve bierafnameverplichting. De 
brouwerij stelt daarop de Heer Landuyt zelf op de hoogte van deze verbintenis. 
Tevergeefs, want ook in de authentieke koopakte wordt over de bierafnamever
plichting niet gerept. De Brouwerij Martinas stelt dan een vordering in tegen 
Mevr. Feely wegens contractbreuk en tegen de Heer Landuyt wegens derde-me
deplichtigheid aan contractbreuk. Beide vorderingen worden achtereenvolgens 
door de Rechtbank van Koophandel te Brussel en het Hof van Beroep te Brussel 
ingewilligd. Wat de derde-medeplichtigheid van Landuyt betreft, oordeelde 
bovenvermeld Hof dat deze een fout in de zin van artikel1382 B. W. had begaan, 
, ,daar zijn ter zake bewust optreden, in volkomen kennis van al de omstandighe
den eigen aan kwestieus geval, wel duidelijk betekent dat hij als medeplichtige 
van Mevr. Feely, in overeenstemming met haar en met bedrieglijke schending 
van de rechten van de Brouwerij Martinas heeft gehandeld'' (Brussel, 30 decem
ber 1976, niet gepubliceerd). Zoals men ziet, bekrachtigt het Hof van Beroep te 
Brussel hier de stelling dat het desbewust deelnemen aan andermans con
tractbreuk een fout oplevert in de zin van artikel1382 B.W. Met belangstelling 
werd dan ook uitgekeken naar de uitspraak van het Hof van Cassatie in deze zaak. 
De verwachtingen werden niet ingelost, daar het Hof, in het arrest van 21 april 
1978, de voorziening in verbreking afwees op grond van de overweging dat de 
verschillende onderdelen van het enige rniddel feitelijke grondslag rnisten. 
De rechtsonzekerheid die deze problematiek reeds zovele jaren kenmerkt, zal dus 
nog enige tijd voortduren. 

141. THEORIE VAN DE DERDE-MEDEPLICHTIGHEID (vervolg)- In een reeds aange
haalde noot onder dit arrest heb ik de stelling verdedigd dat de tweede van de drie 
bovengenoemde theorieen de voorkeur verdient, m.a.w. het desbewust deelne
men aan andermans contractbreuk dient te worden beschouwd als een fout in de 
zin van artikel1382 B.W. (R.C.J.B., 1980, 97 e.v.; in dezelfde zin Swennen, 
H., l.c.). 

Vooraleer hier nader op in te gaan, moet worden onderstreept dat het Hof van 
Cassatie terecht de derde theorie heeft verworpen (zie de referenties in het vorige 
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nmnmer). Inderdaad, beslissen dat elke bewuste miskenning van andermans 
contractuele rechten onrechtmatig is in de zin van artikel 13 82 B . W. , ontneemt 
aan artikel 1165 B.W. elke betekenis. Ongetwijfeld, een contract is als feit 
tegenstelbaar erg a omnes, maar hier gaat men veel verder. Deze leer legt immers 
aan derden de algemene juridische verplichting op om zich te onthouden van 
iedere bewuste inbreuk op andermans contractuele.rechten. De hier bekritiseerde 
opvatting houdt niet alleen een verregaande aantasting in van de vrijheid van 
concurrentie en de vrijheid van handel, maar vormt ook een rniskenning van de 
contractsvrijheid en het beginsel van de wilsautonomie. Inderdaad, juist omdat 
een contract zijn bindende kracht geheel ontleent aan de wil der contracterende 
partijen, heeft het in beginsel geen gevolgen voor derden, d.w.z. personen die 
zich niet hebben willen binden. De regel uitgedrukt in artikel 1165 B.W. is 
m. a. w. het gevolg van het beginsel datA. Weill aldus heeft verwoord: , ,la liberte 
des uns ne peut enchainer la liberte des autres" (Les obligations, Paris, 1971, 
57-58). 

Maar kan men deze redenering ook niet inroepen tegen de theorie dat het 
desbewust deelnemen aan andermans wanprestatie onrechtmatig is? Het ant
woord luidt m.i. ontkennend, daar de derde door de contractbreker rechtstreeks 
en met kennis van zaken een onrnisbare hulp te verstrekken bij die wanprestatie 
misbruik maakt van zijn contractuele vrijheid en van het recht hem verleend door 
artikel1165 B.W. Inderdaad, de derde maakt misbruik van zijn vrijheid daarhij 
in zijn rechtsbetrekkingen met de contracterende partijen, niet voldoende reke
ning houdt met de in artikel 1134, lid 1 B:W. uitgedrukte regel dat geldig 
aangegane contracten als wet voor de partijen gelden. Jean Dabin schreef het 
reeds op treffende wijze: , ,le tiers complice est en faute- non pour avoir lese le 
droit du creancier -, mais pour avoir fourni au debiteur, par la conclusion du 
contrat qui contredit et detruit le premier' le moyen d' echapper a son obligation'' 
(J. Dabin, nootonder Cass., 30 januari 1965,R.C.J.B ., 1966, 93; zie ook Concl. 
Adv. Gen. F. Dumon voorCass., 17 juni 1960,Arr. Cass., 1960, 937). Hetisdus 
niet het feit zelf andermans contractuele rechten te hebben geschonden dat 
onrechtmatig is, maar de wijze waarop dit hier is gebeurt. M.a.w. de grondslag 
van de hier verdedigde opvatting ligt in de theorie van het rechtsmisbruik. 

Maar dan rijst een nieuwe vraag: vereist de toepassing van de theorie van het 
rechtsmisbruik geen bijzonder bedrieglijk opzet in hoofde van de derde-mede
plichtige? M.a.w. moet men dan niet de eerste theorie van de derde-mede
plichtigheid goedkeuren, krachtens dewelke de derde slechts een fout maakt 
indien hij gehandeld heeft met het inzicht de schuldeiser te schaden of tenminste 
met de bedoeling de schuldenaar te helpen contractbreuk te plegen ? Ook op deze 
vraag behoort het antwoord m.i. ontkennend te luiden, daar de theorie van het 
rechtsrnisbruik niet zo restrictief moet worden uitgelegd. Inderdaad, uit het arrest 
van het Hof van Cassatie van 10 september 1971 blijkt duidelijk dat boos opzet in 
hoofde van de rechtstitularis niet onontbeerlijk is voor de toepassing van de 
theorie van het rechtsmisbruik. V olgens het Hof is rechtsrnisbruik immers reeds 
voorhanden wanneer men kennelijk de grenzen overschrijdt van een normale 
~eshte!.!i!C!efe!'i!!g (C?..~~-, !0 ~~!;'tt:"!!!"tlP.r 1Q71~ Arr rn.~s.: 1972; ~1)_ De hier 
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verdedigde theorie van derde-medeplichtigheid is dus niet onverenigbaar met 
hetgeen het Hof van Cassatie terzake rechtsmisbruik leert, daar men kan stellen 
dat de derde die rechtstreeks en met kennis van zaken aan de contractbreuk van de 
schuldenaar deelneemt, het hem door artikel 1165 B. W. toegekende recht uit
oefent op een wijze die kennelijk de grenzen overschrijdt van de uitoefening van 
dit recht door een zorgvuldig en voorzichtig persoon. 

Tot slot dient hier nog de aandacht te worden gevestigd op twee andere uitspra
ken. De eerste betreft een verleiding tot contractbreuk. Een cafe-houder had er 
zich toe verbonden uitsluitend speeltuigen van zijn medecontractant in zijn cafe te 
plaatsen. Een andere leverancier verleidt hem echter tot contractbreuk, o.m. door 
de belofte hem te zullen vrijwaren voor de schade waartoe hij in voorkomend 
geval wegens wanprestatie zou veroordeeld worden. De herbergier wordt inder
daad tot schadeloosstelling veroordeeld. Op grond van het vrijwaringsbeding 
vordert hij dit bedrag terug van de leverancier die hem tot de contractbreuk had 
aangezet. Deze eis wordt echter afgewezen, daar het vrijwaringsbeding -
volgens de Rechtbank van Koophandel te Tongeren- een ongeoorloofd karakter 
heeft, m.n. omdat het strijdig is met de juridische basisbeginselen van de econo
mische orde van onze maatschappij (Kh. Tongeren, 30 november 1978,B .R.H., 
1979, 293). Volgens E. Dirix en A. Van Oevelen mag betwijfeld worden of zo'n 
beding inderdaad indruist tegen de economische openbare orde, daar hier slechts 
private belangen op het spel staan (o.c., R. W., 1980-81, 2445). M.i. ishierreden 
om het Fraus omnia corrumpit toe te passen. 
De tweede rechterlijke uitspraak is van be lang, zo men de leer aanvaardt dat het 
desbewust deelnemen aan andermans wanprestatie omechtmatig is. Bij in
breuken op exclusiviteits- en verticale prijsregelingen kennen de producenten en 
importeurs die zo'n distributieregeling hebben ingevoerd, de leveranciers van de 
inbreukplegers meestal niet, daar deze laatsten hun bevoorradingswegen niet 
bekendmaken. Daar het bewijs van de contractbreuk en van de medeplichtigheid 
van de derde daaraan op de benadeelde schuldeiser rust, rijzen hier op het eerste 
gezicht emstige bewijsproblemen. De rechtspraak toont zich echter vaak soepel. 
Zo leidt het Hof van Beroep te Bergen af uit de weigering van de , ,outsider'' om 
de identiteit van zijn leverancier bekend te maken, dat deze welbewust aan 
andermans contractbreuk heeft deelgenomen (Bergen, 12 november 1979, Ing. 
Cons., 1980, 38). Een dergelijk vermoeden is niet gegrond, daar het niet uitge
sloten is dat de inbreukpleger contractbreuk heeft gepleegd jegens zijn bevoorra
der of dat hij slechts andermans contractuele rechten welbewust heeft miskend en 
dus niet heeft deelgenomen aan andermans wanprestatie (zie Kruithof, R., De 
verticale prijsbinding van merkartikelen, Brussel, 1973, 106-107). Een meer 
verantwoorde oplossing van dit probleem dient gezocht te worden in de mede
werkingsplicht van de procespartijen bij de bewijsvoering, zoals die is uitgewerkt 
in de artikelen 870 en 871 Ger. W. (zie Kruithof, R., o.c., p. 108). 

142. RECHTSTREEKSE VORDERING - De rechtstreekse vordering is het vor
deringsrecht dat toegekend wordt aan een persoon, die optreedt in eigen naam 
(nomine proprio) en voor eigen rekening, tegen de schuldenaar van zijn schul-
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denaar. Doorgaans spruit de rechtstreekse vordering uit een uitdrukkelijke wet
tekst; soms is ze echter gegroeid uit de traditie en de rechtspraak (zie De Page, II, 
nrs. 712 e.v.; zie ook Nonet, Ph., ,Action directe et inopposabilite des ex
ceptions", Ann. Fac. Dr. Liege, 1963, 61 e.v.). Alhoewel de rechtstreekse 
vordering een belangrijke uitzondering vormt op het beginsel van de relativiteit 
der contracten, wordter in de artikelen 1121 e.v. en 1165 e.v. B.W. geen gewag 
van gemaakt. 
Een typisch voorbeeld van een rechtstreekse vordering die op een uitdrukkelijke 
wettekst steunt, is artikel 1994, lid 2 B.W., krachtens hetwelk de persoon die 
door de lasthebber in zijn plaats is gesteld, door de lastgever rechtstreeks kan 
worden aangesproken. Dit althans is de visie van het Hof van Cassatie. In het 
arrest van 16 december 1977 besliste het Hof irnmers dat de lastgever hier 
geenszins de vordering uitoefent van zijn schuldenaar, de oorspronkelijke last
hebber, doch een persoonlijke en rechtstreekse vordering. Hieruit volgt dat de 
excepties die de in de plaats gestelde lasthebber tegen de oorspronkelijke last
hebber kan aanvoeren, door eerstgenoemde niet tegen de lastgever kunnen 
wordeningeroepen (Cass., 16 december 1977,Arr. Cass., 1978, 472;R.C.J.B., 
1981, 465 noot P.A. Foriers; zie ook Paulus, C. en Boes, R., Lastgeving, in 
A.P.R., 1978, nr. 155, p. 98 en de verwijzingen aldaar; Antwerpen, 18 februari 
1976, Rechtspr. Antw., 1975-76, 229). 
De onderverkrijger van een met verborgen gebreken behept goed bezit een 
rechtstreekse vordering tegen de oorspronkelijke verkoper. De draagwijdte van 
de rechten vail de onaerverkrijger W6rden echtet bepaald door het koopcontract 
dat de oorspronkelijke verkoper heeft gesloten. De reden hiervoor is dat deze 
rechtstreekse vordering gekoppeld wordt aan artikel1615 B.W., kr~chtens het
welk de verplichting om een zaak te leveren zich uitstrekt tot haar toebehoren. De 
onderverkrijger kan dus niet meer rechten bezitten dan de oorspronkelijk koper 
(zie Brussel, 6 oktober 1976, J.T., 1975, 696). 

143. BEDING TEN BEHOEVE VAN EEN DERDE- BEGRIP - Onder beding ten be
hoeve van een derde verstaat men het beding waarbij een partij, de stipulant, in 
eigen naam en voor eigen rekening van een andere partij, de belover, een recht 
stipuleert ten gunste van een derde, die nochtans totaal vreemd is gebleven aan die 
overeenkomst. 
Het is essentieel dat de stipulant bedingt in eigen naam (proprio nomine) en niet in 
andermans naam (alieno nomine). Er kan dan ook geen sprake zijn van een 
derden-beding, indien een man als wettelijk beheerder van de eigen goederen van 
zijn echtgenote een brandverzekering afsluit (Gent, 25 november 1977, De Verz., 
1980, 537). 

De artikelen 1121 en 1165 B.W. erkennen- mits inachtneming van bepaalde 
voorwaarden- de geldigheid van een beding ten gunste van een derde, niet van 
een beding ten nadele van een derde. Zoals men weet, heeft de vraag of de 
verzekeraar die zich in een W AM-verzekeringscontract een recht van verhaal 
tegen de verzekeringnemer en andere verzekerden heeft voorbehouden in geval 
het ~!"!t;e'.'::!l d00.!." ~~!! g.!."'"'f" f"nt v"n riP. hP~tnnrrlPr vP-roorz::~::~kt werd (dron-
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kenschap, rijden zonder rijbewijs, enz.), dit beding mag tegenwerpen aan de 
bestuurder van het voertuig die in de overeenkomst geen partij was, tot veel 
controversen aanleiding gegeven (zie Fredericq, S., ,L'opposabilite des dispo
sitions du contrat d'assurance 'R.C. automobile' aux assures autres que le 
preneur, en cas de faute lourde du conducteur" ,R. C .J.B., 1978, 145-162; supra, 
nr. 33). Ten onrechte heeft men om deze vraag bevestigend te kunnen beantwoor
den, wel eens beroep gedaan op de theorie van het beding ten behoeve van een 
derde (Rb. Luik, 28 november 1977 ,Pas., 1978, III, 2), daarhethiernietom een 
voordeel, maar om een nadeel gaat voor die derde (in dezelfde zin: noot E.K. 
onder Cass. , 28 november 197 5, Arr. Cass., 197 6, 404 ; zie ook supra, nrs. 13 en 
33). 
Alhoewel een beding ten behoeve van derde het bestaan van een hoofdovereen
komst tussen stipulant en bel over impliceert, wordt toch veelal een beroep gedaan 
op deze rechtsfiguur om het bijzonder legaat te kwalificeren dat een last ten 
voordele van een derde bevat (zie De Page, VIII, nrs. 1020 en 1027, B 1; 
Mazeaud, Leqons de droit civil, N /2, nr. 1406). Toch zou het juister zijn om hier 
artikel 1121 B.W. slechts per analogiam toe te passen (zie Bergen, 28 maart 
1979, Pas., 1979, ll, 74). 

144. BEDING TEN BEHOEVE VAN EEN DERDE- NIEUW RECHT IN HOOFDE VAN EEN 

BEP AALBARE DERDE- Opdat het beding een belofte voor een derde zou uitmaken 
is vereist dat aan een bepaalde of bepaalbare derde een nieuw recht wordt 
toegekend. In dit verband rijzen vooral moeilijkheden i.v.m. bedingen ten voor
dele van erfgenamen en kinderen (zie vorig overzicht, T.P.R., 1975, 539-540). 
De Heer J. Monnoyer sluit in 1926 een samenwerkingsovereenkomst met de 
P. V .B.A. Henri jean, waarbij hij er zich toe verbindt gebruik te zullen maken van 
zijn goede relaties, vooral in zeevaartkringen, om de firma Henrijean in staat te 
stellen als makelaar verzekeringscontracten af te sluiten. Als tegenprestatie zal de 
Heer Monnoyer een gedeelte van het makelaarsloon ontvangen. In 1954 wordt dit 
contract vervangen door een gelijkaardige nieuwe overeenkomst voor de duur van 
25 jaar. In artikel12 van deze nieuwe overeenkomst wordt bepaald dat indien de 
Heer Monnoyer mocht overlijden v66r het normale einde van het contract, zijn 
erfgenamen gedurende 5 jaar recht zullen hebben op 30% van de makelaarslonen. 
Daar wordt aan toegevoegd dat indien zijn vrouw en/of minderjarige wettige 
kinderen tot de erfenis geroepen worden, deze termijn verlengd wordt hetzij tot 
het overlijden van de echtgenote zo de ldnderen op dat ogenblik reeds meerder
jarig zijn, hetzij tot de meerderjarigheid van het jongst kind zo zijn echtgenote 
voordien overlijdt. In 1972 overlijdt de Heer Monnoyer. V astgesteld wordt dat hi j 
zich tijdens zijn laatste levensjaren tevreden heeft gesteld met een veel lager 
percentage van het makelaarsloon dan in de overeenkomst van 1954 was bedon
gen. De firma beweert nu dat ook het makelaarsloon van de erfgenamen
echtgenote en kinderen- op dezelfde wijze verminderd moet worden, daar 
artikel 1122 B.W. bepaalt dat men wordt geacht bedongen te hebben voor 
zichzelf en zijn erfgenamen. De echtgenote en de kinderen menen echter dat 
artikel 12 van de overeenkomst van 1954 een beding ten behoeve van derden 
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inhoudt en dat zij dus recht hebben op 30% van het makelaarsloon. Het Hof van 
Beroep te Brussel besliste in het arrest van 13 november 1980 dat het hier wel 
degelijk om een derden-beding gaat (J.T., 1981, 158). De vraag of de derden wel 
voldoende bepaald of bepaalbaar waren werd bevestigend beantwoord. De inge
wikkelde motivering van het arrest terzake is m.i. echter overbodig, daar thans 
vrijalgemeen wordt aangenomen dat de derden niet bepaald ofbepaalbaar hoeven 
te zijn op het ogenblik dat het beding gestipuleerd wordt, maar op het ogenblik dat 
het beding effect dient te sorteren, in casu het overlijden van dhr. Monnoyer (zie 
De Page, II, m. 673; zie ook vorig overzicht, T.P.R., 1975, 539-540). De vraag 
of door het beding een nieuw recht aan de erfgenamen werd verleend en of dat 
inderdaad de bedoeling van de stipulant was geweest, werd bevestigend 
beantwoord door het Hof, daar bij ontbreken van het beding zijn erfgenamen 
gedurende maximum vijf jaar aanspraak hadden kunnen maken op een gedeelte 
van het makelaarsloon. Het beding verschafte hen dus een recht dat zij niet in de 
erfenis zouden hebben gevonden. Tenslotte wijst het Hofer op dat uit niets blijkt 
dat de Heer Monnoyer het beding ten behoeve van genoemde derden uitdrukkelijk 
of stilzwijgend zou hebben herroepen of gewijzigd. 
De bepaalbaarheid van de derde-begunstigde kwam ook ter sprake in het arrest 
van het Hof van Beroep te Antwerpen van 6 december 1977 (R.W., 1977-78, 
1892 R.G.A.R., 1978, m. 9934). Een man, de Heer Frederix, komt met zijn 
personenwagen in een gracht terecht en verliest het bewustzijn. Omstaanders 
doen beroep op de ,dienst 900" en halen in afwachting van de komst van de 
ziekenwagen de Heer Frederix uit zijn auto. De Heer Frederix, geheel of gedeel
telijk bij bewustzijn gekomen, stapt zelf in de ambulatiewagen. De bes.tuurder en 
de begeleider nemen plaats in de stuurkabine en laten het slachtoffer aileen in de 
,sanitaire eel". Tijdens de overbrengingsrit naar het ziekenhuis valt het slach
toffer uit de ziekenwagen en wordt overreden door een auto bestuurd door de Heer 
Van Looy. De oorzaak van de val blijft onopgehelderd. De vraag is of de 
exploitant van de ambulantiedienst voor het tweede ongeval aansprakelijk gesteld 
kan worden. De Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout (27 februari 1974, 
R.G.A.R., 1974, m. 9301) en het Hof van Beroep te Antwerpen komen tot het 
besluit dat de Heer Frederix bij bewustzijn was toen hij in de ziekenwagen stapte 
en dat derhalve een vervoerovereenkomst tot stand gekomen is tussen hem en de 
exploitant van de ambulantiedienst. Daar de vervoerder een resultaatsverbintenis 
aangaat en deze in casu het bewijs van overmacht of toeval schuldig blijft, wordt 
hij aansprakelijk gesteld. Het Hof van Beroep voegt daaraan toe dat men tot 
hetzelfde besluit komt, indien men zou aannemen dat de Heer Frederix te versuft 
was om vrijwillig de ziekenvervoerovereenkomst aan te gaan. Dan zou hij 
genieten van het beding ten behoeve van de zieken en gewonden dat vervat is in de 
overeenkomst die de uitbater van de ambulantiedienst met de Belgische Staat 
heeft gesloten in het raam van de Wet van 8 juli 1964 op de medische spoedtus
senkomst. Op de vraag of de derde-begunstigde hier wel voldoende bepaald of 
bepaalbaar is; antwoordt het Hof terecht bevestigend, daar de zieke of gewonde, 
ten voordele van wie de verbintenis gecreeerd is, bepaald is op het ogenblik van 
rlP ()~TOP):~ t()t hnlrverlening. althans op het moment dat de ziekenwagen bij hem · 
komt om hem te vervoeren. 
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145. BEDING TEN BEHOEVE VAN EEN DERDE- DE WIL OM VOOR EEN DERDE TE 

BEDINGEN- Een beding ten behoeve van een derde impliceert dat de stipulant het 
inzicht heeft gehad om aan de derde niet aileen een feitelijk voordeel te verschaf
fen, maar tevens een eigen recht jegens de belover en dat deze laatste die 
verbintenis jegens de derde heeft aanvaard (zie De Page, II, nr. 654; Luik, 22 juni 
1977, J.T., 1977, 655; Arbh. Brussel, 25 oktober 1978, J.T., 1979, 595). 

In het voorgaande overzicht werd er reeds op gewezen dat de clausule in de 
verkoopakte van een onroerend goed dat de koper de bestaande pacht- of huuro
vereenkomst dient te eerbiedigen, veelal als een beding ten gunste van de pachter 
of huurder wordt uitgelegd (T.P.R., 1975, 541 en de verwijzingen). De Vrede
rechter te Maaseik meent zich bij deze rechtspraak aan te sluiten, wanneer hij 
beslist dat de houder van een jachtpacht tegenover de koper van een onroerend 
goed zijn jachtrecht kan laten gelden, wanneer de verkoper in de verkoopakte een 
beding heeft doen inlassen waarin uitdrukkelijk gewezen wordt op de bestaande 
jachtpacht (7 aprill972, T. Vred., 1974, 111). Opgemerkt dient evenwel dat in 
casu in de verkoopakte weliswaar in duidelijke bewoordingen melding werd 
gemaakt van de jachtpacht, maar dat daarin aan de koper niet de verbintenis werd 
opgelegd die jachtpacht ook te eerbiedigen. Daar een beding ten behoeve van een 
derde niet vermoed wordt en de stipulant zonder twijfel de bedoeling moet hebben 
gehad om ten voordele van de derde te bedingen (Cass., 27 september 1974,Arr. 
Cass., 1975, 125), is deze uitspraak van de Vrederechterte Maaseik voorkritiek 
vatbaar (zie in deze zin Vred. Heist-Op-Den-Berg, 25 november 1976, R.W., 
1977-78, 2167). 

Om dezelfde reden- het ontbreken van het bewijs van het inzicht om voor een 
derde te bedingen - kan een met de meting van een onroerend goed belaste 
deskundige zich niet beroepen op het beding in de koopakte dat het goed verkocht 
wordt zonder enige waarborg in geval van vergissing in de vermelde oppervlakte 
(Cass., 27 september 1974,Arr. Cass., 1975, 125; zie ook i.v.m. de aansprake
lijkheid van een notaris, Rb. Turnhout, 19 februari 1979, T. Not., 1979, 247). 
Bij een auto-ongeval overlijdt de Heer Z.D. enkele ogenblikken na zijn driejarig 
zoontje. Tevoren had de Heer Z.D. een levensverzekering afgesloten waarin hij 
dit zoontje als enige begunstigde had aangeduid. In de regel aanvaardt men dat in 
geval de begunstigde v66r de stipulant overlijdt, de erfgenamen van de begun
stigde op het kapitaal van de levensverzekering aanspraakkunnen maken, daar dit 
met de bedoeling van de stipulant geacht wordt overeen te stemmen (cf. art. 1179 
B.W.). Anders is het- zoals in casu- wanneer blijkt dat de stipulant een of 
meer erfgenamen van de begunstigde heeft will en uitsluiten (zie Rb. Luik, 29 juni 
1973, Jur. Liege, 1973-74, 107 en De Verz., 1974, 719; noot H.B.; zie ook 
R.P.D.B ., Compl., III, V 0 Assurances terrestres (contrats particuliers), nrs. 133, 
157 en 64). 

In het voorgaande rechtspraakoverzicht werd ingegaan op de controverse omtrent 
de vraag of de clausule in deW AM-verzekeringspolis krachtens welke de waar
borg verleend wordt aan iedere houder ofbestuurder van het verzekerde voertuig, 
aldan niet een beding ten behoeve van derde inhoudt (I'.P.R., 1975, 540-541). 
Terecht heeft het Hof van Cassatie nu beslist dat het feit dat de verzekeringnemer 
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wettelijk verplicht is deze personen te verzekeren, niet verhindert dat zo 'n houder 
of bestuurder van het voertuig krachtens een beding ten behoeve van derde 
verzekerd is (Cass., 28 januari 1975,Arr. Cass., 1975, 596; zie ook noot E.K. 
onder Cass., 28 november 1975, Arr. Cass., 1976, 403). 

146. BEDING TEN BEHOEVE VAN EEN DERDE - GEVOLGEN - Ret beding ten 
behoeve van een derde doetonmiddellijk (Antwerpen, 6 december 1977,R.W., 
1977-78, 1982; R.G.A.R., nr. 9934) een rechtstreeks recht ontstaan in hoofde 
van de beneficiant tegenover de belover. Derhalve, wanneer in een contract 
waarbij een handelszaak wordt overgedragen, bedongen is dat de ovememer de in 
die zaak tewerkgestelde werknemers in dienst zal nemen, verkrijgen deze per
soneelsleden een onmiddellijk en rechtstreeks recht tegen de ovememer. In 
voorkomend geval zal deze laatste dan ook rechtstreeks tegenover het per
soneelslid gehouden zijn tot betaling van de krachtens de sociale wetgeving 
verschuldigde opzegvergoeding (Arbh. Brussel, 25 oktober 1978, J.T., 1979, 
595; zie ook Rb. Charleroi, 20 november 1975, De Verz., 1979, 147 (begun
stigde van een persoonlijke verzekering tegen lichamelijke ongevallen). 

Zolang een beding ten behoeve van een derde door deze derde niet is aanvaard, 
be zit de stipulant het recht om het beding te herroepen (art. 1121 in fine B. W.). 
Derhalve mag de man die een levensverzekering ten voordele van zijn echtgenote 
heeft onderschreven, dit beding herroepen door een andere begunstigde aan te 
wijzen zolang zijn echtgenote het noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend heeft 
aanvaard (Rb. Luik, 12 maart 1975, De Verz., 1975, 817, noot RB.);-

HOOFDSTUK ill 

DE RECHTSFEITEN 

AFDELING I 

ZAAKW AARNEMING 

147. INZICHT ANDERMANS BELANGENTEBEHARTIGEN- Zaakwaameming is het 
vrijwillig en belangeloos, doch niet uit vrijgevigheid behartigen van andermans 
belangen, wanneer zulks nodig of- althans volgens een belangrijk deel van 
rechtspraak en rechtsleer - nuttig is. 

V ereist is dus dat de zaakwaamemer het inzicht heeft andermans belangen te 
behartigen, uit bereidwilligheid en met de bedoeling een ander tot nut te zijn. Er 
kan dan ook geen sprake zijn van zaakwaameming, wanneer men onder het mom 
andermans zaak te beheren, in feite slechts het oogmerk heeft zijn eigen belangen 
te behartigen (zie vorig overzicht, T.P.R., 1975, 718 en de verwijzingen). 

In het voorgaande rechtspraakoverzicht werd melding gemaakt van het arrest van 
hetHofvanBeroep teLuikvan2 maart 1967 (J.T., 1967, 632). Hetginghierom 
een aannemer die een werk had aangenomen voor rekening van de Staat, maar die 
oeze opcirach1 nit;L kun uilvuc;;IC!li zvla11g ~v~vvrufg~~~d.elijke ~'.1e~ke!! d00! d~ 
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Nationale Waterverdelingsmaatschappij niet waren volbracht. Om verder uitstel 
te vermijden, voert de aannemer deze dringend noodzakelijke werken zelf uit. 
Het Hof van Beroep te Luik besliste dat zulks zaakwaarneming was en dat de 
aannemer de door hem gedane nuttige en noodzakelijke uitgaven mocht terug
vorderen (zie T.P.R., 1975, 721). Dit arrest werd door het Hof van Cassatie op 
procesrechtelijke gronden verbroken (Cass., 9 januari 1969, Arr. Cass., 1969, 
450) en verwezen naar het Hof van Beroep te Brussel. In een interessante 
uitspraak heeft dit laatste Hof dan de op zaakwaarneming steunende eis afgewe
zen. Dit gebeurde op grond van de overweging dat de aannemer door de drin
gende herstellingswerken uit te voeren de belangen van de Nationale Water
verdelingsmaatschappij behartigd had, niet zozeer uit bereidwilligheid en met het 
inzicht een ander tot nut te zijn, maar wel omdat hij de uitvoering van zijn 
opdracht jegens de Staat niet wenste te onderbreken, m.a. w. omdat hij zijn eigen 
belangen op het oog had (Brussel, 12 oktober 1972, T.Aann., 1976, 23, noot 
F. Glansdorff en M. Wagemans; zie ook infra, nr. 158). 

Ook in een ander arrest van het Hof van Beroep te Brussel kwam deze problema
tiek aan de orde. Het ging hier om eenlntercommunale die zelf aan zijn bouwvak
arbeiders de bijkomende vergoeding voor vorstverlet had uitgekeerd en dit 
we gens het uitblijven van de tussenkomst van het Fonds voor Bestaanszekerheid. 
De Rechtbank van eerste aanleg te Brussel had de op zaakwaarneming gegronde 
eis van de Intercommunale tegen het Fonds voor Bestaanszekerheid afgewezen, 
daar niet gehandeld was met het inzicht aan een ander een dienst te bewijzen. Het 
Hof van Beroep te Bru.ssel sloot zich bij deze zienswijze aan (Brussel, 28 mei 
1969,T.Aann., 1976,20, nootF. GlansdorffenM. Wagemans). Uitdefeiten van 
deze zaak - zoals vermeld in het vonnis van de burgerlijke rechtbank te Brussel 
- blijkt dat deze zienswijze goed te verdedigen is: ,Il resulte des de bats qu' elle 
(le gerant) courait en effet grand risque que ses ouvriers abandonnent son service, 
pour passer a celui d'entreprises dont les ouvriers ne se voyaient pas refuser les 
allocations dont question et de ne plus trouver de personnel ... C'est pour ecarter 
ces dangers crees par I' attitude de la defenderesse, que la demanderesse versa a 
ses ouvriers des allocations intemperies-gel" (Rb. Brussel, 19 juni 1965, aange
haald door Glansdorff,F. en Wagemans,M., l.c., 31, zie ook infra, nr. 158). 

Uit deze beslissingen blijkt dat een gedeelte van de rechtspraak m.b.t. deze 
voorwaarde voor zaakwaarneming strenge eisen stelt (zie ook Cass. fr., 13 
december 1978, T.Aann., 1980,237, nootF. Glansdorff). Vooralindeeerste van 
de twee besproken arresten is dit het geval (zie ook Glansdorff, F. en Wage
mans, M., l. c. , 32). Het lijdt toch weinig twijfel dat de aannemer niet uitsluitend 
zijn eigen belangen op het oog had, toen hij de herstellingswerken uitvoerde. Had 
hij de werken niet uitgevoerd, dan zou hij zich immers wellicht tegenover zijn 
opdrachtgever, de Belgische Staat, op overmacht hebben kunnen beroepen, daar 
de vertraging in de uitvoering van zijn verbintenis dan aan een derde, nl. de 
Nationale Waterverdelingsmaatschappij, te wijten zou zijn geweest. Natuurlijk 
zou die vertraging ook hem moeilijkheden bezorgd hebben. Kortom, het is 
waarschijnlijker dat de aannemer in casu zowel zijn eigen belangen heeft willen 
vrijwaren als andermans zaak waarnemen. Welnu, de rechtspraak heeft in zo'n 
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situaties meestal niet geaarzeld zaakwaarneming aan te nemen ( zie Glansdorff, F. 
en Legros, P., , ,La reparation du prejudice subi par 1' auteur d 'un acte de sauve
tage", R.C.J.B., 1974, 72 en de verwijzingen). 

148. INZICHT ANDERMANS BELANGEN TE BEHARTIGEN (vervolg) - Niet in alle 
gevallen waarin de vraag ter sprake komt of de betrokkene werkelijk het inzicht 
heeft gehad andermans zaak waar te nemen, toont de rechtspraak zich zo streng. 
Zo oordeelde het Rof van Beroep te Brussel dat de curator van een faillissement 
wiens mandaat nadien nietig wordt verklaard, beschouwd moet worden als 
zaakwaarnemer van het patrimonium van de gefailleerde. In die hoedanigheid 
kan hij dan de terugbetaling bekomen van zijn onkosten evenals de uitkering van 
zijn honorarium (Brussel, 6 maart 1975, Pas., 1975, II, 125 met Concl. O.M.; 
zie ookR.P.D.B., V0 Quasi-contrats, ill. 14). 
Ook bij de vraag wiens belangen de zaakwaarnemer beoogde te beschermen, 
toont de rechtspraak zich vaak zeer soepel. Zo neemt men veelal aan dat de 
meester van de zaak niet noodzakelijkerwijze aileen degene is die de zaakwaar
nemer ter hulp is gesneld, maar evenzeer de persoon die aansprakelijk is voor de 
toestand waaraan verholpen moest worden of zelfs de verzekeraar van de bijge
stane persoon (zie Luik, 3 april 1979, Pas., 1979, II, 88; f.T., 1979, 555 en 
R.G.A.R., 1980, ill. 10195, noot F. Glansdorff; zie ook Glansdorff, F. en 
Legros,P., o.c., R.C.J.B., 1974, 73 en de verwijzingen). De Franse auteur 
R. Bout schrijft hierover dat de rechtspraak blijkbaar geneigd is , ,a se satisfaire, 
chez le gerant, d'une intention altruiste, sans exiger qu'elle ait ete concretement 
destinee a celui quijoue le role de maitre" (La gestion d'affaires en droitfranr;ais 
contemporain, Paris, 1972, 367). Deze auteur keurt deze ontwikkeling goed: 
,Nous avons vu combien cette faculte que se reconnaissent nos tribunaux de 
determiner aussi librement la personne du maitre est satisfaisante sur le plan de 
l'equite, tant elle permet de choisir, parmi les personnes interessees par l'acte de 
gestion, celle qui offre le plus de garanties de solvabilite" (ibid.). 

149. VRIJWILLIG KARAKTER VAN HET OPTREDEN- Er is geen zaakwaarneming, 
wanneer hij die andermans belangen behartigt, daartoe wettelijk of contractueel 
gehouden was (zie Paulus, C.,Zaakwaarneming, inA.P.R., Brussel, 1970, illS. 

38-39). 
De wet van 6 januari 1961 (art. 422bis enter Sw.) heeft de vraag doen rijzen of er 
zaakwaarneming kan zijn, wanneer iemand een in gevaar verkerend persoon hulp 
biedt. Deze wet legt immers de verplichting op aan ieder burger om hulp te 
verlenen aan iemand die in groot gevaar verkeert, tenzij die hulpverlening de 
betrokken burger zelf of anderen in emstig gevaar zou brengen. 
Ret lijdt weinig twijfel dat de rechtspraak deze netelige vraag tracht te ontwijken. 
Dit is b. v. het geval in een vonnis van de burgerlijke rechtbank te Brussel, van 20 
februari 1970 (R.C.J.B., 1974, 55, noot F. Glansdorff en P. Legros). Ret ging 
bier om een verkeersongeval veroorzaakt door een meisje van 17 jaar die de auto 
van haar ouders uit de garage duwde met het oog op het schoonmaken van het 
vnP.rtuie. Zij had de controle over de wagen verloren, daar deze op een licht 
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hellend vlak geplaatst was. De huisbewaarster van het flatgebouw waarin zij 
woonde, werd door het voertuig verwond op het ogenblik dat deze- in een 
poging hulp te verlenen - trachtte het voertuig tegen te houden. De rechtbank 
willigde de eis tot schadevergoeding die de huisbewaarster tegen het meisje en 
haar ouders had ingesteld, op grond van artikel1382 e.v. B.W., gedeeltelijk in: 
het meisje was onvoorzichtig geweest door geen hand op het stuur of bij de 
handrem te houden, haar ouders waren tekortgeschoten in de opvoeding van en 
het toezicht op hun minderjarige dochter en het slachtoffer had roekeloos gehan
deld door te pogen het rijdende voertuig tegen te houden. De rechtbank besliste 
tevens dat gezien het subsidiair karakter van de eis gegrond op zaakwaarneming, 
deze vordering hier niet in aanmerking kwam. Mocht dat toch het geval zijn, 
aldus de Rechtbank, dan zouden de verschillende vereisten hier vervuld zijn. Ook 
op grond van zaakwaarneming zou de huisbewaarster slechts recht hebben op een 
gedeeltelijke schadevergoeding, daar zij zich schuldig had gemaakt aan , ,une 
imprudence grave' ' . In een niet gepubliceerd arrest van 30 juni 1971 werd deze 
beslissing door het Hof van Beroep te Brussel bevestigd (A.R. nr. 5694). 

Interessant is ook de volgende zaak. Een ruitenwasser krijgt bij het vervullen van 
zijn dagtaak in een ziekenhuis een neerklappend venster op zijn hoofd. De ruit 
breekt gedeeltelijk en zijn hals raakt geklemd tussen de glasscherven. Twee 
geneesheren die getuigen zijn van het ongeval, trachten de ruitenwasser uit zijn 
netelige positie te bevrijden en zijn wooden te verzorgen. Een van de geneesheren 
wordt daarbij zelf aan de hand gekwetst door een glasscherf. Deze laatste stelt een 
vordering op grond van zaakwaarneming in tegen de arbeidsverzekeraar van de 
ruitenwasser. De Rechtbank van eerste aanleg te Hoei wees deze eis af, daar de 
geneesheer niet de belangen van de arbeidsverzekeraar maar die van de ruiten
wasser had behartigd, en daar hij een wettelijke verplichting was nagekomen. Het 
Hof van Beroep te Luik besliste echter dat de voorwaarden van zaakwaarneming 
hier ook t. a. v. de arbeidsverzekeraar vervuld waren, zonder verder in te gaan op 
de vraag of het optreden van de geneesheer wei vrijwillig was (Luik, 3 april1979, 
R.G.A.R., 1980, nr. 10195, noot F. Glansdorff, Pas., 1979, II, 88 J.T., 1979, 
555). 

In een belangrijke noot hebben F. Glansdorff en P. Legros gepoogd de door 
artikel422bis enter Sw. geschapen klip te omzeilen door te stellen dat het feit dat 
degene die andermans belangen behartigt zelf schade lijdt, bewijst dat hij emstig 
gevaar liep en dus niet wettelijk verplicht was hulp te verlenen (,,La reparation du 
prejudice subi par I' auteur d'un acte de sauvetage", R.C.J.B., 1974, 72). Het · 
arglJment is ingenieus en in vele gevallen overtuigend. Zo kan men in het geval 
van de huisbewaarster aannemen dat het ongeval bewijst dat zij zich aan een 
emstig gevaar blootstelde en dus verder was gegaan dan de verplichting die artikel 
422bis Sw. haar oplegde. Maar geldt hetzelfde ook voor de tussenkomst van de 
twee geneesheren? Uit de verwonding van de ene geneesheer blijkt dat er een 
risico aan zijn tussenkomst verbonden was, maar kan men- zoals de wet eist
hier spreken van een , ,emstig gevaar voor zichzelf''? Een ontkennend antwoord 
dringt zich hier wellicht op (zie ook de door F. Glansdorff aangehaalde uitspraak 
in eerste aanleg in deze zaak van de burgerlijke rechtbank te Hoei en zijn 
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kommentaar daarop, noot onder Luik, 3 april1979,R.G.A.R., 1980, nr. 10195, 
p. 2 recto en verso). 

Een tweede argument om artikel 422bis enter Sw. te omzeilen is dat in de zaak 
van de geneesheren deze wel een wettelijke verplichting jegens de ruitenwasser 
nakwamen, maar niet jegens de arbeidsverzekeraar. Deze laatste kan zich dus niet 
op deze wetsbepaling b1roepen om te stellen dat de voorwaarden van zaakwaar
neming niet vervuld zijn (Glansdorff, F., o.c., R.G.A.R., 1980, nr. 10195, p. 2 
verso). Dit argument is niet overtuigend: de vraag is niet of de geneesheer door 
hulp te verlenen aan de ruitenwasser een wettelijke verplichting jegens de ar
beidsverzekeraar nakwam, maar wel of de geneesheervrijwillig de belangen van 
de arbeidsverzekeraar heeft behartigd. Op die laatste vraag luidt het antwoord 
ontkennend, daar hij wettelijk verplicht was de handelingen te stellen die ook de 
belangen van de verzekeraar dienden. Bovendien lost deze argumentering het 
probleem niet op voor wat de vraag betreft of de geneesheer op grand van 
zaakwaarneming schadevergoeding kan bekomen van de ruitenwasser zelf. 
F. Glansdorff roept nog een laatste argument in, nl. dat een wettelijke verplich
ting zaakwaarneming slechts uitsluit wanneer het om een ambtsplicht of om een 
beroepsplicht gaat - zoals het geval is voor politieagenten, brandweerlieden, 
enz. -, m.a.w. de algemene hulpverleningsplichtvan de artikelen422bis enter 
valt daar niet onder (ibid.). Alhoewel deze oplossing de lege ferenda wenselijk is, 
zie ik de lege lata de juridische grondslag ervan niet. 
Tenslotte nog een opmerking. De artikelen 422bis enter Sw. scheppen slechts 
een wettelijke hulpverleningsrecht aa~personen die in groat gevaar verkeren. Er 
is dus geen moeilijkheid wanneer hulp verleend wordt om dieren of zaken te 
redden. Welnu, de huisbewaarster in de hierboven behandelde zaak had blijkbaar 
slechts de bedoeling te voorkomen dat de auto tegen de muur zou botsen; 
levensgevaar voor omstaanders was er klaarblijkelijk niet. 

150. VRIJWILLIG KARAKTER VAN HET OPTREDEN (vervolg) - Luidens artik:el 17 
van de Verzekeringswet moet de verzekerde alles in het werk stellen om de door 
het verzekeringscontract gedekte schade te voorkomen of te beperken; en de door 
hem gemaakte kosten om de schade te beperken, zijn ten laste van de verzekeraar 
behalve indien zij, voor het geheel of voor een gedeelte, op onbedachtzame wijze 
werden gemaakt. Beslist werd dat in deze wetsbepaling de regels van artikell375 
B. W. inzake zaakwaarneming worden toegepast (zie Cass., 22 januari 1976,Arr. 
Cass., 1976, 607; zie ookKh. Brussel, 1 december 1978,B.R.H., 1979,345, 
noot P. Vander Meersch en De Verz., 1980, 107, noot J.R.). Toch kan men niet 
stellen dat de burgerrechtelijke bepalingen inzake zaakwaarneming hier recht
streeks toepasselijk zijn, daar de verzekerde niet vrijwillig, maar ingevolge een 
wettelijke verplichting optreedt. 

Van zaakwaarneming in de zin van de artikelen 1372 e.v. B.W. kan evenmin 
sprake zijn, wanneer iemand ingevolge een contractuele verplichting andermans 
belangen behartigt. Derhalve kan een echtpaar dat zich vrijwilligjegens vrienden 
verbonden heeft om hun hond gedurende hun afwezigheid bij te houden, zich niet 
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derde schade heeft berokkend (Rb. Hasselt, 6 januari 1975,R.G.A.R., 1975, nr. 
9489; voor een andere toepassing zie Kh. Antwerpen, 9 december 1975, 
Rechtspr. Antw., 1977-78, 168). 

151. NOODZAKELIJK KARAKTER VAN HET OPTREDEN - Daar ongevraagde 
diensten zelden welk:om zijn, schept zaakwaarneming slechts verbintenissen in 
hoof de van de meester van de zaak, indien de tussenkomst van de derde niet aileen 
nuttig, maar ook noodzakelijk is (voor een geval waarin ongetwijfeld sprake was 
vaneennoodsituatie, zie Luik, 3 april1979,Pas., 1979, 555 enR.G.A.R., 1980, 
nr. 10195, noot F. Glansdorff). 
Uit het voorgaande volgt dat zaakwaarneming in de regel niet gerechtvaardigd is, 
wanneer de meester zelf bij machte is zijn belangen te behartigen en a fortiori 
wanneer deze zich tegen de zaakwaarneming verzet (De Page, o.c., II, nr. 1084, 
A, 2° en B, 2° en de verwijzingen aldaar; zie ook Ontwerp voor een nieuw 
Burgerlijk Wetboek, Toelichting Boek 6, Den Haag, 1961, 710; contra: Glans
dorff,F. en Wagemans,M., o.c., T.Aann., 1976,30-31 en de verwijzingen). 
Derhalve kan degene die andermans wettelijke of contractuele verbintenissen 
nakomt, dan wanneer de schuldenaar zelf die verbintenissen weigert uit te voeren 
of zich zelfs verzet tegen betaling door die derde of derden in het algemeen, zich 
niet op zaakwaarneming tegenover die schuldenaar beroepen. W el is het mogelijk 
dat de derde dan over een actio de in rem verso tegen de schuldenaar beschikt 
(contra: Glansdorff, F. en Wagemans, M., ibid.). 
In de hierboven reeds besproken zaak van de Intercommunale die de door het 
Fonds voor Bestaanszekerheid verschuldigde vergoeding voor vorstverlet aan 
zijn werknemers had uitgekeerd, werd zaakwaarneming door de burgerlijke 
rechtbank te Brussel om deze reden afgewezen. Inderdaad, het Fonds voor 
Bestaanszekerheid was zeer wei in staat zijn eigen zaken te beredderen en deed dit 
ook, nl. door de uitkering van de desbetreffende vergoedingen te weigeren (Rb. 
Brussel, 19 juni 1965, onuitg., aangehaald door Glansdorff,F. en Wage
mans, M., I.e., 30). HetHofvan Beroep te Brussel bevestigde deze beslissing en 
nam deze motivering over (Brussel, 28 mei 1969, T.Aann., 1976, 20). 
Toch mag ook hier niet te ver worden gegaan. In uitzonderlijke omstandigheden 
is het inderdaad denkbaar dat zaakwaarneming ondanks het verzet van de 
, ,meester'' voorhanden is. Men denke aan de geneesheer die vergoeding vordert 
van de kosten gedaan met het oog op het redden van het leven van een persoon die 
zelfmoord poogde te plegen. Of dient het recht op zelfbeschikking van ieder mens 
hier te primeren? Zo ja, dan is hier niet aileen geen sprake van zaakwaarneming, 
maar begaat de geneesheer zelfs een onrechtmatige daad. 

AFDELING II 

ONVERSCHULDIGDE BETALING 

152. ONVERSCHULDIGD KARAKTER VAN DE GEDANE BETALING- Uit de artike
len 1235, 1376 e.v. B.W. -zoals gei:nterpreteerddoorrechtspraakenrechtsleer 
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in ons land - spruit voort dat de terugvordering van hetgeen onverschuldigd 
betaald werd, slechts afhankelijk is van de vervulling van twee voorwaarden, nl. 
het voorhanden zijn van een betaling en het onverschuldigd karakter daarvan (zie 
Leclercq, J. , ,Reflexions sur un principe general de droit: la repetition de 
l'indu", J.T., 1976, 106). 

Het onverschuldigd karakter van de verrichte betaling kan ,absoluut" of ,ob
jectief" zijn, d.i. wanneer er hoegenaamd geen schuld was, of ,relatief" of 
,subjectief", d.i. wanneer er wel een schuld bestaat, maar de solvens aan een 
ander heeft betaald dan aan de schuldeiser of omgekeerd, wanneer een ander dan 
de solvens de werkelijke schuldenaar is (ibid., 107). 
Tot de absolute of objectieve vorm van onverschuldigde betaling wordt ook de 
betaling gerekend waarvan het bedrag de werkelijke schuld overtreft. De solvens 
maghetteveel betaaldedusop grondvande artikelen 1235 en 1376e.v. B.W. van 
de accipiens terugvorderen (ibid., 107, nr. 14; Dekkers,R., II, nr. 307). 

Dit laatste heeft men in Frankrijk- op grond van het arrest van de Cour de 
Cassation van 7 januari 1925 (D., 1926, I, 224)- wel eens in twijfel getrokken, 
maar daar is men sinds het arrest van de Cour de Cassation van 17 juli 1939 (D .H 
1940, 15) op teruggekomen (Leclercq, J., I.e., 107, nr. 14). Het is dan ook te 
betreuren dat in een arrest van het Hof van Beroep te Bergen naar deze ach
terhaalde opvatting verwezen wordt (Bergen, 12 februari 1980, J.T., 1980, 412). 
Het ging hier om de terugvordering van het gedeelte van het honorarium van een 
landmeter dat overdreven geacht werd. De eerste rechter had deze eis ingewilligd, 
maar het Hof van Beroep te Bergen wees de vordering af. Uit de motivering van 
dit arrest blijkt echter niet duidelijk of de beslissing steunt op de overweging dat 
het betaalde honorarium contractueel verschuldigd was- m. a. w. dater hier van 
onverschuldigde betaling geen sprake was-, dan wel op de grond dat hier 
weliswaar meer betaald werd dan contractueel verschuldigd, maar dat het teveel 
betaalde niet op grond van de artikelen 1235 en 1377 B.W. teruggevorderd kon 
worden. 

153. ONVERSCHULDIGD KARAKTER VAN DE GEDANE BETALING (vervolg)- Wan
neer een contract ontbonden of nietig verklaard wordt, moeten de partijen in 
beginsel in hun vorige toestand hersteld worden. Hetgeen in uitvoering van de 
ontbonden of vemietigde overeenkomst betaald werd, mag dan ook teruggevor
derd worden op grond van de artikelen 1235 en 1376 e.v. B.W. (Rb. Dinant, 15 
december 1977, Rec. Gen. Enr. Not., 1979, nr. 22338, met noot; zie ook 
Leclercq, J., l.c., 109 e.v.; zo nodig kan ook beroep gedaan worden op de actio 
de in rem verso: Rb. Brussel, 4 april 1974, J.T., 1974, 588; contra: De Page, 
o. c. , II, nr. 817). Opgemerkt dient evenwel dat de rechter, op grond van het 
adagium In pari causa turpitudinis cessat repetitio, gerechtigd is, zij het niet 
verplicht, de vordering tot terugbetaling af te wijzen wanneer het contract abso
luut nietig is wegens een inbreuk op de openbare orde of de goede zeden (supra, 
nrs. 87 en 88; zie ookLeclercq,J., l.c., 110 e.v.). 

Een verzekeraar keert een volledige schadevergoeding uit aan het slachtoffer van 
PPn - m1::~r het oordeel van de verzekeraar - geheel aan de schuld van z~jn 
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verzekerde te wijten ongeval. Ret slachtoffer tekent een kwijtschrift voor saldo 
van rekening. Achteraf komt vast te staan dat het slachtoffer zelf geheel of 
gedeeltelijk voor het ongeval aansprakelijk is. Kan de verzekeraar dan het aan het 
slachtoffer betaalde als onverschuldigd terugvorderen? Ret antwoord op deze 
vraag luidt ontkennend, indien de verzekeraar de betaling verricht heeft om 
definitief en forfaitair een einde te stellen aan de betwisting en derhalve impliciet 
het risico heeft aanvaard van een verkeerde beoordeling van het aansprakelijk
heidsprobleem (zie Cass., 2 juni 1972,Arr. Cass., 1972, 931; Brussel, 30 maart 
1971,De Verz., 1972, 1075; Rb. Antwerpen, 27 april1973,R.W., 1973-74, 
2226; zie ook Van Ommeslaghe, P., o.c., R.C.J.B., 1975, 637 e.v.; supra, nr. 
82 en de verwijzingen). 

154. DW ALING IN HOOFDE VAN DE SOLVENS- De twistvraag of een vergissing in 
hoofde van de solvens als derde essentie1e vereiste van de vergoeding wegens 
onverschuldigde betaling moet gesteld worden, heeft het Rof van Cassatie -
zoals in het vorige rechtspraakoverzicht werd uiteengezet (!'.P.R., 1975, 722-
723)- in het arrest van 17 september 1970 terecht ontkennend beantwoord. 
lnderdaad, het Rof besliste dat een vergissing slechts bewezen dient te worden, 
indien twijfel mogelijk is nopens het onverschuldigd karakter van de gedane 
betaling (Arr. Cass., 1971, 47; zie ook Leclercq,J., l.c., 112 e.v.). 
De draagwijdte van deze beslissing blijken een aantal rechtbanken nog niet ten 
voile in te zien (zie b.v. Kh. Antwerpen, 5 mei 1972,B.R.H., 1972;Rev. Prat. 
Soc., 1973, 239, met noot; Arbrb. Antwerpen, 15 november 1976, R.W., 
1977-78, 1902, noot L. Lamine). 
Mag de rechter de terugvordering van het onverschuldigd betaalde weigeren, 
indien de betaling aan een onverschoonbare vergissing van de solvens te wijten 
was? De Arbeidsrechtbank te Dendermonde gafhierop een bevestigend antwoord 
en wees dan ook een vordering van een werkgever tot terugbetaling van ten 
onrechte uitbetaald vakantiegeld af, daar, aldus de rechtbank, deze betaling het 
gevolg was van een onvergeeflijke dwaling van de werkgever omtrent de toe te 
passen wetsbepalingen (Arbrb. Dendermonde, 16 april1975, T.S.R., 1975, 323, 
noot A. Trine). Blijkbaar oordeelde de rechtbank dat een onverschoonbare dwa
ling geen dwaling is (supra, nr. 46) en dus dat de bestaansvoorwaarden voor de 
vordering wegens onverschuldigde betaling niet vervuld waren. Deze oplossing 
dient te worden afgewezen, daar -zoals gezegd- de dwaling geen afzon
derlijke voorwaarde voor de terugvordering uitmaakt, maar aileen een probatoir 
karakter heeft. lndien het m. a. w. vaststaat dat de betaling niet verschuldigd was, 
dient de eis tot teruggave ingewilligd te worden, hoe grof de begane vergissing 
ook moge geweest zijn (in die zin: Trine, A., l.c., 324-325; Van Oevelen, A., 
o.c., R.W., 1976-77, 2402; Leclercq,J., l.c., 115; Kh. Brussel, 16 oktober 
1973, B.R.H., 1974, 7; vgl. Van Quickenbome,M., o.c., R.C.J.B., 1979, 
151-152; supra, nr. 49). 

155. OMVANG DER TERUGBETALING - Hij die iets ontvangen heeft zonder dat 
het verschuldigd was, moet- krachtens artikel 13 78 B. W. - de interest slechts 
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teruggeven te rekenen van de dag der betaling indien hij te kwader trouw was. 
Derhalve moet het vonnis vernietigd worden dat beslist dat hij die het onverschul
digde kapitaal heeft ontvangen ook de interesten moet terugbetalen daar hij het 
genot van het kapitaal heeft gehad,, wanneer dit vonnis niet vaststelt dat de 
ontvanger te kwader trouw was op de dag der betaling aan hem (zie Cass., 18 
oktober 1979, Arr. Cass., 1979-80, 220). 

156. BIJZONDERE WETGEVING -De beginselen van burgerlijk recht in verband 
met de terugvordering van het onverschuldigd betaalde, zijn in materies die door 
bijzondere wetgeving worden beheerst, slechts van toepassing voorzover die 
bijzondere wetgeving er niet uitdrukkelijk of stilzwijgend van afwijkt (zie Cass., 
21 september 1978,Arr. Cass., 1978-79, 92 (belastingen); zie ookinzake sociale 
zekerheid Leclercq, J., ,L'indu dans le droit de la securite sociale", T.S.R., 
1975, 393 e.v. en 1976, 433 e.v.; vgl. Vred. Deume, 14 december 1973, 
T.Vred., 1975, 44 (onderhoudsgelden); Luik, 3 oktober 1973, J.T., 1974, 100 
( onteigening)). 

AFDELING Ill 

VERMOGENSVERSCHUIVING ZONDER OORZAAK 

157. VEREISTEN- AFWEZIGHEID VAN EEN GELDIGE JURIDISCHE OORZAAK- CON

TRACT - Ben vermogensverschtiivirig is niet zolider oorzaak wanneer zij haar 
oorsprong vindt in een contractuele, wettelijke of natuurlijke verbintenis, of nog 
in de eigen wil van de verarmde (De Page, o.c., III, 50 e.v.; Dirix, E., ,Onge
rechtvaardigde verrijking in drie-partijen-verhouding", T.P.R., 1981, 1024 
e.v.). 
In een bouwcontract komt een beding voor krachtens hetwelk de aannemer er zich 
toe verbindt de bouwheer te vrijwaren voor diens aansprakelijkheid jegens derden 
we gens fout of burenhinder. Ben buurman lijdt schade en bekomt van de 
bouwheer een vergoeding op grond van artikel544 B.W. In vrijwaring geroepen 
vergoedt de aannemer op zijn beurt de bouwheer. Daar de aannemer van oordeel 
is dat de schade ten dele te wijten is aan een gebrek in de bouw van een aan een 
derde toebehorend goed, stelt hij een actio de in rem verso in tegen de eigenaar 
van die constructie evenals tegen de aannemer die het gebouwd heeft. De 
vordering wordt afgewezen, daar het financieel nadeel dat de aannemer lijdt zijn 
juridische verrechtvaardiging vindt in het vrijwaringsbeding in het contract 
tussen bouwheer en aannemer (Brussel, 30 december 1977, R. G .A .R. , 1979, nr. 
10063, noot R.O. Dalcq; zie ook Dirix,E., ibid., 1038-1039). 
De Heer B. had 4.000.000BF ontleend van een P.V.B.A. om zijn deel in het 
kapitaal van een N. V. te kunnen volstorten. Later betaalt B. dit bedrag terug aan 
de P.V.B.A. met geld dat hij op bedrieglijke wijze van diezelfde N.V. heeft 
ontvreemd. Door het Hof van Beroep te Antwerpen werd de vordering van de 
N.V. tegen de P.V.B.A., gegrond op vermogensverschuiving zonder oorzaak, 
i~g~---Y-.-Y·i!!igd. Eet H~f "'.':!!! C!!~~2.!i~ '.'e!h!?.k ljf:'~~ l_~it~rr:;l~k- f".r.htP.r; il:l::tr cie venno-
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gensverschuiving niet zonder oorzaak: is, wanneer de ene partij verrijking stoelt 
op een juridisch feit dat het vermogensaccres rechtvaardigt; dat zulks ook geldt 
wanneer de verrijking steunt op een contract met een andere persoon dan deze die 
de verarrning ondergaat. M.a.w. de verrijking van de personenvennootschap 
vindt haar oorzaak: in de overeenkomst van lening (Cass., 7 april 1978, Arr. 
Cass., 1978, 905; zie ook Dirix, E. en Van Oevelen, A., o.c., R.W., 1980-81, 
2476-2477). 
Indirekte verrijking, d.i. wanneer de vermogensverschuiving niet rechtstreeks 
plaatsvindt tussen verarmde en verrijkte, maar via het patrimonium van een 
derde, kwam ook te berde in het arrest van het Hof van Cassatie van 25 januari 
1980. J. en T.V., twee vennoten in eenP.V.B.A., hadden ten voordele van een 
bank hypotheek verleend op bepaalde persoonlijke eigendommen tot zekerheid 
van de betaling van de schulden van de P. V .B.A. Door de vrijwillige verkoop van 
twee woonhuizen die aan een van die vennoten toebehoorden, wordt op een 
bepaald ogenblik de maatschappelijke schuld jegens de bank gedelgd. Deze 
vennoot probeert nu van zijn medevennoot terugbetaling te bekomen van een 
gedeelte van het aan de bank uitgekeerd bedrag. Daar van subrogatie geen sprak:e 
is, grondt hij de eis op de vermogensverschuiving zonder oorzaak:. De vordering 
wordt afgewezen, daar de overeenkomst met de bank de juridische rechtvaar
diging biedt voor de verarrning. Het argument van de verarmde dat enkel een 
contract tussen de verrijkte en de verarmde en niet een overeenkomst met een 
derde een vermogensverschuiving kan rechtvaardigen, wordt door het Hof van 
Cassatie terecht afgewezen (Cass., 25 januari 1980, Arr. Cass., 1979-80, 608), 
daar een contract als feit tegenstelbaar is aan derden (supra, nr. 139; zie ook 
Dirix, E., o.c., T.P.R., 1981, 1059 e.v.; vgt Kh. Brussel, 20 november 1969, 
T.Aann., 1973, 32, noot S. Gehlen). 

158. VERBIS TEN- AFWEZIGHEID VAN EEN GELDIGE JURIDISCHE OORZAAK- EIGEN 

WIL vAN DE VERARMDE- Hierboven werd reeds aandacht besteed aan het arrest 
vanhetHofvanBeroep teBrussel van 28 mei 1969 (supra, nr. 147). Hetginghier 
om een Intercommunale vereniging die de door het Fonds voor Bestaanszeker
heid verschuldigde bijkomende vergoeding voor vorstverlet zelf aan zijn bouw
vak:arbeiders had uitgekeerd. 
Er werd reeds op gewezen dat voorzover de door de Intercommunale tegen het 
Fonds voor Bestaanszekerheid ingestelde vordering tot terugbetaling gegrond 
was op zaak:waarneming deze niet werd ingewilligd. De Intercommunale eiste 
echter ook de terugbetaling van deze bedragen op basis van vermogens
verschuiving zonder oorzaak:. Het Hof van Beroep wees echter ook deze eis af en 
dit op grond van de overweging dat de vermogensverschuiving te wijten was aan 
de vrijwillige handeling van de verarmde (Brussel, 28 mei 1969, T.Aann., 1976, 
20, noot F. Glansdorff en M. Wagemans). De overweging van het hof dat de 
motieven die de Intercommunale tot deze vrijwillige handeling bewogen hebben, 
daarbij irrelevant zijn, is voor kritiek vatbaar. Inderdaad, beslissend is niet het al 
dan niet vrijwillig karak:ter van de door de verarmde gestelde handeling, maar wei 
het antwoord op de vraag welk oogmerk hij daarmee beoogde te verwezenlijken. 
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Handelde hij met milddadig inzicht, speculeerde hij met het oog op het bereiken 
van een bepaald resultaat of was zijn optreden in hoofdzaak bedoeld eigen 
belangen te behartigen, dan moet hem de actio de in rem verso ontzegd worden. 
Beoogde hij echter een ander doel, dan is vermogensverschuiving zonder oorzaak 
zeker niet uitgesloten (zie Glansdorff,F. en Wagemans,M., l.c., 34-35; De 
Page, o.c., ill, 53-54)./n casu beoogde de Intercommunale door de uitkering van 
deze vorstverletvergoedingen haar eigen belangen te dienen. Inderdaad, anders 
zouden de arbeiders hun werk opgezegd hebben en zou de Intercommunale geen 
andere werknemers in dienst hebben kunnen nemen, daar de andere werkgevers 
- onderworpen aan een andere reglementering - deze vergoedingen wel be
zorgden aan hun werknemers (in deze zin: Glansdorff,F. en Wagemans,M., 
ibid.' 35). 
Om zijn aansluiting te bekomen op het waterleidingsnet dient G. een rekening te 
betalen van meer dan 32.000BF., zijnde de prijs voor de daartoe uit te voeren 
werken. Zijn buurman V. die enige tijd later ook aangesloten wordt op het 
waterleidingsnet, moet aan de intercommunale waterleidingsmaatschappij niet 
betalen voorhetgedeelte vanhet netdat al op kosten van G. is aangelegd. Om V. 
toch tot een bijdrage in die kosten van aanleg te dwingen, stelt G. een actio de in 
rem verso tegen hem in. Deze eis wordt door de Vrederechter te Grace-Hollogne 
verworpen, o.m. op grond van de overweging dat de vermogensverschuiving te 
wijten was aan de wil van de verarmde zelf, die door de aansluiting op het 
waterleidingsnet zijn eigen belangen beoogde te behartigen (26 maart 1974, fur. 
Liege, 1973-74, 304 en fur. Liege, 1974-75, 64; in dezelfde zin: De Page, o.c., 
IT, 1138, voetnoot 1, enlll, 54; anders: Dekkers,R., IT, 182, voetnoot 1). 
Een aannemer krijgt opdracht van de Staat bepaalde werken uit te voeren. Deze 
taak kan hij echter niet aanvatten zolang de Nationale Waterverdelings
maatschappij bepaalde werken niet heeft uitgevoerd. Om verder uitstel te vermij
den beslist de aannemer deze werken zelf te volbrengen en de kosten daarvan op 
grond van zaakwaarneming en vermogensverschuiving zonder oorzaak van de 
Nationale Waterverdelingsmaatschappij terug te vorderen. Zoals gezegd (supra, 
nr. 14 7), werd zaakwaarneming door het Hof van Beroep te Brussel afgewezen, 
daar de aannemer niet uit bereidwilligheid en met het inzicht een ander tot nut te 
zijn, gehandeld had, maar opgetreden was omdat hij zijn opdracht jegens de Staat 
niet wenste te onderbreken. Men zou verwachten dat het Hof, vermits de aanne
mer niet het inzicht had de be lang en van de Staat of van de Nationale Waterverde
lingsmaatschappij te behartigen, de actio de in rem verso afgewezen zou hebben 
op grond van de overweging dat de aannemer opgetreden was met het oog op de 
behartigil).g van zijn eigen belangen. Toch willigde het Hof van Beroep te Brussel 
de vordering in, daar de aannemer ,n'a ete compense par aucun avantage 
equivalent" (Brussel, 12 oktober 1972, T.Aann., 1976, 25). Hiermede sluit het 
Hof aan bij de mening van wijlen A. De Bersaques dat de actio ingewilligd moet 
worden in de mate van het verlies geleden door de in eigen belang handelende 
verarmde niet gecompenseerd wordt door een voordeel dat deze heeft genoten 
(noot onder Kh. Luik, 6 januari 1950, R.C.J.B., 1951, 278 e. v. en noot onder 
Gent, 29 ianuari 1955,R.C.J.B., 1957, 128-129; in dezelfde zin Glansdorff,F. 
en Wagemans,M., l.c., 37). 
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159. VEREISTEN- AFWEZIGHEID VAN EEN GELDIGE JURIDISCHE OORZAAK- WET 

- De actio de in rem verso dient ook te worden afgewezen, wanneer de 
vermogensverschuiving haar rechtvaardiging vindt in de wet. 
Zo kan de geneesheer die iemand ter hulp komt die in groot gevaar verkeert en 
daarbij zelf schade oploopt, deze schade niet op grond van vermogens
verschuiving zonder oorzaak verhalen op de geholpen persoon of diens verzeke
raar, in de mate dat die geneesheer krachtens artikel422bis enter Sw. wettelijk 
verplicht was die hulp te verlenen (zie Glansdorff,F. en Legros,P., o.c., 
R.C.J.B., 1974,78-79 ;contra: de uitspraakvande burgerlijkerechtbank te Hoei 
aangehaald door F. Glansdorff, noot onder Luik, 3 april1979, R.G.A.R., 1980, 
nr. 10195, p. 2 recto; Dirix, E., o.c., T.P,R., 1981, 1039). 
Degene die, zonderdaartoe wettelijk verplicht te zijn, aan een behoeftige persoon 
hulp verleent, vermag zich te beroepen op de verrijkingsactie tegen de onder
houdsplichtige familieleden, zo ook de andere toepassingsvoorwaarden van deze 
vordering voornanden zijn (zie Vred. Aarlen, 22 december 1978, fur. Liege, 
1980, 261). 

Wanneer de verarmde over een andere vordering beschikte, maar hij deze door 
eigen nalatigheid heeft laten verjaren, vindt de vermogensverschuiving haar 
oorzaak in de wet (Rb. Brussel, 19 juni 1965, onuitg., aangehaald door Glans
dorff,F. en Wagemans,M., o.c., T.Aann., 35). Voor deze regel beroept men 
zich echter meestal op het subsidiair karakter van de verrijkingsactie (ibid. ; 
Cass., 11 september 1969, Arr. Cass., 1970, 36; Van Ommeslaghe,P., o.c., 
R.C.J.B., 1975, 648). 
Voor een andere toepassing, zie Rb. Charleroi, 13 april1972, R.G.A.R., 1974, 
nr. 9203, noot. 

160. VEREISTEN- SUBSIDIAIR KARAKTER VAN DE VORDERING- Alhoewel men 
in de rechtsleer het nut en de noodzaak van deze voorwaarde wel eens in twijfel 
heeft getrokken (zie De Bersaques, A., ,Le caractere subsidiaire de I' action 
d'enrichissement sans cause", R.C.J.B., 1957, 120 e.v.), blijft de heersende 
rechtspraak beroep doen op de regel dat de actio de in rem verso moet worden 
ontzegd aan de eiser die · nog over enige andere vordering beschikt om de 
vermogensverschuiving ongedaan te maken. Daar de controverse vooral een 
rechtstheoretisch karakter heeft, is tegen dit in de rechtspraktijk handige criterium 
geen emstig bezwaar (zie ook supra, nr. 159). 

Soms wordt over het hoofd gezien dat het subsidiair karakter van de verrijkings
actie niet aileen betekent dat deze vordering niet kan worden ingewilligd, wan
neer de verarmde over een contractuele vordering of een vordering uit onrecht
matige daad beschikt, maar ook wanneer de eis kan gegrond worden op zaak
waameming of onverschuldigde betaling (zie b.v. Rb. Antwerpen, 24 juni 1966, 
R.W., 1966-67, 604; Vred. Aarlen, 22 december 1978,Jur. Liege, 1980, 261; 
zie ook Luik, 3 april1979, R.G.A.R., 1980, nr. 10195, noot F. Glansdorff). 
W anneer de verarmde over een andere vordering beschikte en hi j deze door eigen 
nalatigheid heeft laten verjaren, belet het subsidiair karakter van de verrijkings-
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actie er zich tegen dat die verannde door deze vordering de gevolgen van zijn 
eigen nalatigheid ongedaan zou maken (Cass., 11 september 1969, Arr. Cass. , 
1970, 36). Terecht is opgemerkt dat in de hierboven besproken casus van de 
uitkering door een intercommunale vereniging aan bouwvakarbeiders van de door 
het Fonds voor Bestaanszekerheid verschuldigde vergoedingen voor vorstverlet 
(Brussel, 28 mei 1969, T.Aann., 1976, 20;supra, nr. 158), deze regel toegepast 
had moeten worden. Inderdaad, de intercommunale had nagelaten subrogatoire 
kwitanties van de betrokken arbeiders te vragen. Op het ogenblik dat het proces 
gevoerd werd, was het daarvoor te laat, daar de vordering van die arbeiders tegen 
het Fonds voor Bestaanszekerheid verjaard was (Glansdorff, F. en Wage
mans,M., o.c., T.Aann., 1976, 35-36; Van Oevelen, A., o.c., R.W., 1976-77, 
2403; in eerste aanleg werd de regel wel toegepast: Rb. Brussel, 19 juni 1965, 
onuitg., aangehaald door Glansdorff, F. en Wagemans, M., ibid., 35). Menkan 
hier m.i. ook beroep doen op de regel dat de vermogens.verschuiving niet 
ongegrond is, daar de oorzaak ervan ligt in de wetsbepaling die de verjaringster
mijn vaststelt (supra, nr. 159). 

DEEL II 

DE GEVOLGEN DER VERBINTENISSEN 

HooFosruK I 

ALGEMENE GEVOLGEN 

AFDELING I 

DWANGUITVOERING 

A. lNGEBREKESTELLING 

161. REDEN VAN BESTAAN EN DRAAGWIJDTE VAN HET BEGINSEL - Wil de 
schuldeiser de schuldenaar dwingen om zijn verbintenis na te komen, dan moet 
hij, in de regel, de debiteur eerst tot naleven van zijn plichten aanmanen, d. w .z. 
hij moet de schuldenaar op ondubbelzinnige wijze ter kennis brengen dat hij, de 
schuldeiser, uitvoering van de verbintenis eist. Deze aanmaning noemt men 
inmora- of ingebrekestelling. 
De reden van bestaan van de aanmaningsvereiste is dat de schuldeiser zijn 
houding m.b.t. de opeisbaar geworden schuld duidelijk moet maken. Hij kan 
immers verschillende wegen bewandelen. R. Dekkers beschrijft het helder en 
kemachtig : , , . . . ook al is de schuld opeisbaar, zal de schuldeiser ze daarom 
dadelijk opeisen? Zal hij de schuldenaar nog enig respijt gunnen? Zal hij zijn 
!"ec!>.te~ l"t"'n m ~tP.n? z, !lrijsgeven? Men weet het niet ... Inmorastelling neemt 

666 



aile twijfel weg, en wijst de schuldenaar erop, dat de schuldeiser zijn recht wil 
verwezenlijken" (o.c., II, nr. 328; zie i.v.m. afstand van recht Kh. Brussel, 18 
oktober 1977,B.R.H., 1978, 200). 

Uit wat voorafgaat volgt dat inmorastelling principieel steeds vereist is, wanneer 
de schuldeiser zijn recht wil verwezenlijken. De schuldeiser moet de debiteur dus 
evenzeer ingebrekestellen wanneer hij compenserende schadevergoeding als 
moratoire schadeloosstelling wil bekomen (art. 1146 B.W.; Cass., 4 september 
1975,Arr. Cass., 1976, 20;R.W., 1975-76, 1561, nootH. VanHoutte; Brussel, 
15 april1971, T.Aann., 1975, 269, noot M.A. Flarnme); evenzeer bij gedwon
gen uitvoering in natura als bij gedwongen uitvoering bij wijze van equivalent 
(De Page, III, nr. 74; contra: Vred. Deurne, 6 december 1974, T.Vred., 1976, 
112); bij een eis tot ontbinding van een wederkerige overeenkomst (zie Cass., 2 
mei 1964, R.W., 1964-65, 873; Van Ommeslaghe, P., o.c., R.C.J.B., 1975, 
602-603) evenzeer als wanneer b. v. een verzekeraar het verval van het contract 
nastreeft dat is bedongen voor het geval de verzekerde een van zijn verbintenissen 
nietheeftuitgevoerd (Cass., 9 april1976,Arr. Cass., 1976,921 ;R. W., 1976-77, 
926). Kortom, de eis van de ingebrekestelling beantwoordt aan een algemeen 
rechtsbeginsel (zie Cass., 9 april 1976, Arr. Cass., 1976, 921). De artikelen 
1146, 1195, 1205, 1656, 1788,1790, 1929, 1936,1996 ... B.W. moetendanook 
slechts gezien worden als bepalingen waarin toepassing van dit beginsel wordt 
gemaakt (ibid., voetnoot 2). 

Het voorgaande geldt in ons recht ook voor de verbintenissen met tijdsbepaling. 
Op de vervaldag wordt de schuld wel opeisbaar, maar zij wordt daarom nog niet 
opgeeist door de schuldeiser: dies non interpellat pro homine (Cass., 25 novem
ber 1976,Arr. Cass., 1977, 337; Bergen 28 april1975,Pas., 1976, II, 36,Rec. 
Gen. Enr. Not., 1978, nr. 22168 ;Rev. Not. B., 1977, 551; Kh. Antwerpen, 15 
juli 1973, T.Aann., 1975, 123; Kh. Brussel, 18 februari 1980, B.R.H., 1980, 
377). 

W anneer een overeenkomst een boetebeding be vat wordt de schuldeiser daardoor 
nog niet vrijgesteld van de verplichting de debiteur in gebreke te stellen (Cass., 20 
mei 1948, R. W., 1948-49, 9; Bergen, 17 februari 1976, Pas., 1977, II, 22; zie 
ook Kh. Tongeren, 22 april 1976, B.R.H., 1976, 365). 

Een uitdrukkelijk ontbindend beding heeft zonder ingebrekestelling van de we
derpartij geen uitwerking, indien weliswaar bedongen is dat bij wanprestatie het 
contract van rechtswege ontbonden is, maar nagelaten werd de partij ten voordele 
van wie het beding gestipuleerd werd van de aanmaningsvereiste vrij te stellen 
(Cass., 2 mei 1964,Pas., 1964, I, 634; Bergen, 28 februari 1979,Pas., 1979, II, 
68). 

162. UITZONDERINGEN- Is de verplichting om de debiteur in gebreke te stellen 
algemeen in hoofde van de schuldeiser die zijn recht wil realiseren, dan betekent 
dit nog niet dat er geen uitzonderingen op die regel zouden bestaan. 

Volgens het Hof van Cassatie wordt op de algemene regel van de ingebreke
stelling slechts uitzondering gemaakt in geval van schending van een verbintenis 
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iets niet te doen of, wat de verbintenissen van een andere aard betreft, als 
krachtens de overeenkomst van de partijen geen inmorastelling vereist is of uit het 
voorwerp of de aard van de verbintenis of uit andere door de rechter vastgestelde 
omstandigheden blijkt dat de uitvoering van de verplichting materieel onmogelijk 
is geworden of voor de schuldeiser geen nut meer heeft (zie o.m. Cass., 4 
september 1975,Arr. Cass., 1976, 20; Cass., 9 april1976,Arr. Cass., 1976, 
921; Cass., 25 november 1976,Arr. Cass., 1977, 337). 
De rechter die vaststelt dat een partij in een overeenkomst zich ten aanzien van de 
andere schuldig heeft gemaakt aan een tekortkorning die het noodzakelijk en 
onontbeerlijk vertrouwen voor het instandhouden van de contractuele banden 
tussen partijen heeft doen verdwijnen, leidt hier wettelijk uit af dat een ingebre
kestelling die daardoor alle nut verloren heeft, niet wettelijk vereist is (Cass., 24 
maart 1972, Arr. Cass., 1972, 707). 
Minder overtuigend is de uitspraak van de burgerlijke rechtbank te Antwerpen 
i.v.m. een beroepsvoetballer die verzuimde naar de zomertrainingen te komen. 
De rechtbank oordeelde dat het feit dat in het contract de aanvangsdatum 15 juli 
was vermeld en het een algemeen en voor lieden van het vak gekende regel is dat 
er van begin augustus af voetbalwedstrijden zijn en vanzelfsprekend de training en 
vooraf moeten hervat worden, de toepassing rechtvaardigt van de regel dies 
interpellatpro homine (Rb. Antwerpen, 22 oktober 1974,R.W., 1974-75, 1136, 
noot C,Caenepeel; vgl. Antwerpen, 15 januari 1980, R.W., 1979-80, 2910). 
Deze uitspraak is voor enige kritiek vatbaar, daar de rechter niet vaststelt dat door 
het niet bijwonen van de aanvangstrainingen de uitvoering van de verbintenis van 
de beroepsvoetballer hetzij materieel onmogelijk was geworden, hetzij voor de 
schuldeiser geen nut meer opleverde, terwijl zulks ook niet voortvloeit uit de aard 
noch uit het voorwerp van de contract. 

163. VORM- De vorm van de ingebrekestelling stelt geen probleem wanneer 
partijen dienaangaande een contractuele regeling hebben getroffen of wanneer de 
debiteur bekent in gebreke gesteld te zijn (zie Vandeputte, R., o .c., 200; Vred. 
Hamoir, 28 november 1974, R.G.A.R., 1976, nr. 9541): 
Buiten die gevallen geeft artikelll39 B.W. blijkbaar een antwoord op de vraag 
hoe de ingebrekestelling moet geschieden. Volgens deze wetsbepaling is daar
voor een aanmaning of een andere daarmee gelijkstaande akte vereist. Onder 
aanmaning in de zin van voormelde bepaling verstaat men traditioneel een 
gerechtsdeurwaardersexploot. Thans wordt dit echter terecht betwist, daar artikel 
1339 Ger.W. gewag maakt van een aanmaning bij aangetekende brief (Vande
putte, R., o.c., 201). Oat een bevel, een beslag of een dagvaarding beschouwd 
moeten worden als ,daarmee gelijkstaande akten" wordt algemeen erkend (De 
Page, III, nr. 80; vorig overzicht, T.P.R., 1975, 734 en de verwijzingen; adde: 
Cass., 24 apri11980, J.T., 1980, 577; Vred. Luik, 5 maart 1973, fur. Liege, 
1973-74, 199). 
In handelszaken wordt reeds sedert geruime tijd aanvaard dat ook een gewone 
brief of een telegram volstaat om de schuldenaar in gebreke te stellen. Op 
Durgerrechlelijk v l~ Lv.-,Laai. iilCi" 5.iiJ.d5 lau.g GU~~l~~:h.eid ~'/e!". !!! h.et ~.r0!ige 
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overzicht werd reeds aangeduid dat een deel van de rechtspraak een steeds 
ruimere interpretatie geeft aan het begrip ,gelijkstaande akte" en ook in bur
gerlijke zaken een al dan niet aangetekend schrijven voldoende acht (T.P.R., 
1975, 734). Opmerkelijk is dat na het Hof van Beroep te Brussel (11 oktober 
1965, R. G .A .R. , 1967, m. 7865) nu ook het Hof van Beroep te Antwerpen zich 
bij deze ontwikkeling heeft aangesloten (Antwerpen, 21 november 1978, Pas., 
1979, II, 15; Rec. Gen. Enr. Not., 1980, m. 22543, met kritische noot). 
Een formele uitspraak van het Hof van Cassatie behoeft men in deze materie 
wellicht niet te verwachten, daar het hier om een feitelijke vraag gaat die 
soeverein door de rechter ten gronde beoordeeld wordt (zie Cass., 7 juli 1921, 
Pas., 1921, I, 435; Cass., 3 mei 1979,Arr. Cass., 1978-79, 1056; De Page, III, 
m. 81 en de verwijzingen). 
Persoonlijk sluit ik mij aan bij degenen die beweren dat de ingebrekestelling in 
burgerlijke en handelszaken niet aan formaliteiten onderworpen is. W aar het op 
aankomt is dat de schuldeiser op ondubbelzinnige wijze uiting geeft aan zijn wil 
zijn rechten te laten gelden. M.a. w. het volstaat dat hij in duidelijke bewoordin
gen de nakoming van de verbintenissen eist (zie De Page, III, 110-111; Vande
putte, R., o.c., 201; Vred. Hamoir, 28 november 1974, R.G.A.R., 1976, m. 
9541). 
Wat dit laatste betreft, toont de rechtspraak zich soms streng. Een brief waarin de 
hoop wordt uitgedrukt dat betaling zal plaatsgrijpen, volstaat niet. Ook gewoon 
aandringen op uitvoering is geen ingebrekestelling (zie vorig overzicht, T.P .R., 
197 5, 734 en de verwijzingen). Moeilijkheden doen zich in dit verband vaak voor 
i. v .m. ongevalsaangiften. Zo besliste het Hof van Beroep te Brussel dat de aan )let 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds gerichte ongevalsaangifte met een 
vraag tot tussenkomst en een verzoek om het standpunt van dat fonds te kennen 
niet als een inmorastalling mag aangezien worden (Brussel, 11 oktober 1965, 
Pas., 1966, II, 236). De burgerlijke rechtbank te Bergen oordeelde echter in een 
nagenoeg identieke zaak dat het hier om, ,soepele'' en, ,beleefde'' formuleringen 
ging die toch als een eis tot betaling en dus als een ingebrekestelling beschouwd 
moeten worden (Rb. Bergen, 27 januari 1976,R.G.A.R., 1976, m. 9684). Zeer 
ruim toont zich ook de Rechtbank van Koophandel te Brussel in het vonnis van 21 
oktober 197 5 (B .R .H. , 197 6, 125) : het definitief akkoord van partijen om trent het 
bedrag van de schade, na het beeindigen van de expertiseverrichtingen, kan 
gelijkgesteld worden met een ingebrekestelling wanneer een regelmatige aangifte 
werd gedaan van de brand aan de verzekeringsmaatschappij. Vermelden we 
tenslotte nog het arrest van het Hof van Cassatie van 3 mei 1979 (Arr. Cass., 
1978-79) waarin een voorziening in cassatie afgewezen wordt tegen een arrest dat 
de ingebrekestelling van de verzekeraar uit een ongevalsaangifte binnen de 
termijn en naar de vormvereisten van de verzekeringsovereenkomst had afgeleid. 
Het Hof van Cassatie wij st er echter op dat de feitemechter in casu had vastgesteld 
dat partijen contractueel waren overeengekomen dat de inmorastelling op deze 
wijze kon geschieden. 
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B. UITVOERING IN NATURA 

164. ALGEMEEN- Ret is vaststaande rechtspraak dat de gedwongen uitvoering 
in natura de voorkeur heeft op de gedwongen uitvoering bij wijze van equivalent. 
Deze regel geldt ook voor een verbintenis om iets te doen of niet te doen, alhoewel 
artikelll42 B.W. in algemene bewoordingen stelt dat zo'n verbintenis wordt 
opgelost in schadevergoeding ingeval de schuldenaar haar niet nakomt. Ret Rof 
van Cassatie alludeert op deze regel in het arrest van 23 december 1977 door te 
stellen dat ,de artikelen 1142 en 1144 B.W. van het Burgerlijk Wetboek 
geenszins betekenen dat de schuldenaar van een verbintenis om iets te doen de 
vrije keus zou hebben tussen het uitvoeren van de verbintenis of het betalen van 
schadevergoeding" (Arr. Cass., 1978, 505;R.W., 1978-79,362, nootA. Van 
Oevelen). 
Artikel 1142 B. W. betekent thans slechts dat de gedwongen uitvoering in natura 
van een verbintenis om iets te doen of niet te doen noch rechtstreeks, noch 
onrechtstreeks door rniddel van fysieke dwang op de persoon van de schuldenaar 
mag geschieden. Rechtstreeks fysieke dwang uitoefenen is niet toegelaten 
krachtens het adagium: nemo potest praecise cogi ad factum; onrechtstreeks 
fysieke dwang is uitgesloten nu de lijfsdwang in burgerlijke zaken volledig is 
afgeschaft door de wet van 31 januari 1980 betreffende de dwangsom (zie 
Vandeplas, A., ,Ret einde van de lijfsdwang", R. W., 1979-80, 2079). 

Volgens het Rof van Beroep te Brussel heeft de koper van een met verborgen 
gebrekenbeh~pte-zaak niet aileen het-recht om de actio redhibitoria en de actio 
aestimatoria (zie art. 1641 e.v. B.W.) tegen de verkoper in te stellen, maar mag 
hij ook kiezen voor de gedwongen uitvoering in natura, hetgeen in casu betekent 
dat de verkoper verplicht is de gebrekkige zaak snel te herstellen en aldus volledig 
geschikt te maken voor het gebruik waartoe de zaak bestemd is (Brussel, 6 
oktober 1975, J.T., 1975, 696). Deze oplossing wordt echter betwist (zie noot 
W. Van Cauwelaert onder Rb. Leuven, 16 november 1979, R. W., 1980-81, 204 
e.v. en de verwijzingen aldaar). 

165. DW ANGSOMREGELING- De dwangsom is een bijkomende veroordeling die 
aan de schuldenaar bij rechterlijke uitspraak wordt opgelegd ten einde door druk 
hem ertoe te brengen de tegen hem uitgesproken hoofdveroordeling nate komen 
(Bailon, G.L., ,De nieuwe wet op de dwangsom", R. W., 1979-80, 2017; zie 
over de dwangsom in het algemeen: Ronse, J., , ,De dwangsom in het Belgische 
recht'', in Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van Belgie en 
Nederland, Jaarboek, VID, 1961-62, 107 e.v.; Storme, M., ,De dwangsom", 
R.W., 1962-63, 1320 e.v.; Bailon, G.L., Dwangsom, inA.P.R., Gent, 1980, 
110 p.). 
Tot voor kort was een nagenoeg unanieme rechtspraak en rechtsleer van oordeel 
dat voor de dwangsom als dusdanig in ons recht geen plaats is. In het arrest van 24 
januari 1924 gaf het Rof van Cassatie hiervoor de volgende overtuigende uitleg: 
, , ... aucune disposition legale ne permet au juge civil de sanctionner ses injonc
tions par de condamnations pecuniaires a titre de pure contrainte, peine privee ou 
ID~IH:l.Ct::; ... ~' ~llc, fall, il CA~~~~ ~~:; p~~~ . .r8i!"~" (P[!~., !924, !, 1 '\1, mp,t c:oncl. 
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Proc. Gen. Terlinden). Deze rechtspraak werd echter in belangrijke mate ont
kracht door de erkenning dat de rechter de bevoegdheid be zit om een veroordeling 
uit te spreken die per tijdseenheid of per overtreding van een bij vonnis gegeven 
gebod of verbod werd berekend, indien uit het vonnis blijkt dat de veroordeling 
strekt tot vergoeding van de schade die de schuldeiser in de toekomst bij ge
beurlijke niet-nakorning van de verbintenis lijdt (zie o.m. Cass., 10 april1975, 
Arr. Cass., 1975, 873; R.W., 1975-76, 413). 
Deze toestand is fundamenteel gewijzigd nude Wet houdende goedkeuring van 
de Benelux-Overeenkomst houdende eenvorrnige wet betreffende de dwangsom, 
en van de Bijlage, ondertekend te 's Gravenhage op 26 november 1973, werd 
bekrachtigd en afgekondigd op 31 januari 1980 (B.S., 20 februari 1980). In het 
Gerechtelijk Wetboek zijn hierdoor acht artikelen gewijd aan de dwangsom 
opgenomen (art. 1385bis tot 1385nonies). 
Luidens artikel1385bis, lid 1, Ger.W. kan de rechter, op vordering van een der 
partijen de wederpartij veroordelen tot betaling van een geldsom, dwangsom 
genaamd, voor het geval aan de hoofdveroordeling niet wordt voldaan, onver
rninderd het recht op schadevergoeding indien daartoe gronden zijn. Een 
dwangsom kan echter niet worden opgelegd in geval van een veroordeling tot 
betaling van een geldsom, noch ten aanzien van vorderingen ter zake van de 
nakorning van arbeidsovereenkomsten. 
G.L. Bailon omschrijft de aard van de veroordeling tot een dwangsom kem
achtig: , ,de veroordeling is accessoir, voorwaardelijk, zij is een pressierniddel en 
geen schadeloosstelling en heeft een arbitrair karakter" (o.c., R.W., 1979-80, 
2020). Wat het accessoir karakter betreft, stelt hij dat een dwangsom slechts 
kan worden opgelegd als bijkomende veroordeling bij een hoofdveroordeling, 
zonder welke zij niet kan bestaan of voortbestaan. De veroordeling tot een 
dwangsom is onder opschortende voorwaarde verleend: zij zal slechts verschul
digd zijn, zo de hoofdvordering niet of niet tijdig wordt nagekomen. De 
dwangsom is bedoeld als drukkingsmiddel op de schuldenaar, via zijn patrimo
nium. De dwangsom is geen schadevergoeding, maar een bijkomende straf of 
sanctie. Zij heeft een arbitrair karakter, daar de rechter haar vrij vaststelt. De 
enige leidraad voor de rechter bij de bepaling van de dwangsom is haar efficientie, 
nl. bekomen dat de debiteur de hoofdveroordeling nakomt. Tenslotte, de 
dwangsom, eenmaal verbeurd, komt ten volle toe aan de partij die de veroorde
ling heeft verkregen, m.a.w. de schuldeiser (zie art. 1385quater). 
Een grondige bespreking van deze wet is in een overzicht als dit niet op zijn 
plaats. Anderen hebben dit trouwens al op voortreffelijke wijze gedaan (zie o.m. 
Storme,M., ,Een revolutionaire hervorrning: de dwangsom", T.P.R., 1980, 

' 222-240; Ballon, G.L.,Dwangsom inA.P.R., Gent, 1980; Bailon, G.L., o.c., 
R.W., 1979-80, 2017-1036; Van Oevelen,A., o.c., R.W., 1979-80, 155 e.v.; 
Van Mullem, J., ,Vers une legalisation de l'astreinte en droit belge?", J.T., 
1977, 37 e.v.; Glansdorff, F., ,La legalisation de l'astreinte en droit beige: laloi 
du 31 janvier 1980 portant approbation de la Convention Benelux du 26 novembre 
1973", J.T., 1980, 312 e.v.; zie ook Rb. Luik, 2 juli 1980, Jur. Liege, 1980, 
241, noot G. De Leval). 
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Toch enkele persoonlijke bedenkingen bij deze belangrijke rechtsontwikkeling: 

- Men kan er zich slechts over verheugen dat deze wet aantoont dat pogingen tot 
eenmaking van het recht in Benelux-verband niet steeds gedoemd zijn te mis
lukken. 
- In feite betekent de dwangsomregeling in talrijke gevallen dat de - zij het 
onrechtstreekse- gedwongen uitvoering in natura van verbintenissen om iets te 
doen of niet te doen evenzeer mogelijk is als van verbintenissen om iets te geven. 
Artikel1142 B.W. wordt hierdoor ontkracht. Ret is te betreuren dat de wetgever 
de tekst van deze wetsbepaling niet gewijzigd heeft. Belangrijker is echter dat de 
nieuwe regeling een belangrijke aantasting van 'de persoonlijke vrijheid van de 
schuldenaar mogelijk maakt. Men denke b.v. aan de toneelspeler die er zich toe 
verbonden heeft een aantal opvoeringen van een stuk te geven en die zich om 
artistieke of ethische redenen aan zijn verplichtingen wil onttrekken. Men kan 
slechts hopen dat de rechter het wapen van de dwangsom in die gevallen niet of 
met grote omzichtigheid zal hanteren. 
- Ik kan mi j niet aan de indruk onttrekken dat het hier om een private straf gaat : 
de verbeurde dwangsom komt geheel ten goede aan de schuldeiser en dit bovenop 
de integrale schadeloosstelling. Gezien het feit dat de door de rechter bepaalde 
dwangsommen hoog kunnen zijn - hij bepaalt bedrag en modaliteiten immers 
vrij -, is het niet uitgesloten dat de schuldeiser op de niet-nakoming van 
verbintenissen gaat speculeren: niet-uitvoering brengt hem immers meer op dan 
uitvoering. Grote waakzaamheid van de zijde van de rechters is hier dan ook 
geboden. Als men de dwangsomregeling beschouwt als een pressiemiddel door 
middel van private boeten, zie ik ook niet goed in waarom de rechter die een 
hoofdveroordeling uitspreekt die de betaling van een geldsom inhoudt, daaraan 
geen dwangsom mag verbinden (art. 1385bis, lid 1 Ger.W.; anders: Rouse, J., 
I.e., 107-108; vgl. Van Opstall, S.N., ,De dwangsom in het Nederlandse 
recht", Jaarboek van de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht 
van Belgie en Nederland, 1961-62, 134). Tenslotte dient in dit verband opge
merkt dat de dwangsomregeling sterk afwijkt van de rechtspraak inzake con
tractuele boetebedingen: een echt boetebeding is - in tegenstelling tot een 
schadebeding- verboden, daar het een private straf aan de debiteur oplegt (zie 
infra, nrs. 172 e.v.). 
- Terecht m.i. merkt F. Glansdorff op dat de dwangsomregeling haar recht
vaardiging vindt in de miskenning door de schuldenaar van een rechterlijke 
beslissing. De verbeurde dwangsom zou dan ook aan de gemeenschap en niet aan 
de schuldeiser moeten ten goede komen. De schuldenaar wordt immers vol
doende beschermd door het recht op integrale schadevergoeding (o.c., J.T., 
1980, 313 en de verwijzingen; zie ook Ronse, J., l.c., 117). 
- De dwangsomregeling is in feite een boeteregeling en hoort dus thuis in het 

· strafrecht. Ret is m.i. te betreuren dat de garanties die het strafrecht en de 
strafprocedure aan de beklaagde bieden, hier niet nageleefd moeten worden. 
V ooral te betreuren is dat het hier om een voorwaardelijke geldboete gaat zonder 
minimum of maximum en dat de rechter niet hoeft te motiveren waarom hij aan de 
ltuUf.:lVCiVV:Ldcliu.g C.~~ d.'"v'"/~~gGC:!:!! ~/e!:'bi!!d! 0:f !'i~!:o ~!! nr~~_!'()m hlj h~~r Oft P-en 
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bepaald bedrag vaststelt bij voorkeur op een ander (zie wat dit laatste betreft 
Bailon, G.L., o.c., R. W., 1979-80, 2022). Ookbestaat hetgevaardatderegelne 
bis in idem miskend zal worden. Kortom, de ,contempt of court" -procedure in 
de Angelsaksische landen is m.i. verre te verkiezen. 
Men heeft de wet op de dwangsom een , ,revolutionaire hervorming'' genoemd 
(Storme, M., o.c., T.P.R., 1980, 222). Dat is juist. In velerlei opzichten breekt 
deze wetgeving met onze juridische tradities. De toekomst zal uitwijzen of men 
niet iets te veris gegaan. 

166. ARTIKEL 1144 B.W. - Krachtens artikel 1144 B.W. kan de schuldeiser 
ingeval een verbintenis om iets te doen niet ten uitvoer wordt gebracht, gemach
tigd worden door de rechter om zelf de verbintenis te doen uitvoeren op kosten 
van de schuldenaar. De vraag of de schuldeiser gerechtigd is om in bepaalde 
omstandigheden, zoals hoogdringendheid, zonder machtiging van de rechter de 
verbintenis op kosten van de debiteur door een derde te laten uitvoeren, werd 
hierboven reeds onderzocht (supra , nr. 134). 
Het moge bier dan ook volstaan melding te maken van een rechterlijke uitspraak 
waarin de hierboven verdedigde opvatting uitdrukkelijk werd toegepast (Kh. 
Brussel, 7 april 1977, B.R.H., 1978, 635). Het ging om een aannemer van 
bouwwerken die aan een onderaannemer de opdracht had gegeven om in een 
appartementsgebouw twee electrisch te bedienen garagepoorten te installeren. 
Dit werk werd door de onderaannemer slecht uitgevoerd. Deze geeft zulks toe en 
belooft daaraan snel te zullen verhelpen. De werken waren dringend, daar bet 
appartementsgebouw reeds bewoond werd. Wanneer de onderaannemer zijn 
belofte echter niet nakomt, stelt de hoofdaannemer hem in gebreke en eist dat de 
beloofde herstellingen binnen de drie dagen worden uitgevoerd. De onderaanne
mer reageert nog niet en drie we ken later beslist de hoofdaannemer, overeenkom
stig artikel 1144 B.W., de werken op kosten van de onderaannemer door een 
derde te laten uitvoeren. In bet daaropvolgend proces tussen de hoofdaannemer en 
de onderaannemer werpt laatstgenoemde o.m. op dat artikel1144 B.W. bier niet 
toegepast mag worden, daar de hoofdaannemer geen machtiging van de recht
bank heeft bekomen. De Rechtbank van Koophandel te Brussel verwerpt deze 
zienswijze- terecht- in duidelijke bewoordingen: , , ... il faut admettre qu' en 
cas de manquement grave du sous-traitant et lorsque les circonstances com
mandent une solution rapide, qui ne permet pas d' attendre l'issue d'un proces, et 
des l'instant que le sous-traitant a ete mis en demeure de remedier aux malfa~ons 
qu'il a commises et qui ont ete constatees contradictoirement, !'entrepreneur 
principal puisse sans recours au juge faire executer les travaux par un tiers, aux 
frais du debiteur ... Qu'il s'agit Ia d'un mode d'execution forcee, soumis a 
posteriori au controle du juge" (ibid., 638). 

C. UITVOERING BIJ WIJZE VAN EQUIVALENT 

167. BEREKENING VAN VERV ANGENDE SCHADEVERGOEDING - De door een 
contractuele verbintenis gebonden schuldenaar die deze verbintenis niet uitvoert, 
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moet de schuldeiser volledig vergoeden, hetgeen zodanig berekend moet worden 
dat de vergoeding volstaat om het vermogen van de schuldeiser te herstellen alsof 
er geen verlies was geweest, dat wil zeggen, op grand zowel van het verlies dat hij 
heeft geleden als van de winst die hij heeft moeten derven (zie art. 1149 B.W.; 
Cass., 6 februari 1976, Arr. Cass., 1975, 640; De Page, ill, nr. 105). 
De rechter die interesten toekent op de schadevergoeding, schendt daardoor 
aileen niet de regel van artikel1149 B.W. (Cass., 21 december 1978,Arr. Cass., 
1978-79, 476). 
De schade ten gevolge van een contractuele fout is door de rechter niet wettig ex 
aequo et bono geraamd, wanneer hij niet duidelijk uitlegt waarom de door partijen 
voorgestelde methode niet kan worden aangenomen en evenrnin waarom hij die 
schade niet kan bepalen met vaststaande gegevens (Cass., 15 juni 1979, Arr. 
Cass., 1978-79, 1226; zie ook De Page, IT, nr. 1026, 3°, p. 1070). 
Wanneer een schuldenaar zijn door de Belgische wet beheerste verbintenissen te 
laat is nagekomen en hierdoor aan de schuldeiser schade is berokkend wegens de 
waardevermindering van de vreemde munt waarin de schuld was uitgedrukt, 
wordt de door de schuldenaar verschuldigde compenserende schadevergoeding 
berekend met inachtneming van de waardevermindering van deze munt op de 
wisselmarkt, vanaf de dag waarop de schuldenaar wettelijk verplicht was het 
overeengekomen bedrag terug te betalen tot de dag van de werkelijke betaling (zie 
Cass., 4 september 1975, Arr. Cass., 1976, 21; zie ook Antwerpen, 5 maart 
1975, Eur. Vervoerr., 1975, 367; Antwerpen, 15 januari 1980, R. W., 1979-80, 
2910; Kh. Antwerpen, 3 mel1976-;Rechispr. AntW., 1975-76, 256). -

168. TIJDSTIP VAN BEREKENING VAN VERVANGENDE SCHADEVERGOEDING -

Wanneer de gedwongen uitvoering in natura niet mogelijk is, zal de schuldeiser 
zich tevreden moeten stellen met schadevergoeding. Onder voorbehoud van de 
toepassing van de artikelen 1150 e. v. B. W., heeft de schuldeiser recht op 
integrate schadeloosstelling. Te dien einde moet de rechter, om het bedrag ervan 
vast te stellen, zich plaatsen op de dag van zijn beslissing (Cass., 27 juni 1974, 
Arr. Cass., 1974, 1222). 
De Belgische Staat had een opdracht gegeven aan een aannemer van bouwwer
ken. Door de schuld van de opdrachtgever liep de uitvoering van de werken 
vertraging op. Gerechtelijke deskundigen berekenden het bedrag van de daarvoor 
verschuldigde vergoeding. Het Hof van Beroep te Brussel besliste dat de aanne
mer recht had op een aanvullende vergoeding wegens de geldontwaarding -
stijging van de kostprijs van de werken- na het ogenblik van het deskundigen
verslag tot op de dag van de uitspraak van het arrest. Het cassatieberoep tegen 
deze beslissing werd afgewezen, daar voor de betaling van de vergoeding tot 
herstel van de schade voortkomend uit de vertraging in de uitvoering van de 
verplichtingen van een der contracterende partijen de rechter zich op de dag van 
zijn beslissing moet plaatsen. Het Hof van Cassatie voegde hier nog aan toe dat 
het Hof van Beroep hierdoor niet beslist had dat het monetair statuut of de waarde 
van de Frank als wettig betaalmiddel gewijzigd waren, maar enkel dat het bedrag 
·;:l~ d~ :l:l~ de :!:!!'.Y!.e!!!e!" '.'e!"~C!!'..1ldigd" ""rgnPnine, nM het in wettelijke munt 
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vaststelt, moest berekend worden met inachtneming van de werkelijke 
koopkracht van die munt op het bedoelde gebied, op de datum van zijn beslissing 
(Cass., 27 juni 1974,Arr. Cass., 1974, 1222; zie ook Van Mullem, J., ,L'inci
dence des variations monetaires sur le droit des obligations", Ann. Fae. Dr. 
Liege, 1978, 57-149, i.h.b. 135 e.v.; Brussel, 26 mei 1975,R.G.A.R., 1975, nr. 
9529; Brussel, 20 oktober 1977, J.T., 1978, 31). 
Wat schulden in vreemd geld betreft, wordt deze regel reeds lang erkend (zie 
Schoentjes-Merchiers, Y., ,Schadevergoeding voor laattijdige betaling van een 
vreemdgeldschuld na devaluatie van het vreemde geld", R. W., 1969-70, 1957 
e.v. en de verwijzingen; VanMullem, J., I.e., 131 e.v.; zie ook Antwerpen, 15 
januari 1980,R. W., 1979-80, 2910). Het vaakdoor schuldenaren te goedertrouw 
ingeroepen argument dat zij op grand van artik:el 1150 B. W. slechts de ten tijde 
van de contractssluiting voorzienbare schade moeten vergoeden en de desbetref
fende muntontwaarding onvoorzienbaar was, is heden ten dage niet overtuigend: 
de monetaire instabiliteit is in de huidige maatschappij zo groat geworden dat een 
schuldenaar er rekening mee moet houden (zie Schoentjes-Merchiers, Y., I.e., 
1959-1960; Brussel, 22juni 1973,R.W., 1974-75, 477). 
Het staat partijen natuurlijk vrij om contractueel van deze regeling af te wijken. 
Zo beslisten de Vrederechter te Luik en de Rechtbank van eerste aanleg te Luik 
dat de afspraak, naar aanleiding van een verkeersongeval, tussen de verzekeraar 
van de aansprakelijke partij en een lasthebber van de aanspraakgerechtigde, 
betreffende de herstellingskosten van het voertuig van deze laatste, partijen bindt 
overeenkomstig artikel 1134 B.W. Derhalve mag geen rekening worden ge
houden met prijsstijgingen tussen de dag waarop dit contract werd gesloten en de 
datum van de beslissing van de rechter (Vred. Luik, 22 december 1977 en Rb. 
Luik, 29 januari 1979, Pas., 1979, ill, 5). 

169. MORATOIRE INTERESTEN- Een arrest van het Hof van Beroep te Brussel 
herinnert aan de regel dat artikel 1153, lid 1, B. W., krachtens hetwelk inzake 
verbintenissen tot het betalen van een geldsom de vergoeding wegens vertraging 
nooit in iets anders dan in de wettelijke interesten kan bestaan, uitsluitend 
toepasselijk is op verbintenissen waarvan het oorspronkelijk voorwerp in de 
betaling van een som geld bestaat. Deze bepaling geldt dus niet wanneer het om 
compenserende schadevergoeding gaat (Brussel, 20 oktober 1977 ,J.T., 1978, 31 
enR.G.A.R., 1978, nr. 9941; zie ook Cass., 13 maart 1975, Arr. Cass., 1975, 
782; Brussel, 30 mei 1978, J.T., 1978, 633). 
Artikel1153, lid 1, B.W. raakt de openbare orde niet, zodat partijen ervan bij 
overeenkomst mogen afwijken. Men houde er echter rekening mede dat zo'n 
clausule een strafbeding kan zijn en derhalve een schadeloosstellend karakter 
moethebben (Kh. Tongeren, 22 april1976,B.R.H., 1976,365; zie ook Cass., 7 
september 1978,Arr. Cass., 1978-79, 18; Brussel, 24 maart 1976,R.W., 
1976-77, 162; Kh. Charleroi, 23 juni 1977 ,J.T., 1977,573; Kh. Brugge, 26 juni 
1979, R. W., 1979-80, 1303; wat het boetebeding betreft, zie infra, nrs. 172 
e.v.). 
Artikel 1153, lid 1, B. W. geldt niet, indien er opzet van de schuldenaar is. Dan 
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kan de moratoire interest dus de wettelijke interest te hoven gaan (art. 1153, lid 4, 
B.W.). Vraag is ook hier wat onder opzet- in de Franse tekst is sprake van 
, ,dol'' - moet worden verstaan. In een arrest van het Hof van Beroep te Brussel 
wordt de opzettelijke weigering om het contract uit te voeren voldoende geacht 
(Brussel, 22juni 1973,R.W., 1974-75,477, i.h.b. 486). Zoals men weet, menen 
velen echter dat kwaadwillig opzet vereist is, m.a:.w. de schuldenaar moet het 
inzicht hebben gehad schade aan de crediteur te berokkenen (ziesupra, nr. 122). 
De vraag of organismen be last met de uitkering van sociale zekerheidsprestaties 
wegens vertraging in deuitbetaling overeenkomstig artikell153 B.W. veroor
deeld kunnen worden tot het betalen van moratoire interesten, heeft aanleiding 
gegeven tot veel betwistingen: zie hierover Leclercq,J., ,L'application des 
interets moratoires aux prestations sociales", J.T.T., 1980, 281-288 en 301-308 
en de talrijke verwijzingen aldaar; Dirix,E. en Van Oevelen,A., o.c., R.W., 
1980-81, 2450-2453. Met name werd betwist of artikelll53 B.W. uitsluitend 
geldt voor burgerlijke rechten of ook voor politieke rechten. Het Hof van Cassatie 
heeft terecht geoordeeld dat genoemde wetsbepaling een algemene draagwijdte 
be zit: de verbintenis sociale zekerheidsuitkeringen te betalen- waarin noodza
kelijk de erkenning van het subjectief, burgerlijk of politiek, recht op die uitke
ringen besloten ligt- is een verbintenis die, in de zin van artikelll53 B.W., 
aileen betrekking heeft op het betalen van een bepaalde geldsom, zodat, bij 
vertraging in de uitvoering, de bij die bepaling vastgestelde wettelijke interest 
verschuldigd is (Cass., 3 december 1979, Arr. Cass., 1979-80, 410; Cass., 19 
mei 1980, Arr. Cass. , 1979-80, 1161 ; zie ook Cass., 26 juni 1978, Arr. Cass. , 
1978, 1260). 

Tenzij de wet of de overeenkomst dit anders bepalen, is de schadevergoeding . 
voor vertraging slechts verschuldigd wanneer de schuldenaar weigert gevolg te 
geven aan de ingebrekestelling die de schuldeiser tot hem richt. Het !outer feit dat 
de overeenkomst niet in de bedongen periode werd uitgevoerd is dus geen 
voldoende grond voor het toekennen van vertragingsschade (zie Cass., 25 no
vember 1976, Arr. Cass., 1977, 337; Kh. Antwerpen, 15 juli 1973, T.Aann., 
1975, 123; Kh. Brussel, 21 oktober 1975,B.R.H., 1986, 125; Kh. Tongeren, 22 
april1976, B.R.H., 1976, 365; zie ook Brussel, 6 november 1975, J.T., 1976, 
81; Antwerpen, 21 november 1978, Pas., 1979, ll, 15; Brussel, 8 november 
1979, Pas., 1980, 1; De Page, Ill, nr. 85). 

170. GERECHTELIJKE INTERESTEN ·- Gerechtelijke interesten zijn de interesten 
die door de rechter vanaf de dagvaarding worden toegekend tot op het ogenblik 
van de betaling. Zij zijn een voortzetting van de moratoire of de compenserende 
interesten (zie Vandeputte, R., o.c., 257-258; Brussel, 6 november 1975, J.T., 
1976, 81). Alhoewel gerechtelijke interesten nietkunnen worden toegekend voor 
de periode die de dagvaarding voorafgaat- anders, maar ten onrechte: vorig 
overzicht, T.P.R., 1975,737-, gebeurthet wel datderechterdedatum van het 
vonnis als aanvangsdatum opgeeft. Hier is geen bezwaar tegen: de rechter kan 
inderdaad op soevereine wijze vaststellen dat het toegekende bedrag compense
~~~d~ :;~h:::de!~~~~!e!!~g dP <:rh::uiP inte~r;:J;:J] dekt tot op het tiidstip van ziin 
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uitspraak: en dat derhalve slechts interesten verschuldigd zijn voor de periode 
nadien (zieBrussel, 30mei 1978,J.T., 1978,633; VanOevelen, A., o.c., R.W., 
1979-80, 176). 

171. ANATOCISME- lngevolge artikel1154 B.W. brengen interesten slechts 
interesten op - m. a. w. is kapitalisatie van interesten mogelijk -, zo dit in een 
bijzondere overeenkomst is bepaald of in een gerechtelijke aanmaning wordt 
gevorderd; bovendien kan deze overeenkomst of aanmaning slechts gevolgen 
hebben wanneer het gaat om reeds vervallen interesten die ten minste voor een 
gans jaar verschuldigd zijn; en tens lotte, de in teres ten die voortgebracht zijn door 
gekapitaliseerde interesten brengen op hun beurt slechts interesten op wanneer de 
overeenkomst of de aanmaning hernieuwd wordt en betrekking heeft op nieuw 
vervallen interesten die ten rninste over een geheel jaar verschuldigd zijn (zie 
Cass., 7 september 1978, Arr. Cass., 1979-79, 18; zie ook Cass., 30 januari 
1896,Pas., 1896, I, 79; Cass., 22 december 1938,Pas., 1938, I, 405). 
Een arrest verantwoordt zijn beslissing niet wettelijk, wanneer het zegt dat een 
dagvaarding de bij artikel1154 B.W. vereiste aanmaning vormt, zonder vast te 
stellen: 
a) of er op het ogenblik van die dagvaarding vervallen interesten waren, die ten 
rninste over een geheel jaar verschuldigd zijn; 
b) of de aanmaning ertoe strekte dat de vervallen in teres ten zelf interesten zouden 
opbrengen; 
c) of de gerechtigde na de dagvaarding een aanmaning heeft gedaan of een 
evenwaardige handeling bij elke vervaldag van interesten die ten rninste over een 
geheel jaar verschuldigd zijn (Cass., 7 september 1978, Arr. Cass., 1978-79, 
18). 
Volgens de Burgerlijke Rechtbank te Luik kan de overeenkomst waarvan in 
artikel 1154 B.W. sprake is, niet vervangen worden door een verbintenis door 
eenzijdige wilsuiting, zoals een schuldbekentenis uitgaande van de debiteur (Rb. 
Luik, 26 september 1977,Jur. Liege, 1977-78, 122). 
Toestemrning tot anatocisme kan niet op voorhand gegeven worden, d.w.z. 
wanneer de schuld ontstaat, doch slechts wanneer tot de kapitalisatie zal overge
gaan worden, d. w .z. wanneer de interest verschuldigd is (Vandeputte, R., o.c., 
158; vgl. Rb. Luik, 20 september 1977,Jur. Liege, 1977-78, 122). 

Vol gens een vast gebruik contra legem blijven lopende rekeningen en deposito's 
in financiele instellingen buiten de toepassing van artikel1154 B.W. (zie Cass., 
27 februari 1930,Pas., 1930, I, 129; Vred. Gembloux, 18 september 1979,Jur. 
Liege, 1980, 79). 

D. SCHADEBEDING EN BOETEBEDING 

172. GELDIGHEID- OVERDREVEN BEDINGEN- CASSATIERECHTSPRAAK- Wel
licht om paal en perk te stellen aan de wijd verbreide praktijk van exorbitant hoge 
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boetebedingen- vooral in toetredingscontracten ~ heeft het Hof van Cassatie in 
het bekende arrest van 17 april1970 beslist dat een strafbeding in strijd is met de 
openbare orde- artikel6 en 1131 B.W. -, wanneer de feitemechter oordeelt 
dat de bedongen som ,geen vergoeding van schade kan zijn", m. a. w. een private 
straf uitmaakt, of wanneer de schuldeiser specu1eert 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 (Cass., 17 april1970, Arr. Cass., 1970, 754, concl. Adv. Gen. 
E. Krings). 
In de daaropvolgende jaren heeft het Hof van Cassatie deze zienswijze herhaalde
lijk bevestigd, zij het dat de tweede vernietigingsgrond - speculatie op de 
niet-nakoming - meestal niet herhaald wordt (zie o.m. Cass., 24 november 
1972, Arr. Cass., 1973, 302; Cass., 1 februari 1974, Arr. Cass., 1974, 601; 
Cass., 8 febrauri 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). E. Wymeersch heeft deze rechtspraak samengevat in de vuistre
gel: ,strafbedingen zijn verboden, schadebedingen niet" (R.W., 1972-73, 
2432). 
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 20 % 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 (Brussel, 14 april 1976, R.W., 1976-77, 165). 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 veran
deren (zie Cass., 17 juni 1977,Arr. Cass., 1977, 1073). 
Het is evident dat een strafbeding niet eisbaar is indien de niet-nakoming van de 
verbintenis niet aan de schuldenaar toe te rekenen is (Brussel, 10 juni 197 6, R. W. , 
1976-77, 1579; vgl. Vred. Deume, 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, m. 53). Is de debiteurwel aansprakelijk voorde wanprestatie, dan is 
de gel dig overeengekomen , , boete'' verschuldigd, ongeacht het feit of de schul
denaar ,ongelukkig en te goeder trouw" is en ongeacht de zwaarte van de door 
hem begane fout (zie en vgl. o.m. Cass., 4 juni 1971,Arr. Cass., 1971, 989; 
Brussel, 24 december 1970, Pas., 1972, II, 12; Kh. Gent, 24 april1979, R.W., 
1980-81, 2484). 

173. GELDIGHEID- OVERDREVEN BEDINGEN- LAGERE RECHTSPRAAK- De la
gere hoven en rechtbanken hebben zich in grote meerderheid bij het Hof van 
Cassatie aangesloten. In o.m. volgende vonnissen en arresten werd een boetebe
di:;g :::'.ietig ':e!"!r.!::!::!!d !!?..?_!" h,t hf'rlr::~e P-rv:m hoger lag dan een forfaitaire raming 
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van potentiele schade: Brussel, 17 april1973 ,R. W., 1973-74, 2439; Antwerpen, 
17 november 1976, B.R.H., 1977, 270; Antwerpen, 20 juni 1977, f.T., 1978, 
62; Antwerpen, 21 september 1977, R.W., 1977-78, 1916; Luik, 7 februari 
1978,fur. Liege, 1978-79, 49; Antwerpen, 10 maart 1978,Rechtspr. Antw., 
1979-80, 178; Gent, 28 juni 1979,R. W., 1979-80, 2260; Brussel, 14 december 
1979, Rev. Not. B., 1980, 287; Brussel, 31 januari 1980, Rev. Not. B., 1980, 
291; Luik, 29 februari 1980,fur. Liege, 1980, 164; Kh. Verviers, 15 december 
1975, fur. Liege, 1975-76, 190; Rb. Brussel, 3 juni 1976, T.Aann., 1977, 1, 
noot Wery enMenestret; Kh. Dinant, 24 junuari 1978,fur. Liege, 1977-78,246; 
Vred. Brussel, 11 juni 1975, T.Vred., 1976, 50; Vred. Verviers, 5 december 
1975, fur. Liege, 1975-76, 143; Vred. St.-Gillis, 20 maart 1979, f.T.T., 1979, 
207; zie ookLuik, 14 mei 1975,Jur. Liege, 1975-76, 49; Kh. Brussel, 4 februari 
1977,B.R.H., 1978, 85, nootR. Debacker; Vred. Chfttelet, 16 december 1976, 
T.Vred., 1977, 200. 
Talrijk zijn de beslissingen waarin het boetebeding geldig werd bevonden daar het 
rechtscollege oordeelde dat de bedongen som wei vergoeding van mogelijke 
schade dekte. Zie o.m. Luik, 26 juni 1975, fur. Liege, 1975-76, 145; Ant
werpen, 19 januari 1976, R. W., 1976-77, 159; Brussel, 22 april 1976, R. W., 
1976-77, 167; Brussel, 2januari 1979,Pas., 1979, IT, 38; Bergen, 6maart 1980, 
Pas., 1980, II, 60; Kh. Antwerpen, 20januari 1975,Eur. Vervoerr., 1975,393; 
Rb. Hasselt, 21 december 19776, R.W., 1977-78, 1976; Kh. Charleroi, 20 
september 1977 ,B.R.H., 1978, 244; Kh. Dinant, 20juni 1978,f.T., 1978,598; 
Kh. Brugge, 26juni 1979,R. W., 1979-80, 1303; voor een nadere bespreking zie 
o.m. Dirix,E. en Van Oevelen, A., o.c., R.W., 1980-81, 2467; Bosmans, M., 
o.c., f.T., 1981,38 e.v.; Wymeersch, E., o.c., B.R.H., 1982,444 e.v.). In heel 
wat van deze beslissingen wordt geoordeeld dat aan dit criterium voldaan is, 
wanneer het boetebeding de schuldeiser slechts de ten tijde van de contracts
sluiting door partijenredelijkerwijze te voorziene schade omvat (zie ook Gent, 28 
juni 1979,R.W., 1979-80, 2260; Wymeersch,E., o.c., B.R.H., 1982, 433). 
En in volgende rechterlijke uitspraken wordt toepassing gemaakt van de regel dat 
de schuldeiser door middel van het boetebeding niet mag speculeren op de 
niet-nakoming van de verbintenis door de debiteur, of m .a. w. de schuldeiser mag 
er niet op speculeren dat het boetebeding hem voordelen biedt die kennelijk groter 
zijn dan die welke voor hem uit de normale uitvoering van de ovenienkomst 
zouden voortvloeien: Brussel, 17 april 1973, R.W., 1973-74, 2439; Gent, 8 
januari 1975,R.W., 1976-77, 1319; Bergen, 17 februari 1976,Pas., 1977, IT, 
22; Brussel, 24 maart 1976,B.R.H., 1977, 259; Brussel, 22 april1976,R.W., 
1976-77, 167; Gent, 28 juni 1979, R.W., 1979-80, 2260; Rb. Hasselt, 21 
december 1976, R.W., 1977-78, 1976; Vred. Chfttelet, 16 december 1976, 
T.Vred., 1977, 200; zie ookKh. Brussel, 18 december 1974,B.R.H., 1977,71; 
Gent, 22 februari 1979,R.W., 1979-80, 2602; Rb. Brussel, 30 januari 1976, 
R.W., 1976-77, 169). 

174. GELDIGHEID- OVERDREVEN BEDINGEN- GEEN VERGOEDING VAN POTEN-

1"l:ELE SCHADE- Voor de beantwoording van de vraag of deals , ,straf'' bedongen 
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somal dan niet een forfaitaire raming is van potentiele scbade die uit wanprestatie 
voortspruit, mag de recbter bet boetebeding niet toetsen aan de werkelijk geleden 
schade . Ook de afwezigbeid van enige reele scbade doet op zicbzelf niets af aan 
de geldigbeid van bet beding. Waar bet op aankomt is dat de recbter zicb plaatst 
op bet ogenblik dat contractspartijen de overeenkomst sloten en in concreto 
nagaat welke de scbade is die volgens bet gemeen recbt zou kunnen voortvloeien 
uit de gevallen van contractbreuk waarop bet beding betrekking beeft (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 
1916,Pas., 1977, IT, 22; Antwerpen, 10maart 1978,Rechtspr. Antw., 1979-80, 
178; Gent, 24 november 1978, R.W., 1978-79, 2113; Brussel, 2 januari 1979, 
Pas., 1979, IT, 38; Brussel, 17 mei 1979,R.W., 1979-80, 2446; Bergen, 6maart 
1980, Pas., 1980, IT, 60; Kb. Antwerpen, 14 januari 1971, T.Aann., 1975, 127 
(boetebeding door onderaannemer verscbuldigd aan aannemer, zelfs indien aan
nemer uitstel bekomt van opdracbtgever); Kb. Brussel, 30 januari 1976, R.W., 
1976-77, 169; Kb. Brussel, 7 mei 1976, R.W., 1976-77, 171; Kb. Dinant, 20 
juni 1978, J.T., 1978, 598; Wymeerscb,E., o.c., B.R.H., 1982, 433 en 437-
438; Van Oevelen, 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 febru~i 1979, R.W., 1979-80, 
2600; Kb. Brussel, 30januari 1976,R.W., 1976-77, 169; Kb. Brussel, 7 mei 
1916,R.W., 1976-77, 171; Kb. Brussel, 27 oktober 1978, T.Aann., 1979, 311; 
Vred. Nijvel, 12 februari 1975, T.Vred., 1977, 110; vgl. ook Gent, 11 januari 
1974, R.W., 1975-76, 865; Antwerpen, 21 september 1977, R.W., 1977-78, 
1916; Brussel, 14 december 1979, J.T., 1980, 517, noot J.-F. Jeunebomme). 

Dit is voorwaar in talrijke gevallen geen gemakkelijke opdracbt, daar de wan
prestatie veel vormen kan aannemen en zeer uiteenlopende scbade kan veroorza
ken. Ret lijkt dan ook onvermijdelijk dat de feitenrecbters - die hierover 
soeverein oordelen ~ deze potentiele scbade op uiteenlopende wijzen evalueren. 
Ret gevaar is zeker met denkbeeldig dat bet door recbters t. a. v. de geldigbeid van 
boetebedingen gevoerde beleid hierdoor zeer verscbillend zal zijn. Een enquete 
waaraan blijkbaar de meerderbeid van de zittende magistraten bebben deelgeno
men, scbijnt dit te bevestigeri (zie Maquet, N., ,La clause penale: quelques 
elements de fait", B .R.H., 1980, 396-402). Dit verklaart wellicbt ook waarom 
zoveel betwistingen rond deze problematiek rijzen en talloze recbterlijke uitspra
ken uitlokken. 

Tocb mag met E. Wymeerscb worden aangenomen dater zicb een aantal situaties 
voordoen waarin de vraag duidelijk te beantwoorden is. Genoemde auteur ver
meldt in dit verband bet zgn. non bis in idem-geval. Rebben de partijen ten 
aanzien van dezelfde wanprestatie bedongen dat naast de gemeenrecbtelijke 
scbadevergoeding een boete verscbuldigd zal zijn, dan lijdt bet geen twijfel dat dit 
l««t:.;t~ bedi!!;; , ,gee!! ''F'!goPrlin~ v:m schade kan ziin'' en dus ongeldig is (zie 
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Wymeersch, E., o.c., B.R.H., 1982,429 en433; zie ookCass., 8 februari 1974, 
Arr. Cass., 1974, 624). 
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 overeen
komst onder de vorm van een percentage van de verschuldigde hoofdsom worden 
vastgelegd. De non bis in idem-regel geld.t hier niet. Om dezelfde reden mag de 
schuldeiser naast het verhogingsbeding voor vertraging bijkomende schadever
goeding vorderen, overeenkomstig de gemeenrechtelijke wetsbepalingen, we
gens niet-uitvoering of gedeeltelijke niet-uitvoering. Tenslotte is het mogelijk dat 
de verschillende schadeposten te wijten aan vertraging in de nakorning afzonder
lijk begroot worden in de overeenkomst (zie hierover o.m. Cass., 3 oktober 1975, 
Arr. Cass., 1975, 155; T.Aann., 1979, 407, noot K. Ver Berne; Brussel, 17 
februari 1972, Pas., 1972, IT, 89; Luik, 5 juni 1973, fur. Liege, 1973-74, 17; 
Brussel, 24 maart 1976,B.R.H., 1977,259 enR.W., 1976-77, 162; Brussel, 22 
april1976, R. W., 1976-77, 167; Luik, 19 april1978, fur. Liege, 1978-79, 18; 
Luik, 20 juni 1978, f.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, 
f.T., 1981, 245; Kh. Brussel, 6 augustus 1973, Rev. Not. B., 1974, 41; f.T., 
1973, 639; Kh. Brussel, 6 mei 1977 ,B.R.H., 1977, 416; Kh. Charleroi, 23 juni 
1977, f.T., 1977, 573, noot C. Van Ham; Kh. Charleroi, 20 september 1977, 
B.R.H., 1978, 244; Kh. Dinant, 24 januari 1978,fur. Liege, 1977-78, 256; Kh. 
Dinant, 20 juni 1978, f.T., 1978, 598; Kh. Namen, 8 juni 1979, fur. Liege, 
1978-79, 412; Pol. Charleroi, 10 januari 1975, T. Vred., 1977, 83; Vred. Luik, 
22 september 1978, fur. Liege, 1978-79, 135; zie ook Brusse1, 14 april1976, 
B.R.H., 1977, 255; Wymeersch, E., o.c., B.R.H., 1982,439-441 en de verwij
zingen; vgl. Antwerpen, 9 apri11975,R.W., 1975-76, 234; Luik, 14 mei 1975, 
fur. Liege, 1975-76, 49; Luik, 19 april1978,fur. Liege, 1978-79, 18;anders: 
Kh. Brussel, 18 december 1975 en 3 mei 1976, B.R.H., 1977, 420, noot 
R.Debacker; Vred. Nijvel, 12 februari 1975, T.Vred., 1977, 110). 
Wanneer bewezen wordt dat de werkelijke schade groter is dan die voorzien in het 
boetebeding, dan is het evident dat het beding geoorloofd is (Antwerpen, 26 
december 1979,R.W., 1980-81, 1137). · 

Wat de voorzienbaarheid van de schade betreft, zie vorig nummer. 

Zoals in andere materies- men denke b. v. aan de evaluatie van de morele schade 
in geval van aantasting van de lichamelijke integriteit- is het niet ondenkbaar 
dat de rechtspraak een aantal andere richtlijnen zal uitwerken waaraan de meeste 
hoven en rechtbanken zich zullen houden. Zo schijnt de regel door veel rechts
colleges aanvaard te worden dat strafbedingen die bij wijze van een vast per
centage zijn vastgesteld- b. v. verhogingsbedingen ten aanzien van facturen -, 
geoorloofd zijn wanneer het factuurbedrag laag is, maar ongeoorloofd worden 
wanneer het factuurbedi-ag hoog oploopt. Deze regel steunt op de overweging dat 
de kosten door de wanbetaling veroorzaakt in de regel niet recht evenredig stijgen 
met het bedragvan de vordering (zie Wymeersch,E., I.e., 433-434 en441 e.v.; 
Brussel, 1 februari 1971,Pas., 1971,ll, 147;Luik, 7februari 1978,fur.Liege, 
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1978-79,49; Gent, 28 juni 1979,R. W., 1979-80, 2260; vgl. Bergen, 17 februari 
1976,Pas., 1977, ll, 23; Antwerpen, 17 november 1976,R.W., 1976-77,2287; 
Antwerpen, 8juni 1977,R.W., 1977-78,2521; Antwerpen, 21 september 1977, 
R. W., 1977-78, 1916). 

Een minder nauwkeurige toepassing van het door het Hof van Cassatie gefor
muleerde criterium dat een boetebeding slechts geldig is wanneer het om een 
forfaitaire rarning van potentiele schade gaat, werd gemaakt door het Hof van 
Beroep te Gent. In een contract van verhuring van eenjuke-box was bedongen dat 
in geval de huurder tekortschoot in zijn verplichting, i.h.b. indien hij een ander 
toestel zou plaatsen, de verhuurder de keuze zou hebben tussen twee strafbedin
gen, met name 35% van de waarde van het toestel of de onmiddellijke betaling 
van het saldo der huurtermijnen. Hieruit bleek, zo laat het rechtscollege verstaan, 
dat een van beide bedingen klaarblijkelijk niet de vergoeding Van Schade tot 
voorwerp kon hebben (Gent, 28 juni 1979, R. W. , 1979-80, 2260). De redenering 
klopt niet, daar het best mogelijk is dat in beide gevallen de bedragen lager liggen 
dandepotentieleschade(indezezin: Wymeersch, E.,o.c., B.R.H., 1982, 441). 

175. GELDIGHEID- OVERDREVEN BEDINGEN- LEASINGOVEREENKOMSTEN- De 
beoordeling van de boetebedingen overeenkomstig de recente cassatierecht
spraak hangt ook sterk af van de aard van de overeenkomst. Zo besteden 
rechtspraak en rechtsleer de jongste jaren veel aandacht aan deze problematiek 
metbetrekkingtot leasingoyer~enkoJ!l~ten (zie_Wymeersch, E., , ,De strafbedin
gen in leasingovereenkomsten"' Bank. Fin.' 1973, 44l e.v-.; Defvo1e-:-G.' ;-;-.Het 
strafbeding in financieringshuurcontracten", B.R.H., 1974, 519-522; Ver
ougstraete, I., ,Privaatrechtelijke aspecten van Finance Leasing in Belgie", 
T.P.R., 1973, 757; Merchiers, Y., ,Enkele nieuwe handelsovereenkomsten", 
T.P.R., 1979,733 e.v.; Wymeersch, E., o.c., B.R.H., 1982,443 e.v.; Dirix, E. 
en Van Oevelen, A., o.c., R.W., 2467-2468). Het gaat hiervooral om clausules 
waarin gestipuleerd is dat bij ontbinding we gens wanprestatie- meestal we gens 
niet-betaling van een of meer huurtermijnen - de lessor gerechtigd is het 
geleasde goed terug te nemen en daarenboven aanspraak kan maken op betaling 
van de reeds vervallen en nog te vervallen huurtermijnen. De regeling is zeer 
nadeling voor de lessee: hij verliest het gebruiksrecht op het goed, maar moet zijn 
verbintenissen volledig nakomen. De rechtspraak blijkt geneigd te zijn de bedin
gen nietig te verklaren, wanneer de lessor gerechtigd is betaling te eisen van alle 
resterende termijnen, maar geldig te achten wanneer het slechts om een deel van 
de nog overblijvende huurtermijnen gaat (zie en vgl. Antwerpen, 29 januari 1979, 
R.W., 1979-80, 1135 ;B.R.H., 1979, 212; Kh. Oostende, 3 februari 1971,Rev. 
Banque, 1973, 547; Rb. Brussel, 21 november 1972, T.Bank., 1975, 549; Rb. 
Brussel, 31 januari 1973, B.R.H., 1973, 519; Kh. Brugge, 15 oktober 1974, 
R.W., 1975-76, 43; Kh. Brussel, 29 januari 1974, B.R.H., 1974, 39; Kh. 
Kortrijk, 10 juni 1980,B.R.H., 1981, 87; zie ook nog inzake verhuring: Luik, 7 
februari 1978, Jur. Liege, 1978-79, 49; Kh. Brussel, 30 januari 1976, R.W., 
1976-77, 169; inzake correspondentiekursussen: Vred. Verviers, 5 december 
1975, ];;,;-. Li?:gc, 1975 76, !-'!3). 
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176. GELDIGHEID- OVERDREVEN BEDINGEN- VERZEKERINGSCONTRACTEN

Verzekeringsovereenkomsten bevatten vaak bedingen krachtens dewelke de ver
zekeraar ontheven wordt van zijn verplichting het bedongen risico dat in vervul
ling gaat te dekken, in geval de verzekeringnemer tekortschiet in de nakoming 
van bepaalde verbintenissen (vervallenverklaring). Deze vervallenverklaringen 
vertonen veelal verwantschap met de exceptio non adimpleti contractus en het 
strafbeding (zie Vandeputte, R., , ,De lotsbestemming van de vervallenverklaring 
in de verzekering", R.W., 1977-78, 2049 e.v.). Wat dit laatste betreft, rijzen 
vaak betwistingen over de vraag of de clausule geldig is luidens dewelke de 
verzekeringspremies die reeds vervallen zijn of vervallen tijdens de periode van 
opschorting van de waarborg, verschuldigd blijven aan de verzekeraar. Beweerd 
wordt immers dat de verzekeraar wei aanspraak kan maken op het deel van de 
premie dat bestemd is voor werkingskosten en winsten, maar niet op het deel dat 
bestemd is om het risico van het schadegeval te compenseren, daar hij dit risico 
niet meer dekt en het hier derhalve niet kan gaan om vergoeding van potentiele 
schade (zie en vgl. Gent, 6 november 1979,R.W., 1980-81, 873; Rb. Luik, 30 
november 1978,De Verz., 1980, 673; Rb. Luik, 14 mei 1979,De Verz., 1980, 
681; Vred. Tienen, 17 mei 1976,R.W., 1976-77, 1829;J.T., 1976, 648; Vred. 
Tienen, 17 november 1976, De Verz., 1980, 667; Vred. Grace-Hollogne, 22 
maart 1977 ,T.Vred., 1978, 230; Vred. Grace-Hollogne, 6maart 1979,De Verz., 
1980, 677; Vred. Fleron, 24 juni 1980, De Verz., 1980, 703, noot A.De 
Maubeuge; Van Ruymbeke, M., ,Du non-paiement de la prime d' assurance par 
I' assure", R.G.A.R., 1980, nr. 10204). 

177. GELDIGHEID- ARTIKEL 1023 GER.W. - Krachtens artikel 1023 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 
gei:nterpreteerd (Kh. Charleroi, 23 juni 1977, J.T., 1977, noot C. Van Ham en 
B.R.H., 1978, 244) en een verhogingsbeding op deze grond slechts nietig kan 
worden verklaard wanneer het specifiek het verweer in rechte bezwaart (zie Luik, 
2 maart 1972, J.T., 1972, 519; Brussel, 14 april1976,R. W., 1976-77, 165; Kh. 
Gent, 4 oktober 1971,R.W., 1971-72, 728; Kh. Gent, 28 december 1971,R. 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,Res et 
Jura Immobilia, 1974, 287; Antwerpen, 21 september 1977, Limb. Rechtsl., 
1978, 139). Slaat het schadebeding op de wanprestatie als dusdanig, dan valthet 
niet onder het verbod van artikel1023 Ger.W. (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 april 1976, 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 vorig overzicht, T.P.R., 1975, 
751; Wymeersch, E., o.c., B.R.H., 1982,435; Kh. Dinant, 20 juni 1978,J.T., 
1978, 598). 
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Ret is duidelijk dat artikell 023 Ger. W. aldus gemakkelijk ontdoken kan worden 
en geen werkelijke bescherming biedt tegen de misbruiken waartoe boetebedin
gen in de praktijk vaak leiden (zie ook Wymeersch, E., ,Toetsing van ver
hogingsbedingen", R. W., 1976-77, 137-138; Moreau-Margreve, I., ,Pour un 
certain pouvoir de revision des clauses penales", J.T., 1976, 638 e.v.). 

178. GELDIGHEID- ANDERE REGELS - Terecht bekritiseerd is het vonnis van de 
Rechtbank van Koophandel te Brussel van 4 februari 1977 waarin beslist wordt 
dat een boetebeding nietig is, daar de artikelen 1226 tot 1233 B.W. door de 
artikelen 9 en 138 G.W. werden afgeschaft. Luidens artikel9 G.W. mag geen 
straf worden ingevoerd of toegepast dan uit kracht van een wet en artikel 138 
G. W. bepaalt dat met ingang van de dag waarop de Grondwet uitvoerbaar wordt, 
alle daarmee strijdige wetten e.d.m. opgeheven zijn (B.R.H., 1978, 85 kritische 
noot R. Debacker). Artikel 9 G.W. heeft immers enkel de bescherming van de 
burgers tegen het willekeurig optreden van de overheid (uitvoerende en rech
terlijke macht) op het oog en is vreemd aan de betrekkingen tussen burgers 
onderling (zie Moreau-Margreve,I., o.c., R.C.J.B., 1972, 496; Van Oeve
len,A., o.c., R.W., 1979-80, 179). 
Een in een wisselbrief opgenomen verhogingsbeding dient voor niet geschreven 
te worden gehouden (Kh. Brussel, 22 juni 1976, B.R.H., 1977, 30; Ronse, J., 
Wisselbrief en oderbriefje inA.P.R., Gent, 1972, nr. 137). 
Met betrekking tot de geldigheid van een boetebding in een brouwerijcontract, 
zie Antwerpen, 26 december 1979, R.W., 1980-81, 1137; Bosmans,M., o.c., 
J.T., 1981, p. 56, nr. 74, in fine. 
Betwist is de geldigheid van boetebedingen die met het faillissement eisbaar 
worden of die eisbaar worden wanneer later blijkt dat de curator de overeenkomst 
niet zal uitvoeren. Tegen deze bedingen wordt bezwaar gemaakt, omdat zij de 
gelijkheid tussen de schuldeisers zouden doorbreken (zie en vgl. Luik, 14 mei 
1975, Jur. Liege, 1975-76,49; Antwerpen, 8 juni 1977, R.W., 1977-78,2521; 
Antwerpen, 29 januari 1979, B.R.H., 1979, 212; Antwerpen, 27 mei 1980, 
B.R.H., 1981, 91; Kh. Brugge, 6 december 1973,R.W., 1974-75, 1192; Kh. 
Verviers, 15 december 1975, Jur. Liege, 1975-76, 190; Kh. Kortrijk, 10 juni 
1980, B.R.H., 1981, 87; Wymeersch,E., o.c., B.R.H., 1982, 436-437; Cop
pens, P. en t'Kint, F., , ,Examen de jurisprudence (1974 a 1979). Les faillites et 
concordats", R.C.J.B., 1979, 342-343). 
Artikel13 van de wet van 1 apri11976 (/3.S., 1 mei 1976) betreffende deverticale 
integratie in de sector van de dierlijke produktie verbiedt boetebedingen. 

179. MATIGINGSRECHT VAN DE RECHTER- W anneer een strafbeding een echte 
boete oplegt en dus meer bedraagt dan de vergoeding van potentiele schade, is het 
absoluut nietig. Retzelfde geldt wanneer de schuldeiser met het boetebeding 
speculeert op de niet-nakoming van de verbintenis door de schuldenaar. De 
rechter is in die gevallen dus niet bevoegd om het beding te matigen, d.w.z. te 
verminderen tot de potentiele schade. Ret enige wat hij kan doen is aan de 
scimirieiser uvcicc.~viiii>~g .!~ g~~ee!'.!"e(;.hte!ijt<:> hPr::~lineen terzake schadever-
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goeding toekennen (zieBrussel, 25 oktober 1978,Pas., 1979, II, 1; Gent, 28juni 
1979, R. W., 1978-79, 2260; Brussel, 31 januari 1980, Rev. Not. B., 1980, 29; 
Wymeersch,E.,o.c.,R.W., 1976-77, 139en1381 e.v.;anders:Kh.Brussel, 7 
mei 1976,R. W., 1976-77, 171; Van Gerven, W., ,Matiging van verhogingsbe
dingen'' ,R. W., 1976-77, 1379 e.v.). Zo het strafbeding daarentegen een schade
beding is in de betekenis die daaraan hierboven is gegeven, bezit de rechter 
evenmin een matigingsrecht, hoe klein de werkelijke schade ook moge wezen. 
Dan moet hij het verhogingsbeding zonder meer toepassen (art. 1134 en 1152 
B.W.; Kh. Antwerpen, 20 januari 1975,Eur. Vervoerr., 1975, 393; supra, nr. 
174). 

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 B.W. laat immers ook vernietiging 
van het boetebeding toe. Er weze echter aan herinnerd dat sommigen de beteuge
ling van de gekwalificeerde · benadeling op de theorie van de ongeoorloofde 
oorzaak steunen en dan is absolute nietigheid de enige mogelijke sanctie (zie 
supra, nr. 66; vgl. Bosmans, o.c., J.T., 1981, 40; Wymeersch,E., o.c., R.W., 
1976-77, 1381 e.v.). 

Krachtens artikel1231 B.W. kan de straf door de rechter verminderd worden, 
indien de hoofdverbintenis gedeelteljk werd uitgevoerd. Geldt deze regel ook 
voor verbintenissen om iets niet te doen? De Page is geneigd deze vraag ontken
nend te beantwoorden, daar naar zijn oordeel de overtreding van een verbintenis 
om iets niet te doen wegens de aard van zo'n verbintenis ieder idee van gedeelte
lijke uitvoering schijnt uit te sluiten (ill, nr. 126, A). Ret Rof 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 maan
den geen andere muziekapparaten in gebruik te nemen en deze verplichting 
gedurende een gedeelte van die tijd was nagekomen. Ret Rof oordeelde dat de 
feitenrechter in zo'n geval gerechtigd is het boetebeding te verminderen wegens 
gedeeltelijke uitvoering van de hoofdverbintenis (Cass., 25 juni 1976, Arr. 
Cass., 1976, 1204). 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 (ibid., 1205). Persoonlijk ben ik van oordeel dat steeds 
in concreto nagegaan dient te worden of de gedeeltelijke uitvoering aldan niet nut 
voor de schuldeiser heeft opgeleverd (zie Matthijs,J. en Baeteman,G., o.c., 
T.P.R., 1966, 283). Daarkannog aan worden toegevoegddat artikel1231 B.W. 
niet toepasselijk is wanneer in het boetebeding iets anders is overeengekomen, 
m.n. wanneer gestipuleerd is dat de straf verschuldigd is in geval van gedeelte
lijke niet-nakoming (zie Brussel, 20 dece.rpber 1971, Pas., 1972, II, 51; Ant
werpen, 29 januari 1979, R. W., 1979-80, 1135; zie ook Wymeersch, E., o.c., 
B.R.H., 1982, 448). 

V olgens 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 noodzakelij
kerwijze proportioneel zijn tot de nakoming. M.a. w. de rechter is bevoegd 
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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(Kh. Antwerpen, 30november 1973,B.R.H., 1974, 143). Dezerechtspraak 
is vatbaar voor kritiek: ofwel is het beding geldig en mag de rechter het vermin
deren voorzover de hoofdverbintenis is uitgevoerd (zie de tekst van art. 1231 
B.W.), m.a. w. moethij de wil de partijen eerbiedigen (cf. art. 1134 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 (in dezelfde zin: Wymeersch, E., 
o.c., B.R.H., 1982,448; vgl. Bosmans, M.,o.c., J.T., 1981,41 ;Kh. Dinant, 24 
januari 1978, fur. Liege, 1977-78, 246). 
Krach tens artikel1 0 § 1, 19 § 2 en 19 octies § 2 van de Afbetalingswet van 9 juli 
1957 heeft de rechter de bevoegdheid de boetebedingen die hij ,overdreven of 
onverantwoord" acht, ambtshalve te verminderen of de koper of lener er zelfs 
volledig van te ontslaan (voor toepassingen zie o.m. Gent, 24 mei 1973, J.T., 
1974, 231, noot; Antwerpen, 7 juni 1977, R.W., 1977-78, 1593; Gent, 24 
november 1978, R.W., 1978-79, 2113; Gent, 12 november 1979, R.W., 
1979-80, 2600; Rb. Hasselt, 21 december 1976, R.W., 1977-78, 1976; Kh. 
Gent, 25 januari 1980, R.W., 1980-81, 1953; Vred. St.-Gillis, 20 maart 1979, 
T.Vred., 1979, 262; vgl. Rb. Kortrijk, 28 september 1978, R.W., 1978-79, 
1923). Deze wet geldt echter niet voor persoonlijke leningen bestemd voor 
beroepsgebruik, zodat in die gevallen het gemeen recht dient te worden toegepast 
(Gent, 22 februari 1979, R.W., 1979-80, 2600). 

180. TOEKENNING VAN RESPUTTERMIJNEN- Krach tens artikel1244, lid 2 B. W. 
is de rechter bevoegd om niettegenstaande ieder andersluidend beding aan de 
schuldenaar te goeder trouw een gematigd uitstel van betaling te verlenen. De 
toe kenning van een respijttermijn betekent geenszins dat de schuldenaar geen fout 
zou treffen en dus niet aansprakelijk zou zijn voor de niet-nakoming van zijn 
verbintenis. Uitstel van betaling belet dus niet de toepassing van een verhogings
beding (Gent, 11 januari 1974, R. W., 1975-76, 865; Brussel, 14 april 1976, 
R.W., 1976-77, 165; vorig overzicht, T.P.R., 1975, 751-752). 

181. KRITIEK - In de rechtsleer is heel wat lof en kritiek uitgebracht op de 
recente uitspraak van het Hof van Cassatie inzake boetebedingen (zie en vgl. o .m. 
Moreau-Margreve, M., ,Une institution en crise: la clause penale", R.C.J.B., 
1972,459 e.v.; ld., ,Encore la clause penale: nouvelle phase d'une crise", 
R.C.J.B., 1973,311 e.v.; Wymeersch, E., ,Strafbedingenzijn verboden, scha
debedingen niet" ,R. W., 1973-74, 2432 e.v.; ld., ,Toetsing van verhogingsbe
dingen" ,R.W., 1976-77, 135 e.v.; VanOmmeslaghe, 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 uncertain 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., 
... f"\Cl "1 ...,,..,. - ~~ _.,._, t::~ ,..... -.:T \ 

1./0J., J/ \.I.V. VJ.J. ,_,'-' """'•""/" 
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Een veel gehoorde kritiek is dat het onjuist is om strafbedingen enkel een 
schadevergoedende functie toe tekennen, zoals het Rof 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 schul
denaar de overeengekomen prestatie ook werkelijk en tijdig nakomt. Ret boete
beding vervult m. a. w. een aangewezen dwangfunctie om die uitvoering in natura 
te bekomen. Uit de teksten van het Burgerlijk Wetboek en uit de voorbereidende 
stukken 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 wets
geschiedenis eerder in een andere richting wijst (,,De betwistingen rond het 
strafbeding: Een stand van zaken", B .R.H., 1982, 430-432). Maar beslissend is 
dit tegenargument niet, daar het weinig twijfel lijdt 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 
genom en 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 ge
schiedde- tot op heden- echter noch het een, noch het ander. Ret Rof 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 Rof 
m.i. enerzijds te ver gegaan en anderzijds niet ver genoeg. Te ver, omdat er geen 
dwingende maatschappelijke behoefte bestaat om echte boetebedingen in onder
handelingscontracten zonder meer te verbieden. Anderzijds gaat men niet ver 
genoeg, daar de misbruiken waartoe toetredingscontracten onvermi jdelijk leiden, 
niet aileen in boetebedingen tot uiting komen, maar ook in exoneratiebedingen, 
vervalclausules, uitdrukkelijk ontbindende bedingen, bevoegdheidsbedingen, 
enz., enz. 

Er bestaat m.i. behoefte aan een regeling die de rechter een algemeen marginaal 
toetsingsrechttoekent. Op die grond zou de rechter vooreerst de bij het sluiten van 
de overeenkomsten reeds als kennelijk buitensporig te bestempelen boetebedin
gen opzij moeten kunnen zetten (cf. theorie van de gekwalificeerde benadeling, 
supra, nrs. 16 en 66); bovendien zou hij ook de op zichzelf niet onredelijke 
strafbedingen buiten werking moeten kunnen stellen, indien er een klaarblijke
lijke wanverhouding bestaat tussen de overeengekomen boete en de werkelijk 
geleden schade. Dit laatste matigingsrecht kan men m.i. de lege lata reeds 
invoeren op grond vanartikel1134, lid3 B.W., de uitvoeringte goedertrouw (cf. 
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 grond van de wet verschuldigde schade
vergoeding", zie ook 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; zie ook Antwerpen, 
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29 januari 1979, R.W., 1979-80, 1135; Dirix,E. en Van Oeve1en,A., o.c., 
R.W., 1980-81, 2466). 

Juist omdat het hier werkelijk om een marginaal toetsingsrecht behoort te gaan, 
biedt deze regeling geen wezenlijke oplossing voor het probleem van de toetre
dingscontracten in het algemeen. Daarvoor dringt zich een wettelijk initiatief op 
(zie in het algemeen: Hondius, E.H., Standaardvoorwaarden, Deventer, 1978). 

AFDELING ll 

WAARBORGEN TOT BEHOUD VAN HET VERMOGEN VAN DE SCHULDENAAR 

A. DE ZIJDELINGSE VORDERING 

182. ALGEMEEN - Krachtens artikel 1166 B. W. kunnen de schuldeisers alle 
rechten en vorderingen van hun schuldenaar uitoefenen, met uitzondering van die 
welke uitsluitend aan de persoon verbonden zijn. Ondanks deze ruime formule
ring is de draagwijdte van de zijdelingse vordering eerder beperkt. Dit is te wijten 
aan de strenge voorwaarden die de rechtspraak voor de uitoefening van deze 
vordering heeft gesteld en de beperkte gevolgen die deze actio heeft voor de gene 
die ze instelt. 
Een van de voorwaarden voor het instellen van de vordering is dat de schuldenaar 
hetzij opzettelijk hetzij uit nalatigheid verzuimt zijn rechten te laten gelden. 
Derhalve kan de zijdelingse vordering van de verzekeraars van de eigenaars van 
een uitgebrande fabriek tegen de verzekeringsonderneming die met de huurder 
van de desbetreffende gebouwen een brandverzekeringsovereenkomst heeft ge
sloten, niet worden ingewilligd, indien de huurder geenszins passief is gebleven, 
maar zelf betaling van het verschuldigde saldo heeft geeist van zijn verzekeraar 
(Gent, 10 februari 1972, De Verz., 1974, 419). 

De vraag of de curator van een faillissement of de vereffenaar van een gerechtelijk 
akkoord met boedelafstand op grond van artikel 1166 B. W. als vertegenwoordi
ger van de schuldeisers de patrimoniale rechten van de gefailleerde debiteur of de 
schuldenaar in het gerechtelijk akkoord tegenover derden kan uitoefenen, wordt 
uiteenlopend beantwoord. Sommigen beweren - wellicht terecht - dat zij 
hiertoe krachtens een op de wet gesteund gerechtelijk mandaat gerechtigd zijn en 
artikel1166 B .W. hier derhalve niet van node is (zie Van Ommeslaghe, P., o.c., 
R.C.J.B., 1975, 692). Hoe dan ook, zelfs indien men artikel 1166 B.W. hier 
toepasselijk acht, zullen de voorwaarden voor het instellen van de vordering vaak 
niet vervuld zijn. Zo werd beslist dat een eis van de curator van een faillissement 
tegen de beheerders wegens fouten die deze laatsten jegens de onderneming 
zouden begaan hebben, niet op artikel1166 B.W. gegrond kan worden, daar in 
casu de schuldenaar niet passief blijft vermits die curator juist namens de ven
nootschap tegen die beheerders optreedt (Bergen, 16 mei 1979,Rev. Prat. Soc., 
1979, nr. 6023). 

De vordering, op grond van artikel1166 B .W., mag door de schuldeiser niet in 
.djii pCi"3GGi"ilijl~:: ~:!~~ e!l i!l zij!! vnnrrlf,P.l worden ingesteld, maar moet namens 

688 



de debiteur worden aangespannen. De veroordeling die hij verkrijgt en de daarop 
volgende betaling komen dan ook uitsluitend ten goede aan het patrimonium van 
die schuldenaar (zie Vandeputte,R., o.c., 357; Antwerpen, 16 maart 1977, 
Rechtspr. Antw., 1977-78, 8). 
In de regel zal een vordering van het slachtoffer van een ongeval tegen de 
verzekeraar van de aansprakelijke derde op een rechtstreekse vordering (ver
keersongevallen) of op artikel 20, go Hypotheekwet steunen. In de uitzonderlijke 
gevallen waarin dit niet mogelijk is, zal soms artikell166 B.W. enige uitkomst 
bieden (zie Luik, 21 februari 1978,Jur. Liege, 1978-79, 161; zie ook De Page, 
ill, nr. 199bis; Roland, S., ,Les droits de la victime d'un accident vis-a-vis de 
1' assureur de la responsabilite civile de 1' auteur du dommage' ' , Rechtspr. Antw. , 
1977-78, 103 e.v. en i.h.b. 124-125). 

B. DE PAULIAANSE VORDERING 

183. BEGRIP- Krachtens artikel 1167 B.W. kunnen de schuldeisers in eigen 
naam opkomen tegen de handelingen die hun schuldenaar verricht heeft met 
bedrieglijke benadeling van hun rechten. 
De uitoefening van deze vordering is aan vier voorwaarden onderworpen : 

1 o de schuldvordering van de schuldeiser moet ontstaan zijn v66r de gewraakte 
rechtshandeling van de debiteur ; 
2° de schuldeiser dient benadeeld te worden door de verarming van de schul
denaar; 

3° de schuldenaar moet bedrieglijk handelen; 

4° er dient medeplichtigheid te zijn in hoofde van een derde (zie o.m. Luik, 20 
januari 1976, Jur. Liege, 1975-76, 209). 
Indien de vordering wordt ingewilligd, wordt de betwiste rechtshandeling niet 
tegenstelbaar verklaard ten overstaan van de schuldeiser die de eis heeft ingesteld. 

184. VOORWAARDEN- NADEEL VOOR DE SCHULDEISER- Het nadeel voor de 
schuldeiser moet hierin bestaan dat hij door de betwiste handeling van de debiteur 
zijn rechten niet meer of niet meer ten voile kan uitoefenen. M.a. w. de gewraakte 
handeling moet de feitelijke insolvabiliteit van de schuldenaar veroorzaakt of 
verergerd hebben. 
De verhuring door de schuldenaar van in beslag genomen onroerende goederen 
voor een terrnijn van 18 jaar en tegen een lage huurprijs is nadelig voor de 
betrokken schuldeiser. Inderdaad, er zal geen gegadigde gevonden worden om 
een normale prijs te betalen voor een onroerend goed waarover hij slechts achttien 
jaar later vrij zal kunnen beschikken en waarvan de lage huurprijs niet voor 
aanpassing of herziening vatbaar is (Rb. Gent, 5 april 1973, R. W., 1973-74, 
1895 ;Rec. Gen. Enr.Not., 1974, nr. 21822 ;zie ook Cass. fr., 6 april1976,Bull. 
civ., 1976, ill, 168; Rb. Antwerpen, 13 april1972 enBrussel, 3 april1974,Rec. 
Gen. Enr. Not., 1975, nr. 21920). 
Er is verarming wanneer de debiteur een goed onttrekt aan de concrete vervol-
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gingsmogelijkheden van zijn schuldeiser, zelfs indien de door hem gestelde daad, 
economisch, geen vermindering van het patrimonium teweeg brengt (V andeput
te, R., o.c., 360). Er is derhalve verarming wanneer de schuldenaar drie auto's 
tegen een normale prijs verkoopt, daar een geldsom gemakkelijker aan de schuld
eiseronttrokkenkan worden (Bergen, 12 maart 1980,Pas., 1980, ll, 63; zie ook 
Limpens, J. enKruithof,R., o.c., R.C.J.B., 1969,263-264 en de verwijzingen; 
De Page, III, nr. 203). 
Een schenking van een onroerend goed berokkent nadeel aan de rechten van de 
schuldeiser van de schenker, zelfs wanneer die schenking gebeurd is onder 
voorbehoud van vruchtgebruik. In casu stelde de rechter bovendien vast dat de 
venale waarde van dit vruchtgebruik onbetekenend was (Luik, 4 februari 1976, 
Jur. Liege, 1975-76, 209; zie ook Cass. fr., 28 februari 1979,J.C.P., 1978, IV, 
139). 
De inbreng van onroerende goederen in een vennootschap in ruil voor aandelen 
houdt een verarming in voor de schuldeisers van de inbrenger, wanneer die 
aandelen moeilijker te verhandelen zijn dan de onroerende goederen en de 
verkoopwaarde van die aandelen beduidend lager ligt dan die van de onroerende 
goederen (Cass. fr., 27 februari 1973,Rev. Not. B., 1974, 157; zie ookLuik, 17 

. juni 1965, J.T., 1965, 598, Concl. P. Charlier; Laga, H., ,Rechtsvordering van 
de persoonlijke schuldeisers bij frauduleuze inbreng van hun schuldenaar in een 
vennootschap", Jura Falc., 1978-79, 237 e.v.). 

185. VOORWAARDEN- BEDROG VAN DE SCHULDENAAR- Ten aanzien vail. de 
inhoud van het begrip Pauliaans bedrog zijn rechtsleer en rechtspraak sinds lang 
verdeeld. Volgens een eerste opvatting, ook wei de subjectieve opvatting ge
noemd, wordt hier onder bedrog verstaan het oogmerk om te schaden, de 
bedoeling de schuldeiser te benadelen. Ret spreekt vanzelf dat deze eis een zware 
bewijslast legt op de schouders van de schuldeiser die de actio Pauliana instelt. 
Volgens een tweede opvatting, soms de objectieve opvatting genoemd, is er reeds 
sprake van bedrog van de schuldenaar wanneer deze wist dat hij door de betwiste 
rechtshandeling zich verarmde of zijn insolvabiliteit vergrootte en daardoor 
nadeel berokkende aan zijn schuldeiser. In de Belgische rechtsleer en rechtspraak 
blijkt deze laatste zienswijze de overhand te halen (zie De Luyck, E., ,Ret 
bedrog vanwege de schuldenaar en de derde medeplichtigheid in de actio 
pauliana. Een onderzoek van het Belgische en Franse recht", Jura Falc., 
1978-79, 627 e.v. en de vele verwijzingen; Rb. Antwerpen, 13 april1972 en 
Brussel, 3 apri11974, Rec. Gen. Enr. Not., 1975, nr. 21920; Rb. Gent, 5 april 
1973, R.W., 1973-74, 1895; Rec. Gen. Enr. Not., 1974, nr. 21822). 

Deze laatste opvatting heeft een aantal auteurs en rechtscolleges ertoe gebracht 
het criterium van de ,,abnormale handeling'' toe te passen. Dit betekent dat men 
moet onderzoeken of de gewraakte rechtshandeling kan uitgelegd worden door 
wettige motieven, dan wei of de omstandigheden waarmee de betrokken rechts
handeling omringd is, deze als verdacht doen overkomen. Is dit laatste het geval, 
dan ontstaat het vermoeden dat de debiteur met bedrieglijk opzet gehandeld heeft 
vti divtit de~e l:!:!t~te het !eg'C'!'hPwij~ tP lPveren dat hij zich niet willens en wetens 
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verannd heeft (zie De Luyck,E., o.c., Jura FaZe., 1978-79, 635-636 en de 
verwijzingen aldaar). 
Een interessante en duidelijke toepassing van deze leer maakte het Hof van 
Beroep te Bergen in het arrest van 12 maart 1980 (Pas., 1980, II, 63, met noot). 
Het ging hier om de verkoop door een schuldenaar van drie auto's, waarvan een 
vrachtwagen. Het Hof stelt vast dat het bevreemdend is dat de koper, een dame, 
op twee dagen tijds plots de behoefte voelde zich deze wagens, die ze helemaal 
niet nodig had en die ze ook niet gebruikte, aan te schaffen. Abnormaal acht het 
Hof ook dat de koopster aan de verkoper toelating gaf om de voertuigen te blijven 
gebruiken en dat zij verklaarde de koop te hebben gesloten ten einde de verkoper 
financieel te helpen. Gezien het ,abnormaal karakter'' van de transactie besliste 
het Hof dan ook dat de schuldenaar bedrieglijk gehandeld had en dit met mede
weten van de derde, in casu de koopster. 

186. VOORWAARDEN- MEDEPLICHTIGHEID VAN DE DERDE- Volgens een deel 
van de oudere rechtspraak moet er een bedrieglijke verstandhouding hebben 
bestaan tussen de schuldenaar en de derde, m.a.w. moet de derde gehandeld 
hebben met het inzicht de schuldenaar te helpen bij het organiseren van diens 
bedrog. Heden ten dage nemen rechtsleer en rechtspraak echter genoegen met een 
meer objectieve opvatting van de derde medeplichtigheid: het volstaat dat de 
derde op de hoogte was van het bedrog van de schuldenaar, d. w.z. dat hij op de 
hoogte was van het abnormaal karakter van de gewraakte rechtshandeling (Ber
gen, 12 maart 1980,Pas., 1980, II, 63; zie ookDeLuyck,E., o.c., JuraFalc., 
1978-79, 642 e.v. en de verwijzingen;supra, nrs. 140-141). Hetfeitdat de derde 
daarvan op de hoogte kon zijn, volstaat echter niet (Rb. Antwerpen, 13 april1972 
en Brussel, 3 april1974,Rec. Gen. Enr. Not., 1975, nr. 21920). Hetbehoren te 
weten dient m.i. echter met het weten te worden gelijkgesteld (cf. Kruithof, R., 
o.c., R.C.J.B., 1980, 116-117). 

Een persoon op wiens onroerende goederen een schuldeiser beslag heeft gelegd, 
verhuurt een drietal weken voor zijn faillissement een gehypothekeerd goed voor 
een termijn van 18 jaren tegen een lage prijs aan zijn ouders. Een voordelige 
verkoop van die goederen is daardoor niet mogelijk, hetgeen als een voor de 
schuldeisers nadelige verarming van het patrimonium van de schuldenaar te 
beschouwen is. Het bedrog van de debiteur werd bewezen geacht, daar hij 
daarvan op de hqogte was. De rechtbank oordeelde dat de ouders zich aan derde 
medeplichtigheid hadden schuldig gemaakt, daar zij, gelet op hun bloed- en 
aanverwantschap en het tijdstip van de verhuring, niet onwetend konden zijn van 
hetbedrog (Rb. Gent, 5 april1973, R.W., 1973-74, 1895;Rec. Gen. Enr. Not., 
1974, nr. 21822). 

187. GEVOLGEN- De geslaagde actio Pauliana heeft tot gevolg de niet-tegen
stelbaarheid van de betwiste rechtshandeling aan de schuldeiser die de vordering 
instelde. Tussen de contracterende partijen en ten aanzien van andere derden blijft 
de gewraakte rechtshandeling echter gel dig (VanDamme, J., o .c. , 4 75-476; Van · 
Gerven, W., Algemeen Deel, Antwerpen, 1969, 408-409). 
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Derhalve, zo de verhuring van een omoerend goed met bedrieglijke benadeling 
van de rechten van de hypothecaire schuldeiser op grond van artikel 1167 B. W. 
niet-tegenstelbaar wordt verklaard aan die schuldeiser, betekent dit dat laatstge
noemde die huurovereenkomst voor I}iet bestaande mag houden. Wanneer deze 
schuldeiser beslag op het omoerend goed heeft gelegd, kan hij dan ook toelating 
krijgen om het vrij van huur en gebruik te koop te doen stellen (zie Rb. Gent, 5 
april1973,R.W., 1973-74, 1895;Rec. Gen. Enr. Not., 1975, m. 21920). 

Wanneer een koop op grond van de actio Pauliana niet tegenstelbaar wordt 
verklaard aan een schuldeiser, mag deze optreden alsof dat goed in het patrimo
nium van zijn debiteur is gebleven. Zulks is echter niet altijd mogelijk, b.v. 
wanneer de derde medeplichtige op zijn beurt het goed heeft vervreemd en de 
onderverkrijger zich niet aan schuldeisersbedrog in de zin van artikel1167 B. W. 
heeft schuldig gemaakt. Dan zal de schuldeiser zich met een schadevergoeding 
moeten tevreden stellen (Bergen, 12 maart 1980, Pas., 1980, II, 63; zie ook De 
Page, III, m. 244, B; Vandeputte, R., o.c., 364; DeLuyck, E., l.c., 646 e.v.). 

HoOFDSTUK II 

BIJZONDERE GEVOLGEN VAN BEPAALDE VERBINTENlSSEN 

AFDELING I 

VERBINTENISSEN MET MEERDERE SUBJECTEN 

188. SAMENGEVOEGDE VERBINTENISSEN - Wanneer meerdere personen 
schuldeiser of schuldenaar zijn van dezelfde verbintenis, dan zijn ze het, in 
beginsel, ieder slechts voor een deel. M.a.w., bij pluraliteit van schuldeisers of 
schuldenaren, is de splitsing van de verbintenis de regel (zie Cass., 5 december 
1915,Arr. Cass., 1976, 434; Concl. Adv. Gen. Dumon voor Cass., 15 februari 
1974, Arr. Cass., 1974, 663-664). Men spreekt in dit verband van samen
gevoegde verbintenissen (Dekkers, R., o.c., Il, m. 427). 

De contractuele verbintenis aangegaan door echtgenoten die gehuwd zijn onder 
het stelsel van scheiding van goederen is een samengevoegde verbintenis, en dus 
deelbaar, indien geen hoofdelijkheid of ondeelbaarheid werd bedongen (Rb. 
Aarlen, 17 november 1977, fur. Liege, 1977-78, 189). 
Wanneer de ontlener van een geldsom het contract ondertekent zowel als zaak
voerder van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid als in zijn 
persoonlijke naam, staan we voor een samengevoegde verbintenis. Wanneer de 
p.v.b.a. failliet verklaard wordt, is de zaakvoerder slechts gehouden tot terug
betaling van de helft van de nog verschuldigde som (Rb. Brussel, 8 januari 1976, 
Pas., 1976, III, 31). 

189. HOOFDELIJKE VERBINTENISSEN- , ,Hoofdelijkheid wordt niet vermoed; zij 
moet uitdrukkelijk bedongen zijn. Deze regel lijdt aileen uitzondering in de 
g~vlli.lc;11 waru·iii 1-_lvvfdclijl~~id. "be~!~!!!".':!!! !~C"h.!~'-~-'~g~.J k-r~r.htP.ns een hepaling 
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van de wet" (art. 1202 B. W.). Een belangrijke toepassing van deze wetsbepaling 
werd gemaakt in het arrest van het Rof van Cassatie van 5 december 197 5 (Arr. 
Cass., 1976, 434;R.W., 1976-77, 277, noot J. Rerbots;R.C.J.B., 1977,469, 
noot J. Declerck -Goldfracht; B .R .H. , 1977, 67 6, noot J. Declerck). 

De feiten kunnen als volgt worden samengevat: twee broers, Jules en Tillo V., 
hadden een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht 
waarvan ze heiden de enige vennoten en zaakvoerders waren. Om een kredieto
pening voor de vennootschap te bekomen, stonden de twee broers o.m. hypo
theken toe op hun persoonlijke eigendommen. In de kredietakten werd niet 
vermeld dat de broers hoofdelijk met de vennootschap verbonden waren. Daar de 
firma met verlies werkte, zegde de bank injuni 1966 hetkrediet open verzocht ze 
de gebroeders een deel van de met hypotheek bezwaarde goederen te verkopen 
om de zware schuld van de vennootschap te vereffenen. Jules V. verkocht daarop 
gehypothekeerde goederen die hem persoonlijk toebehoorden. Een maand later 
werd nog een krediet geopend ten voordele van de vennootschap en in deze akte 
werd wei melding gemaakt van hoofdelijkheid en ondeelbaarheid tussen de 
vennoten. Enige tijd later werd de vennootschap failliet verklaard. Daar Tillo V. 
aan zijn broer weigerde de helft van de door deze laatste met de opbrengst van de 
verkoop van de gehypothekeerde goederen betaalde schulden terug te betalen, 
dagvaardde Jules zijn broer Tillo. 

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk oordeelde dat de hoofdelijkheid 
tussen de broers uitdrukkelijk was overeengekomen en veroordeelde dan ook 
Tillo (nietgepubliceerd; zie Declerck-Goldfracht, J., o.c., R.C.J.B., 1977, 474). 
Ret Rof van Beroep te Gent hervormde echter dit vonnis op grond van de 
overweging dat de vermelding van hoofdelijkheid in de laatste kredietverlenings
akte op een vergissing beruste en dat er dan ook geen sprake was van conventio
nele hoofdelijkheid in de zin van artikel 1202 B.W. (niet gepubliceerd; zie 
Declerck-Goldfracht, J., o.c., R.C.J.B., 1977, 474). Ret Rof van Cassatie ver
wierp de voorziening in verbreking tegen dit arrest, daar het Rof van Beroep de 
bewijskracht van de desbetreffende akten niet had rniskend (voor een kritische 
bespreking van deze uitspraak, zie Declerck, J., o.c., B.R.H., 1977, 684 e.v.; 
voor een ander toepassingsgeval zie Cass., 28 november 1974, R. W., 1974-75, 
1952). 

Maar diende bier de regel niet te worden toegepast dat rechtens een vermoeden 
van hoofdelijkheid bestaat tussen handelaars die door eenzelfde contractuele 
verbintenis gebonden zijn? Ret Rof van Beroep te Gent beantwoordde deze vraag 
ontkennend, daar de beide vennoten geen ,handelaars" waren. Ook op dit punt 
stelde het Rof van Cassatie het Rof van Beroep te Gent in het gelijk, daar 
genoemd vermoeden afwijkt van het beginsel dat de schuld onder de schuldenaars 
moet worden verdeeld, in die zin dat ieder van hen slechts zijn deel moet betalen, 
en dit vermoeden derhalve restrictief moet worden toegepast. De solidariteit 
tussen schuldenaars-handelaars mag dan ook niet worden uitgebreid tot schul
denaars die zelf geen handelaar zijn maar die ingevolge afzonderlijke hypotheek
stellingen, tot eenzelfde contractuele verbintenis van hypothecaire waarborg 
gehouden zijn, zelfs indien die verbintenis- zoals in casu -tot waarborg strekt 
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van een tussen andere personen gesloten handelsrechtelijke hoofdschuld. 
Hoe is het vermoeden van hoofdelijkheid tussen schuldenaars-handelaars te 
rijmen met artik:el1202 B. W. ? Dit probleem kan men niet oplossen door te stellen 
dat de uitdrukking ,bepaling van de wet" niet alleen slaat op een formele 
wetsbepaling, maar ook een verwijzing inhoudt naar een besluit of reglement 
genomen overeenkomstig de wet (zie Cass., 7 mei 1942, Pas., 1942, I, 117). 
Immers, besluiten en reglementen in die zin zijn hier niet aan te wijzen. Wellicht 
dient de regel nog ruimer te worden ge'interpreteerd en wordt in artik:el1202 B. W. 
niet aileen verwezen naar wettelijke normen, maar tevens naar gewoonteregels en 
algemene rechtsbeginselen (zie Concl. Adv.-Gen. F. Dumon voor Cass., 15 
februari 1974, Arr. Cass., 1974, 664 en 672; Perilleux,J., ,La solidarite et 
I' obligation in solidum dans la responsabilite contractuelle", R.G.A.R., 1975, 
ill. 9519, voetnoot 28 ; VanDamme, J., o .c. , 504). Het vermoeden van hoofde
lijkheid tussen schuldenaars-handelaars dateert uit de 17e eeuw en dient als een 
gewoonterechtelijke regel te worden beschouwd (zie Dumon, F., ibid.; Peril
leux, J., ibid.; VanDamme, J., ibid.; zie ookCass., 26januari 1919,Arr. Cass., 
1978-79, 587; Brussel, 5 oktober 1975,J.T., 1976, 135; Kh. Antwerpen, 11 juni 
1916,Rechtspr. Antw., 1975-76, 285; vgl. Declerck-Goldfracht,J., o.c., 480 
e. v. (schrijfster meent dat hethier behoort te gaan om een verbintenis in solidum). 
Over de vraag of het vermoeden van hoofdelijkheid in casu een vermoeden is in 
de zin van de artikelen 1329 e.v. B.W., zie noot 3 onder Cass., 26 januari 1979, 
Arr. Cass., 1978-79, 588. 

Op deze leer moet ookberoep gedaan worden om deregel te rechtvaardigtmdat in
geval van schade veroorzaakt door de gemeenschappelijke fout van een pluraliteit 
van daders, al deze daders hoofdelijk aansprakelijk zijn. Onder ,,gemeenschap
pelijke fout" dient hier te worden verstaan, ,de fout waarbij verscheidene 
personen tot het ontstaan van het schadeverwekkend feit wetens hebben samen
gewerkt''. De hoofdelijkheid steunt hier op het algemeen rechtsbeginsel dat ook 
in artike150 Sw. is neergelegd (zie Cass., 15 februari 1914,Arr. Cass., 1974, 
661; Concl. Adv. Gen. F. Dumon,ibid., 675 ;zieookBergen, 16mei 1979,Rev. 
Prat. Soc., 1979, ill. 6023). 

190. HOOFDELIJKE EN ONDEELBARE VERBINTENISSEN- Het onderscheid tussen 
hoofdelijke en conventioneel ondeelbare verbintenissen is vooral belangrijk ten 
aanzien van de erfgenamen van de schuldenaren. Gaat. het om een hoofdelijke 
verbintenis dan worden zijn erfgenamen wel hoofdelijke schuldenaren, doch 
slechts tot be loop van hun deel in de nalatenschap. Was de erflater b. v. hoofdelijk 
schuldenaar van 12.000BF., dan worden zijn vier erfgenamen hoofdelijk schul
denaars ieder van 3.000BF. Hebben we daarentegen met een conventioneel 
ondeelbare verbintenis te doen, dan blijft de verbintenis zelfs tegenover de 
erfgenamen ondeelbaar. In het hierboven gegeven voorbeeld zou dat dus beteke
nen, dat ieder van de vier erfgenamen ondeelbaar schuldenaar is van 12.000 BF. 
(zie hierover Dekkers, R., o.c., II, ills. 452 en 453). 
In artik:el 5 van een contract wordt gezegd dat de schuldeiser krachtens de 
, ,hi.,rhnvP.n'' hP.ciongen hoofdelijkheid en ondeelbaarheid, betaling van de gehele 
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schuld kan eisen van de borg en, in geval van overlijden, van ieder van zijn 
rechtverkrijgenden. In het contract is echter ,hierboven" nergens sprake van 
hoofdelijkheid en ondeelbaarheid, en de borg heeft zijn handtekening laten 
voorafgaan door de vermelding ,Goed voor persoonlijke ondeelbare borgtocht 
tot beloop van 3.400.000BF.''·. Op grond van de regel dat hoofdelijkheid niet 
wordt vermoed, maaruitdrukkelijkmoetbedongen worden (art. 1202 B.W.), op 
grond van het feit dat de borg zich ook het voorrecht van uitwinning uitdrukkelijk 
had voorbehouden- wat hij als hoofdelijke borg niet zou hebben (art. 2021)
en op grond van de interpretatieregels neergelegd in de artikelen 1156 e. v. B. W. 
en in het bijzonder de artikelen 1162 en 1163 B. W., komt het Hof van Beroep te . 
Antwerpen terecht tot de slotsom dat het hier om een ondeelbare en niet om een 
hoofdelijke verbintenis gaat (17 mei 1977, R. W., 1977-78, 1571; zie ook Kh. 
Tongeren, 14 juli 1976, B.R.H., 1977, 24). 
De regel dat hoofdelijkheid uitdrukkelijk bedongen moet worden, dient men niet 
letterlijk op te nemen. Zij komt er op neer dat verrnits verbintenissen met 
meerdere subjecten in beginsel samengevoegde verbintenissen zijn, de rechter in 
twijfelachtige gevallen zich tegen de hoofdelijkheid moet uitspreken (zie Dek
kers,R., o.c., II, nr. 435; Vandeputte,R., o.c., 126). Om dezelfde reden dient 
de bedoeling van de partijen om aan de verbintenis een ondeelbaar karakter te 
verlenen ,zeker" te zijn (vgl. Vred. Namen, 14 oktober 1977, Rev. Reg. Dr., 
1978, 494, kritische noot E. Cerexhe). 
Doorgaans aanvaardt men dat verbintenissen om iets te doen veelal als van nature 
ondeelbaar te beschouwen zijn. Dit geldt o.m. voor de uit een huurovereenkomst 
voortvloeiende verbintenis om van een huurgoed te genieten als een goed huisva
der. Voigt uit het voorgaande dat in geval twee person en een huis buren, er sprake 
is van contractbreuk wanneer een van de huurders het huis verlaat? De Rechtbank 
van eerste aanleg te Brugge beantwoordt deze vraag ontk:ennend: ,Het voor
gaande be let geenszins dat soms een medeschuldenaar zich aileen in de mogelijk
heid bevindt om de verbintenis praktisch uit te voeren, wanneer hij houder is van 
de zaak. Wanneer deze schuldenaar de verbintenis vrijwillig en behoorlijk uit
voert, bestaat er geen aanleiding tot ontbinding. Een dergelijke maatregel zou 
slechts gerechtvaardigd zijn, indien een der medeschuldenaren de uitvoering zou 
weigeren en die uitvoering aileen gezamenlijk zou kunnen plaatsgrijpen'' (29 
oktober 1975, T.Not., 1979, 116). 

191. VERBINTENISSEN IN SOLIDUM- Er zijn verbintenissen die noch hoofdelijk 
noch ondeelbaar zijn en toch een verplichting van betaling in tatum in het Ieven 
roepen. Men noemt ze meestal in solidum verbintenissen. Op twee punten 
verschillen deze verbintenissen van de solidaire verbintenissen: in de eerste plaats 
is hun bestaan niet afhankelijk van een duidelijke overeenkomst of een wetsbepa
ling (cf. art. 1202 B. W.); in de tweede plaats roepen de in solidum verbintenissen 
wei een verplichting in het I even waarbij verschillende person en ieder tot betaling 
van de gehele schuld gehouden zijn, maar zijn deze verbintenissen niet onder
worpen aan de regels inzake de zgn. secundaire of bijkomende gevolgen der 
hoofdelijkheid, die in de artikelen 1205 tot 1207 en 1285 B. W. worden opgesomd 
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(zie Vandeputte,R., o.c., 128 e.v.; Dumon,F., o.c., Arr. Cass., 1974, 664 
e.v.). De wording, de grondslag en de kenmerken van de verbintenissen in 
solidum werden uitvoerig onderzocht in studies van J.L. Fagnart, ,L'obligation 
,in solidum" dans laresponsabilite contractuelle" ,R.C.J.B., 1975,233 e.v. en 
J. Perilleux, ,La solidarite et I' obligation in solidum dans la responsabilite 
contractuelle", R.G.A.R., 1975, nr. 9519). Toepassing van de verbintenis in 
solidum wordt gemaakt in zeer uiteenlopende domeinen. 
Wat dit laatste betreft, erkent het Hof van Cassatie sinds het arrest van 2 apri11936 
dat, wanneer inzake buitencontractuele aansprakelijkheid een schade ten gevolge 
van de onderscheidene fouten van verscheidene daders is ontstaan- d. w .z. dat 
zonder het bestaan van elk van deze fouten de schade niet zou zijn ontstaan- de 
principes zelve van artikel1382 B.W. elke dader verplichten de gehele schade te 
vergoeden. Bedoelde principes zijn de causaliteitsregels en de verplichting de 
volledige schade, door eigen schuld veroorzaakt, te vergoeden (Pas., 1936, I, 
209). 
In het arrest van 15 februari 197 4 heeft het Hof van Cassatie deze regel uitgebreid 
tot de contractuele aansprakelijkheid: , , Overwegende dat, ook in geval van fout 
begaan in het vervullen van contractuele verplichtingen, wanneer een schade haar 
oorsprong vindt in de samenlopende fouten van verscheidene personen en wan
neer zonder de fout van een van hen de fouten van ieder van de anderen niet 
zouden hebben volstaan om de schade te veroorzaken, elk van hen jegens het 
slachtoffer gehouden is de gehele schade te vergoeden" (Arr. Cass., 1974 (661) 
677-678, met Concl. Adv. Gen. F. Dum on; zie ook Cass., 2 februari 1979, Arr. 
Cass., 1978-79, 626; Rb. Luik, 28 november 1977, Pas., 1978, Ill, 2; Lim
pens,}. en Kruithof,R., o.c., R.C.J.B., 1964, 533; Matthijs,J. en Baete
man,G., o.c., T.P.R., 1966, 298; supra, nr. 125). Deze regel geldt zowel 
wanneer de diverse fouten de schending uitmaken van verplichtingen die uit 
dezelfde overeenkomst zijn ontstaan, als wanneer ze de miskenning vormen van 
verbintenissen die uit verschillende contracten voortspruiten. Het is evenmin 
vereist dat de rechter in de onmogelijkheid zou verkeren om het aandeel te 
bepalen van eenieders fout in de veroorzaakte schade (zelfde arrest). Er weze 
echter aan herinnerd dat wanneer het gaat om een gemeenschappelijke con
tractuele fout, de regels van de hoofdelijkheid gelden (supra, nr. 189 in fine). 
Op deze grond zijn reeds meermalen aannemer en architect of technisch expert in 
solidum aansprakelijk gesteld tegenover de bouwheer wegens de miskenning van 
hun respectieve contractuele verbintenissen, wanneer deze fouten geleid hebben 
tot een schade (zie o.m. Brussel, 26 mei 1975, R.G.A.R., 1975, nr. 9529; 
Brussel, 25 april1974, T.Aann., 1976, 332, noot M. Driessen). Hetzelfde geldt 
voor de bouwpromotor en de aannemer (Rb. Brussel, 7 maart 1966 en Brussel, 26 
februari 1971, T.Aann., 1973, 103, nootP.Rigaux). 

Over het verhaal van de in solidum veroordeelde schuldenaar die meer dan zijn 
aandeel betaald heeft, tegen zijn medeschuldenaars, raadplege men: Van Quic
kenbome, M., Het regres van de in solidum veroordeelde "schuldenaar, Ant
werpen, 1975, 153 p.; Van Quickenbome, M., ,De verbintenis ,in solidum" in 
ee~ i.~p:.!t:t:e?", R.W, 1Q77-7R, ?.n21-2648). 
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AFDELING II 

VERBINTENISSEN MET MODALITEITEN 

A. DE VERBINTENISSEN ONDER VOORW AARDE 

192. DE OPSCHORTENDE VOORWAARDE- De verbintenis onder voorwaarde is 
de verbintenis waarvan de uitvoering of de uitdoving athank:elijk is van een 
toekomstige, doch onzekere gebeurtenis (zie Cass., 5 juni 1981 ,R. W., 1981-82, 
246, met concl. Adv. Gen. Lenaerts). Uitdit arrestblijkt dus dat de opvatting dat 
de opschortende voorwaarde een toekomstige en onzekere gebeurtenis is waarvan 
bet ontstaan van een recht athankelijk wordt gesteld, onjuist is (vgl. Les Novelles, 
Droit civil, IV/2, V0 La condition, nrs. 1 e.v.). Daar dit belangrijke arrest van het 
Hof van Cassatie geveld werd na de in dit rechtspraakoverzicht aan de orde zijnde 
tijdsperiode zal er bier niet verder op worden ingegaan. 

Wanneer een koopcontract van bouwelementen wordt gesloten met de bedingen 
enerzijds dat de koper zich ervan vergewist heeft dat er op zijn grond mag 
gebouwd worden, en anderzijds dat de koper de verkoopster zal inlichten zodra 
hij de bouwvergunning heeft bekomen waarna de bestelling als principieel uit
voerbaar zal worden ingeschreven, moeten deze bedingen, volgens het Hof van 
Beroep te Antwerpen, in hun geheel beschouwd, als een schorsende voorwaarde 
worden aangezien. Blijkt dat de bouwvergunning door de overheid wordt ge
weigerd, daar het perceel volgens het gewestplan in een natuurgebied is gelegen, 
dan vervalt ook het contract en moet de verkoper het betaalde voorschot aan de 
koper teruggeven (13 november 1979, B.R.H., 1980, 193; zie ook Brussel, 21 
november 1979, J.T., 1980, 296). Deze uitspraak is m.i. voor enige kritiek 
vatbaar, daar de koper schuld trof, vermits hi j er zich niet van had vergewist of hij 
wei een bouwtoelating kon bekomen (culpa in contrahendo) (cf. art. 1178). 

Bij onderhandse akte wordt op 26 januari 1974 een perceel grond verkocht onder 
opschortende voorwaarden van afstand van voorkooprecht door de pachter van 
deze grond en van vergunning door de gemeente voor zandontginning. Daar deze 
voorwaarden pas op 7 juni 1975 vervuld waren, bleef de verkoper tot dat tijdstip 
eigenaar van de verkochte zaak en was hij voordien ook niet tot levering verplicht 
(Gent, 5 april 1979, R. W., 1979-80, 2721; zie ook Rb. Charleroi, 9 juni 1976, 
Rec. Gen Enr. Not., 1978, nr. 22289 (verkoop van een onroerend goed bij de 
voorlopige toewijzing op voorwaarde dat geen boger bod wordt gedaan bij de 
definitieve toewijzing). 

Een bouwheer sluit een contract met een architect i.v.m. een bouwprojekt onder 
de opschortende voorwaarde dat hij een aannemer bereid vindt om de bungalow te 
bouwen tegen een- gezien zijn financiele middelen- betaalbare prijs. Daar hij 
zo'n aannemer niet vindt, verzaakt de bouwheer aan zijn plannen en verkoopt het 
perceel grond. Daar de gestelde voorwaarde niet vervuld was, wees het Hof van 
Beroep te Brussel de eis van de architect- gebaseerd op de artikelen 1184 en 
1784 B.W.- af (22 april 1976, Reset Jura Immobilia, 1976, 253). 

In een onderhandse koopovereenkomst van een onroerend goed werd de eigen
domsoverdracht athankelijk gesteld van het verlijden van de notariele akte en van 
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de betaling van de koopprijs. Wat de betaling van de koopprijs betreft, kan hier 
geen sprake zijn van een opschortende voorwaarde, daar de voorwaarde - als 
toekomstige en onzekere gebeurtenis - vreemd moet zijn aan de rechten en 
verplichtingen die voor de partijen uit de overeenkomst voortspruiten. Ze is een 
louter toevallig element en maakt niet een van de constitutieve bestanddelen van 
de overeenkomst uit(contra: Kh. Brugge, 26 april1979,R.W., 1979-80, 2721; 
in de zin van de tekst: Gent, 28 maart 1968, Rec. Gen. Enr. Not., 1970, nr. 
21327; Van Ommeslaghe,P., o.c., R.C.J.B., 1975, 654; Deneve,M., noot 
onder Rb. Brussel, 24 juni 1970 en Brussel, 14 januari 1972, T.Aan~., 1980, 198 
zie ook Kh. Brussel, 21 september 1976, B.R.H., 1976, 520, i.h.b. 523. 
Het komt regelmatig voor dat koopcontracten en aannemingsovereenkomsten 
afhankelijk worden gesteld van het bekomen van een financiering door een bank. 
AI naargelang het geval zal het bier om een contract onder opschortende voor
waarde gaan - hetgeen betekent dat een contract gesloten werd - of om een 
voorwaarde waarvan de totstandkorning van het contract afhangt - hetgeen 
betekent dat er geen contract is zolang de voorwaarde niet vervuld is (zie hierover 
Deneve, M., o.c., T.Aann., 1980, 199 en de verwijzingen aldaar; adde: Kh. 
Brussel, 7 september 1976, B.R.H., 1977, 64). 
De artikelen 1168 en 1181 B. W. worden geschonden door de rechter die, nadat 
hij heeft vastgesteld dat een partij haar verbintenis tot betaling van een geldsom 
heeft doen afhangen van de voorwaarde dat haar eventuele schuldeiser iets 
welbepaalds uitvoert, deze partij tot betaling van die geldsom veroordeelt zonder 
inachtneniing van -aeze voorwaarde--(zie Cass~, --10 oktober 19'74-, Arr;- Gass-;, 
1975, 189). 

193. DE OPSCHORTENDE EN DE ONTBINDENDE VOORWAARDE- Het onderscheid 
tussen de verbintenis onder opschortende voorwaarde en de verbintenis onder 
ontbindende voorwaarde is niet altijd eenvoudig. 

Kan men nog spreken van een opschortende voorwaarde, wanneer een aannemer 
in opdracht van een gemeenteraad werken uitvoert die nog moeten worden 
goedgekeurd door de toeziende overheid, zoals de Koning, de Provinciegoever
neur of de Bestendige Deputatie? Daar een dergelijke voorwaarde de uitvoering 
van de verbintenis niet opschort - de aannemer moet immers reeds met de 
uitvoering van de werken beginnen, alhoewel de toeziende overheid zijn 
goedkeuring nog niet heeft verleend -, lijkt het juister om bier van een ontbin
dende voorwaarde te spreken: de verbintenis wordt uitgedoofd indien de toe
ziende overheid goedkeuring weigert (in die zin: Dirix, E., noot onder Ant
werpen, 4 mei 1977,R.W., 1978~79, 879). 
Het zgn. terugzendingsbeding (,,return privilege" of ,sale or return'') komt vaak 
voor in overeenkomsten met kleinhandelaars. Krachtens zo'n beding is de ,,ko
per'' gerechtigd de koopwaar die hij niet heeft doorverkocht terug te bezorgen aan 
zijn leverancier tegen terugbetaling van de koopsom. Over de aard van dit 
contract bestaat verschil van mening: sommigen spreken van bewaargeving, 
anderen van koop onder opschortende voorwaarde van wederverkoop aan derden, 
!!~~ :!!!d~!~!! "~!! ""!'knnr~cnmmi~sie (zie hierover Limpens, J. ,La vente, nr. 42; 
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Coppens, P., ,Examen de jurisprudence (1969 a 1974) Les faillites et les con
cordats", R.C.J.B., 1974, 432 en de verwijzingen). Wanneer de verkoper bet 
recbt beeft om de waren die de koper niet beeft doorverkocbt, terug te eisen tegen 
terugbetaling van de koopprijs, kan men wellicbt spreken van een koop onder de 
scborsende voorwaarde dat de koper op zijn beurt de waar doorverkoopt: indien 
de koper niet doorverkoopt, blijven de goederen de eigendom van de verkoper. 
Hebben we ecbter met een terugzendingsbeding te maken, dan is bet wellicbt 
beter om van een koop onder ontbindende voorwaarde te spreken: de koop is 
gesloten en de koopprijs is betaald, maar de koop wordt ontbonden indien de 
koper er niet in slaagt de gekocbte goederen weder te verkopen en bij van bet 
terugzendingsbeding gebruik wil maken (anders: Kb. Brussel, 7 september 
1976, B.R.H., 1977, 273). 
Iedere - opscbortende of ontbindende - voorwaarde die met de goede zeden 
strijdig of door de wet verboden is, is nietig en maakt de overeenkomst die ervan 
afhangt, nietig (art. 1172 B. W.). Zoals men weet, beeft deze problematiek tot een 
bevige en langdurige controverse in recbtspraak en recbtsleer geleid m.b.t. 
ontbindende buwelijksbedingen in arbeidsovereenkomsten. Daar deze vraag el
ders reeds bebandeld werd, volstaat bier een verwijzing: supra, nrs. 73 en 74 (zie 
nog i.vm. ontbindende voorwaarden in arbeidsovereenkomsten Vander
meulen, G., ,De ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst", 
T.S.R., 1974, 465 e.v.; Arbb. Brussel, 25 juni 1976, T.S.R., 1977, 150). 

194. DE POTESTATIEVE VOORWAARDE- Een verbintenis onder opschortende 
voorwaarde is nietig wanneer de verwezenlijking van die voorwaarde louter 
afhangt van de wil van de schuldenaar. De oplossing is logisch, daar in dit geval 
de debiteurinfeite zicb totniets beeft verbonden (art. 1174 B.W.; zieBrussel, 14 
februari 1972, T.Aann., 1975, 117, nootP.Rigaux). 
Er kan zelfs geen sprake zijn van een verbintenis onder louter potestatieve 
voorwaarde, wanneer elke bedoeling ontbrak een verbintenis jegens de weder
partij aan te gaan en de scbijn ook niet is gewekt dat aan de ander een recbt werd 
toegekend, m.a. w. wanneer er geen toestemming is (Luik, 22 juni 1977, J.T., 
1977, 655). 

Ret verlenen van een optie tot aankoop wanneer de verkoper beslist bet goed te 
vervreemden en dit ten laatste bij zijn dood, is geen verbintenis onder louter 
potestatieve voorwaarde, maar onder een gemengde potestatieve voorwaarde. Na 
het verstrijken van de termijn- eindigend bij bet overlijden van de debiteur
zijn de rechtsopvolgers van de eigenaar immers verplicht te verkopen, zo de 
wederpartij de optie licbt (Gent, 25 april1974, R. W., 1974-75, 426; maar gaat 
het bier niet veeleer om een combinatie van een potestatieve voorwaarde met een 
ti jdsbepaling ?) . 

Een koopovereenkomst gesloten onder de opschortende voorwaarde dat de koper 
de overeenkomst v66r een bepaald tijdstip bevestigt, boudt in dat de verbintenis 
van die koper I outer afhangt van de wil van de schuldenaar en is dus nietig. Als 
koop is het contract dan ook niet geldig, maar het is niet uitgesloten dat de 
overeenkomst als een geldige verkoopbelofte gekwalificeerd moet worden (cf. 
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Brussel, 26 maart 1979,R. W., 1980-81, 935; zie nog i.v.m. de interpretatie van 
een beding dat als een verbintenis onder louter potestatieve voorwaarde van de 
zijde van de schuldenaar kan ge'interpreteerd worden, Bergen, 12 november 
1979, Rec. Gen. Enr. Not., 1980, nr, 22489; Rb. Brussel, 17 november 1975, 
Pas., 1976, Ill, 44; supra, nr. 96). 
De vraag ofhet beding in een arbeidsovereenkomst waarbij de werkgever zich het 
recht voorbehoudt om de voorwaarden van de overeenkomst eenzijdig te wijzi
gen, een verbintenis onder louter potestatieve voorwaarde van de zijde van de 
werkgever in het leven roept, heeft aanleiding gegeven tot heel wat rechtspraak. 
In de meeste gevallen ging het om een clausule waarbij de werkgever zich 
eenzijdig het recht voorbehoudt de arbeidsplaats van de werknemer of de pro
spectiesector van een handelsvertegenwoordiger te wijzigen. Zo'n ius variandi 
werd rechtsgeldig verklaard, wanneer de uitoefening ervan contractueeel afhan
kelijk is gesteld van economische omstandigheden of het belang van de ondeme
ming. Dan is er immers veeleer sprake van een gemengde dan van een louter 
potestatieve voorwaarde. Een gemengde voorwaarde is een voorwaarde die 
tegelijk afhangt van de wil van een der partijen en van de wil van een derde of nog 
van bepaalde omstandigheden (zieArbh. Brussel, 7 februari 1973,J.T.T., 1974, 
84; 25 augustus 1973, J.T.T., 1974, 57; Arbh. Brussel, 23 december 1974, 
J.T.T., 1975, 156; Arbrb. Brussel, 15 maart 1971, J.T.T., 1971, 201; zie ook 
Arbrb. Brussel, 14 februari 1977 ,J.T.T., 1978, 109 vgl. Cass., 15 januari 1979, 
Arr. Cass. , 1978-79, 544). Beslist werd echter dat de voorwaarde zuiver potes
tatief is, zo de werkgever bedingt dat hij de arbeidsvoorwaarden eenzijdig mag 
wijzigen, wanneer hij zulks wenselijk acht en zonder de uitoefening van dit recht 
afhankelijk te stellen van economische omstandigheden of het belang van de 
ondememing (Arbh. Antwerpen, 4 februari 1977, J.T.T., 1978, 108 en T.S.R., 
1977, 426; zie ook Claeys, T. en Swennen, R., ,Les modifications inilaterales 
des contrats de louage de travail", J.T.T., 1974, 54). Deze rechtspraak is nu 
grotendeels achterhaald doordat artikel 25 van de Arbeidsovereenkomstenwet 
van 3 juli 1978 uitdrukkelijk bepaalt dat , ,het beding waarbij de werkgever zich 
het recht voorbehoudt om de voorwaarden van de overeenkomst eenzijdig te 
wijzigen nietig is". 
Bij dit alles verliest men vaak uit het oog blijkbaar dat het bij het ius variandi gaat 
om een potestatieve voorwaarde van de zijde van deschuldeiser. Welnu, zelfs een 
louter potestatieve voorwaarde van de zijde van de schuldeiser heeft de nietigheid 
van de verbintenis niet tot gevolg. Een contractbelofte is daar een typisch 
voorbeeld van (zie Cass., 9 januari 1975, Arr. Cass., 1975, 522; Bergen, 30 
september 1975, Pas., 1976, ll, 106; supra, nr. 69). 
Een legaat onder louter potestatieve voorwaarde is geldig, daar een testament 
steeds herroepbaar is (Brussel, 2 april 1974, R.W., 1974-75, 173; zie Dil
lemans, R., Testamenten, in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Dil
lemans,R., en Van Gerven, W. (ed.) Vll, nr. 138). 
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B. DE VERBINTENISSEN MET TIJDSBEPALING 

195. ALGEMEEN- De verbintenis met tijdsbepaling is de verbintenis waarvan de 
uitvoering of de uitdoving afhankelijk is van een toekomstige, doch zekere 
gebeurtenis. 

Een schuld is met tijdsbepaling aangegaan en is geen voorwaardelijke schuld, als 
over de toekomstige gebeurteniszekerheid bestaat, zelfs indien het tijdstip van de 
verwezenlijking hiervan niet gekend is (Cass., 17 april1975,Arr. Cass., 1975, 
914). 

Een tijdsbepaling kan aan een verbintenis worden toegevoegd door partijen zelf 
(gewone tijdsbepaling), door de rechter (termijn van respijt) of door de wet (zie 
b.v. art. 455 B.W.). 

196. TERMIJN VAN RESPIJT- TOEPASSINGSGEBIED ARTIKEL 1244, LID 2 B. W. -De 
termijn van respijt is het uitstel van betaling dat de rechter, op grond van artikel 
1244, lid 2 B. W., kan toestaan aan een schuldenaar die ongelukkig en te goeder 
trouw is. Deze wetsbepaling raakt de openbare orde en vormt een belangrijke 
uitzondering op de regel dat een overeenkomst als wet geldt voor de partijen en de 
rechter (zie art. 1134 B.W.). 

Tot voor kort werd vrij algemeen de regel aanvaard dat de rechter genadeter
rnijnen kan verlenen in aile aangelegenheden, d. w .z. zowel voor contractuele als 
extra-contractuele schulden, tenware de wet die mogelijkheid uitdrukkelijk of 
expliciet uitschakelt (zie o.m. De Page, I, nr. 147; Van Ommeslaghe,P., o.c., 
R.C.J.B., 1975, 651-652; Van Oevelen,A. en Dirix, E., o.c., R. W., 1977-78, 
2303). De vraag kan echter gesteld worden of het Hof van Cassatie deze 
zienswijze niet heeft afgewezen in het arrest van 13 september 1977 (Arr. Cass. , 
1978, 45). Het ging hier om de voorziening in cassatie tegen een uitspraak van het 
Militair Gerechtshof waarin aan een persoon, die aansprakelijkheid was gesteld 
op grond van artikell386bis B.W., uitstel van betaling geweigerd werd, daar 
,artikel1244 van het Burgerlijk Wetboek slechts betrekking heeft op de verbin
tenissen uit overeenkomst en terzake- aansprakelijkheid ex artikel 1386bis 
B.W. (R.K.)- dus niet toepasselijk is". HetHofvan Cassatie verbrak dit arrest, 
daar artikell386bis B.W. zelf de rechter de bevoegdheid geeft om betaling van 
de naar billijkheid vastgestelde vergoeding in termijnen toe te staan. Belangrijk is 
bier echter dat het Hof van Cassatie daarbij uitdrukkelijk erkent, ,dat artikel1244 
van het Burgerlijk Wetboek aileen voor verbintenissen uit overeenkomst is 
geschreven" (ibid. , 48). In zijn noot onder dit arrest nuanceert de annotator F. D. 
dit terecht als volgt: , ,Artikel1244 ... maakt gewis deel uit van de bepalingen van 
het Burgerlijk Wetboek, die geen betrekking hebben op de aansprakelijkheid 
buiten overeenkomst, doch wei op de verbintenissen uit overeenkomst; het is 
evenwel een toepassing, op dat laatste gebied, van een meer algemeen beginsel 
van billijkheid, dat gegrond is op een menslievendheidsgevoelen voor ongeluk
kige schuldenaars" (ibid., 46). 

Of deze ontwikkeling weerslag zal hebben op de controverse of de rechter de 
bevoegdheid heeft om respijtterrnijnen toe te kennen aan de schuldenaar van 
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sociale zekerheidstermijnen, moet worden afgewacht. Zoals men weet, beweren 
sommigen dat uit artikel 28 van de wet van 27 juni 1969 betreffende de Rijks
maatschappelijke zekerheid en uit artikel 55 van het uitvoeringsbesluit van 28 
november 1969, gewijzigd bij K.B. van 23 januari 1974, behoort te worden 
afgeleid dat het antwoord op deze vraag ontkennend moet luiden (zie V andeput
te,R., o.c., 160). De rechtspraak is echter in andere zin gevestigd (zie Arbh. 
Bergen, 25 juni 1976, f.T., 1977, 76, concl. O.M. Ph. Gosseries en f.T.T., 
1977, 29; Arbh. Luik, 17 juni 1977, fur. Liege, 1976-77, 202; Rb. Gent, 28 juni 
1968,R.W., 1969-70, 1349; zieookArbrb. Verviers, 1 april1974,Pas., 1974, 
III, 47; Arbrb. Doornik, 20 mei 1977, f.T., 1977, 734; vgl. Arbh. Brussel, 13 
juni 1975, f.T.T., 1976, 56 (terugvordering van onverschuldigde pensioenuitke
ringen). 
Voor wisselbrieven en promessen mag de rechter geen uitstel van betaling 
verlenen (zie art. 74 en 77 Wisselbriefwet; Luik, 5 november 1975, fur. Liege, 
1975-76, 129). 
Hetzelfde wordt veelal beslist t.a. v. belastingsschulden (Vandeputte, R., o.c., 
159; Rb. Brussel, 14 december 1978, Rec. Gen. Enr. Not., 1980, nr. 22465). 

Wat betreft de bij het beeindigen van een arbeidsovereenkomst te betalen opzeg
gingsvergoeding, moet blijkbaar een onderscheid gemaakt worden naargelang 
deze verschuldigd is door de werknemer of de werkgever. Aan de werknemer kan 
overeenkomstig artikel1244, lid 2 B.W. een genadetermijn worden toegekend, 
daar .. geen enkele wetsbepaling hiervan uitdrukkelijk of impliciet afwijkt 
(Steyaert, J., Arbeidsovereenkomst, Gent, 1973, irr. 876): De-vraag of artiket-11 
van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der 
werknemers, uitstel van betaling ten voordele van de werkgever al dan niet 
uitsluit, wordt verschillend beantwoord (zie en vgl. Arbrb. Luik, 19 mei 1971, 
f.T.T., 1972, 6; Arbrb. Antwerpen, 15 november 1976, R.W., 1977-78, 1902, 
noot L. Lamine). 

197. TERMIJN VAN RESPIJT (vervolg) - Hierboven werd de vraag reeds 
beantwoord of de toekenning van een respijttermijn door de rechter de schul
denaar van zijn aansprakelijkheid jegens de schuldeiser ontslaat (supra, nr. 180). 
Ret toegestane uitstel van betaling vervalt in de mate dat de schuld door schuld
vergelijking tenietgaat (art. 1292 B.W.; Kh. Antwerpen, 3 mei 1973, en Ant
werpen, 24 februari 1975,R.W., 1975-76, 1905). 
Voor procedurevragen i. v .m. de toekenning van respijttermijnen, zie o.m. Gent, 
19 oktober 1978, R. W., 1979-80, 1713; Arbrb. Verviers, 1 april 1974, Pas., 
1974, III, 47; Rb. Luik, 10 mei 1978, fur. Liege, 1978-79, 34. 
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DEEL III 

HET TENIETGAAN VAN VERBINTENISSEN 

HooFDSTUK I 

NAK:OMING VAN VERBINTENISSEN 

198. BETALING AAN EEN ANDER DAN DE SCHULDEISER- Behoudens de in de wet 
voorziene uitzonderingen moet de betaling in handen van de schuldeiser zelf 
geschieden (art. 1239 e.v. B.W.). 
Met de schuldeiser dient zijn lasthebber, zijn wettelijk vertegenwoordiger en zijn 
gerechtelijk gevolmachtigde gelijkgesteld te worden. In geval van betwisting 
moet degene die betaalde, aantonen- weliswaar met aile bewijsmiddelen- dat 
hij rechtsgeldig betaalde (Vandeputte, R., o.c., 208-209). Derhalve, indien de 
schuldenaar beweert aan een lasthebber van de schuldeiser te hebben betaald, 
moet hij bewijzen dat die derde werkelijk door de schuldeiser gemachtigd werd 
om die betaling in ontvangst te nemen (Kh. Brussel, 17 december 1973 ,B.R.H., 
1974, 152; zie ookDePage, III, nrs. 423 en426;R.P.D.B., V0 Mandat, nrs. 789 
e.v.). 
De huur is niet rechtsgeldig aan de verhuurder betaald, indien de betaling 
geschiedde in handen van iemand die geen macht had om voor hem te ontvangen 
en de verhuurder die betaling niet heeft bekrachtigd en er geen voordeel uit heeft 
getrokken(Cass., 6 december 1979,Arr. Cass., 1979-80, 429; art. 1239B.W.). 

199. INBETALINGGEVING- In beginsel kan de schuldeiser niet verplicht worden 
een andere zaak als betaling aan te nemen dan die welke hem verschuldigd is, al 
heeft de aangeboden zaak ook een gelijke of zelfs grotere waarde (zie art. 1243 
B.W.). De schuldeiser is uiteraard gerechtigd om vrijwillig hiervan afte wijken 
en iets anders dan het verschuldigde als betaling te aanvaarden. Dit noemt men 
inbetalinggeving. 
De vraag of inbetalinggeving schuldvernieuwing teweegbrengt of slechts een 
overeenkomst is over de manier van betalen, heeft reeds heel wat inkt doen 
vloeien (zie vorig overzicht, T.P.R., 1975, 771 en de verwijzingen). Na hetHof 
van Beroep te Brussel (22 december 1967, Pas. , II, 126) heeft nu ook het Hof van 
Beroep te Bergen het standpunt van De Page aangenomen dat de inbetalinggeving 
,constitue simplement une convention quant aux modalites de payement, qui se 
superpose a I' obligation initiale, sans l'affecter, ni surtout l'eteindre, et qui
clause sous-entendue, mais evidente -laisse les droits resultant de cette obliga
tion intacts si la dation en payement, exceptionnellement acceptee par le 
creancier, ne lui apporte pas toute la satisfaction qu' il est en droit d' en attendre'' 
(Bergen, 21 april 1975, Pas., 1976, II, 27; De Page, III, nr. 511). 

200. BETALING PER CHEQUE, POSTCHEQUE, OVERSCHRIJVINGSORDER OF ANDER 

PAPIER - In de jongste decennia is het steeds gebruikelijker geworden om 
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geldschulden door bemiddeling van een financiele instelling of het Post
checkambt te betalen. Op grand van artikel 1243 B.W., dat bepaalt dat de 
schuldeiser niet genoodzaakt kan worden een andere zaak aan..te nemen dan die 
welke hem verschuldigd is, wordt aangenomen dat de schuldeiser van een 
geldsom mag weigeren een cheque, postcheque, overschrijvingsorder of een 
ander papier met het oog op de betaling te aanvaarden (zie Cass., 21 november 
1975,Arr. Cass., 1976, 370; zie ookRb. Luik, 15 september, 1976,lur. Liege, 
1976-77, 21; vorig overzicht, T.P.R., 1975, 771). 

Wat loonuitkeringen in geld betreft, wordt deze regel bevestigd in artikel 5 
Loonbeschermingswet: , ,De uitbetaling van het loon in geld moet gebeuren van 
hand tot hand. Met de schriftelijke instemming van de werknemer mag de 
uitbetaling evenwel gebeuren door toedoen van het Bestuur der posterijen, het 
Bestuur der postchecks, een bank, de Algemene Spaar- en Lijfrentekas, het 
Gemeentekrediet van Belgie of de private spaarkassen beheerd volgens de bepa
lingen van het koninklijk besluit van 23 juni 1967''. Derhalve kan een werknemer 
niet verplicht worden een cheque, weze het een circulaire- d.i. een door de 
uitgevende bank gewaarborgde en gemakkelijk verzilverbare- cheque, te aan
vaarden (Antwerpen, 28 april 1977, T.S.R., 1977, 357; zie ook Stuyck,J., 
,Problemen omtrent de girale uitbetaling van het loon", T.S.R., 1977, 344-346 
en de aldaar besproken rechtspraak). Geldt deze regel nog wanneer de uitbetaling 
in specien door het toenemend aantal gewapende overvallen grote gevaren loopt? 
Het Hof van Beroep te Antwerpen oordeelde in een specifiek geval dat zo'n 
noodtoestand niet voorhanden was, maar dat mocht zo'n toestand ontstaan de 
overheid behoorde in te grijpen. Zou desondanks de betaling in specien wegens 
overmacht onmogelijk blijken, dan moest de werkgever aan zijn werknemers de 
keuze laten van financiele instelling. In ieder geval kan de werkgever dan niet 
eigenmachtig beslissen dat de werknemers een cheque van een welbepaalde 
financiele instelling moeten aanvaarden (Antwerpen, 28 april 1977, T.S.R., 
1977, 357). 
De betaling door middel van bovengenoemde bescheiden heeft echter zo'n grate 
praktische voordelen, dat de wetgever in een aantal gevallen afwijkingen van de 
regel heeft doorgevoerd. Zo mogen, in de betrekkingen tussen handelaars optre
dend naar aanleiding van de uitoefening van hun handel, deze personen de 
betalingen of stortingen van tenminste lO.OOOBF niet weigeren, die uitgevoerd 
worden door middel van een overschrijving of cheque (zie art. 3 K.B. nr. 56 van 
10 november 1967 tot bevordering van het gebruik van giraal geld; zie ook Cass., 
21 november 1975, Arr. Cass., 1976, 370). Vermeldenswaard is ook dat de 
wetten van 17 mei 1920 en 19 maart 1948 aan de Staat toelaten alle betalingen 
langs het Postchequeambt te doen. 

Uiteraard kunnen partijen ook contractueel van de hoofdregel afwijken (Cass., 21 
november 1975, Arr. Cass., 1976, 370). Partijen kunnen daartoe hun toestem
rning uitdrukkelijk of stilzwijgend verlenen (art. 5 Loonbescherrningswet vormt 
hierop een uitzondering). De wilsleer wordt m. i. echter enigszins geweld aange
daan, indien men beweert dat tussen handelaars een stilzwijgende wederzijdse 
toestemmmg bestaat om rieze Ot;taiingsucsdt~:o~.l"'u aaii ~c iicli.Cil, zc.!f:; ·.·;::.:::-.!":ee!" 

704 



de wetgever die verpiichting niet opiegt (Vandeputte,R., o.c., 221). Die toe
stemming kan uiteraard wei afgeieid worden uit de vermeiding van een bank- of 
postchequerekening op briefpapier, facturen e.d. 

201. BETALING PER CHEQUE, ENZ. (vervolg)- Eensgezind wordt aangenomen dat 
zowei in gevai van verpiichte ais van vrijwillige aanvaarding door de schuideiser 
van een cheque, postcheque, overschrijvingsorder of een ander papier met het 
oog op de betaling, die aanneming geschiedt onder voorbehoud van goede afloop. 
Minder eensgezindheid bestaat echter bij de beantwoording van de vraag op weik 
tijdstip zo'n betaling piaatsgrijpt. 
Het Hof van Cassatie heeft in de jongste jaren herhaaldelijk besiist dat wanneer 
een schuid per cheque betaaid wordt, deze schuid niet teniet gaat door het 
overhandigen van dit effect aan de schuideiser, maar door het ter beschikking 
stellen aan de schuideiser van het bedrag van zijn schuidvordering. M.a. w. 
betaling gebeurt niet op het ogenbiik van de afgifte van de cheque aan de 
schuideiser, maar op het tijdstip dat diens rekening gecrediteerd wordt of dat de 
verschuidigde som hem in specien wordt overhandigd (zie Cass., 6 januari 1972, 
Arr. Cass., 1972, 4411; Cass., 21 november 1975,Arr. Cass., 1976, 370; zie 
ookRb. Marche-en-Famenne, 22 aprii1976,Jur. Liege, 1975-76, 285; Arbrb. 
Dinant, 29 maart 1978, J.T.T., 1979, 49; V andeputte, R., o.c., 221). 
Het Franse Hof van Cassatie heeft t. a. v. deze vraag een ander standpunt ingeno
men. Voigens dit Hof grijpt de betaling piaats op het ogenbiik dat de schuideiser 
het betalingsbescheid in ontvangst neemt (zie Cass. fr., 2 december 1968, 
J.C.P., 1969, II, nr. 15775, nootBesson; Cass. fr., 17 mei 1972, D., 1973, 129, 
noot Gavalda; zie ook Van Ommesiaghe, P., o. c., R. C .J.B. , 1975, 672-673). 
Dat voor de Franse opvatting wei wat te zeggen valt, moge biijken uit voigende 
casus. Krachtens een beding in een ongevalienverzekeringscontract wordt de 
dekking van het verzekerde risico geschorst, indien de premie niet tijdig betaald 
wordt. Wanneer de premie naderhand toch nog wordt betaaid, wordt het risico 
opnieuw gedekt vanaf de dag voigend op die van de betaling. Een man die zijn 
verzekeringspremie niet had betaaid, werd door zijn verzekeraar in mora gesteld. 
Op 16 september 1974 geeft de verzekeringsnemer opdracht aan zijn bank om de 
verschuldigde premie op de postchequerekening van de verzekeraar te storten. De 
bank voerde deze opdracht uit op 23 september 1974. Aihoewei het Post
chequeambt de starting op die datum ontving werd de rekening van de verzeke
raar pas op 25 september 197 4 gecrediteerd. Op diezelfde dag werd de verzekerde 
het siachtoffer van een ongeval. De verzekeraar beweert de gevraagde vergoeding 
- 400.000 BF. - niet te moeten uitkeren daar het risico pas opnieuw gedekt 
werd vanaf 26 september 1974, d. w .z. de dag nadat de premie effectief betaald 
was. De rechtbank- in overeenstemming met de rechtspraak van ons Hof van 
Cassatie- gaf de verzekeraar gelijk (Rb. Marche-en-Famenne, 22 apri11976, 
Jur. Liege, 1975-76, 285; contra: Kh. Brussei, 25 november 1976, B .R.H., 
1977, 225; Van Ommesiaghe,P., o.c., R.C.J.B., 1975, 673-674). 
Vermeidenswaard is tensiotte het vonnis van de Arbeidsrechtbank te Verviers 
waarin besiist wordt dat de schuldenaar die zijn schuid betaalt door middei van het 
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Postchequeambt de schadelijke gevolgen moet dragen van de fouten die door deze 
instelling, als zijn mandataris, worden begaan ( Arbrb. V erviers, 27 j anuari 197 5, 
Pas., 1976, ill, 6). 

202. PLAATS VAN BET ALING- , ,De betaling moet in beginsel gedaan worden op 
de plaats die door de overeenkomst is aangewezen" (art. 1247, lid 1 B.W.). De 
aanduiding in de overeenkomst van de plaats waar een verbintenis nagekomen 
moet worden, kan uitdrukkelijk of stilzwijgend geschieden. Wat dit laatste betreft 
houdt men in belangrijke mate rekening met de aard van verbintenis en overeen
komst en met de tussen partijen gebruikelijke be ding en. Overeenkomstig artikel 
1135 B.W. dient terzake ook belang te worden gehecht aan de rechtsgebruiken 
(zie Brussel, 22 juni 1973, R.W., 1974-75, 477 (verzekering); Brussel, 10 juni 
1976, B.R.H., 1977, 206 (exclusiviteitsovereenkomst); Kh. Verviers, 3 juni 
1916,B.R.H., 1978, 609 (exclusiviteitsovereenkomst); Kh. Brussel, 25 novem
ber 197 6, B .R .H. , 1977, 225 (handelsvertegenwoordiging) ; over het onderscheid 
tussen gebruik en gebruikelijk beding, zie supra , nr. 99). lndien de partijen geen 
schikking troffen betreffende de plaats van betaling, dient de in artikel1247, lid 2 
B. W. vervatte regeling te worden toegepast. Wat geldsommen betreft, dient de 
betaling dan te geschieden ten huize van de debiteur, m. a. w. geldschulden zijn 
danhaalbaar en nietdraagbaar (zie b.v. Vred. Verviers, 1 april1978,Jur. Liege, 
1977-78, 247; Kh. Brussel, 30 mei 1974, J.T., 1974, 676, noot G. Bricmont en 
I.:-M· J>hiljps). Terloops weze opgemerkt dat de plaats van betaling vaak nog van 
groot belang is om de bevoegdhefd van de recbtbankratione loci te bepalen (cf. de 
hierboven vermelde rechtspraak; zie ook Laenens, J., De bevoegdheidsovereen
komsten naar Belgisch recht, Antwerpen, 1981, 62). 

203. AANBOD VAN BETALING EN CONSIGNATIE- Een van de weinige regelingen 
van het schuldeisersverzuim in ons recht is de procedure van aanbod van betaling 
en consignatie (art. 1257 -1263 B.W.; zie ook art. 1352-1357 Ger.W.). Deze 
regeling is echter zo ingewikkeld, dat in de praktijk vaak naar andere middelen 
wordt gegrepen. Zo is het bekend dat bij een betwisting tussen partijen de betwiste 
som vaak op de rekening van een van de raadslieden of zelfs op een ge
meenschappelijke rekening van beide raadslieden wordt gestort, tot de rechter 
over het geschil uitspraak heeft gedaan. Wanneer partijen hiertoe in ge
meenschappelijk akkoord overgaan, kan dat niet beschouwd worden als een 
aanbod van betaling en consignatie en zijn de artikelen 1257 e.v. B.W. niet van 
toepassing (zie Cass., 17 februari 1978,Arr. Cass., 1978, 725). 

204. TOEREKENING vAN BET ALINGEN- Wanneer een schuldenaar verscheidene 
schulden van dezelfde aard heeft jegens eenzelfde schuldeiser of wanneer een 
schuld interest opbrengt, en de schuldeiser een betaling ontvangt die niet vol
doende is om alle schulden of de gehele schuld te voldoen, rijst de vraag welke 
schuld of welk gedeelte van de schuld door die betaling gedelgd wordt. Deze 
toerekening van de betaling wordt geregeld in de artikelen 1253 tot en met 1256 
B.W. 
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Bij toepassing van artikell253 B.W. komt het imputatierecht in de eerste plaats 
toe aan de schuldenaar die de betaling verricht. In artikell254 B.W. wordt dit 
recht echter beperkt: de schuldenaar moet eerst de interesten en dan pas de 
hoofdsom aanzuiveren. Uit deze bepaling wordt veelal de algemene regel afge
leid dat de toerekening steeds moet geschieden met inachtneming van de recht
matige belangen van de schuldeiser. Derhalve, indien de schuldenaar tot twee 
ongelijke schulden gehouden is en indien hij een bedrag betaalt dat overeenstemt 
met de mindere schuld, kan hij dit niet toerekenen op de grotere schuld. De 
schuldeiser kan immers niet gedwongen worden een gedeeltelijke betaling te 
aanvaarden. Evenzo kan de schuldenaar een betaling niet toerekenen op een nog 
niet vervallen schuld, indien de tijdsbepaling in het voordeel van de schuldeiser 
bedongen is (De Page, III, nr. 488). 

Een interessante toepassing van dit beginsel werd gemaakt in het vonnis van de 
Burgerlijke Rechtbank te Brussel van 27 januari 1978 (J.T., 1978, 597, met noot 
enRec. Gen. Enr. Not., 1979, nr. 22389). Het ging hier om een gedeelteljke 
betaling door een schuldenaar die twee geldschulden had jegens dezelfde schuld
eiser en die beiden interesten opbrachten. Diende de toerekening eerst te gebeuren 
op de interesten van beide schulden en vervolgens op hetkapitaal daarvan (cf. art. 
1254 B. W.) of diende men integendeel eerst op de interesten van de eerste schuld 
te imputeren, vervolgens op het kapitaal van die eerste schuld, daarna op de 
interesten van de tweede schuld en ten slotte op het kapitaal van die tweede schuld 
(cf. art. 1257 B.W.)? Voor eerstgenoemde oplossing pleit het argument dat de 
zekerheden die voor het kapitaal zijn gesteld, de interesten veelal niet of slechts in 
mindere mate dekken. Op het eerste gezicht zou deze regeling dus gunstiger zijn 
voor de schuldeiser. Dat is wellicht de reden waarom de Burgerlijke Rechtbank te 
Brussel, zich beroepend op artikel1254 B. W., in deze zin besliste (in dezelfde zin 
ook Hue, Droit civil, VIII, 114; Laurent, Droit civil, III, 59 e.v. ;R.P.D.B., V0 

Obligations, nr. 1258; Cass. fr., 25 november 1862,D., 1863, 1, 19). Hetnadeel 
van deze oplossing is echter dat zij betaling van een geldschuld door een derde 
sterk bemoeilijkt. Dat is de reden waarom in het Benelux-Voorontwerp inzake 
nakoming van verbintenissen een keuze tussen beide oplossingen aan het oordeel 
van de rechter is overgelaten (zie de toelichting bij art. 17 van het ontwerp; lees 
over het ontwerp in het algmeen, Van Opstal, S.N., ,Ontwerp-Benelux-Over
eenkomst inzake nakoming van verbintenissen" ,T.P.R., 1973, 697-739). 

Wanneer de schuldenaar bij de betaling niet verklaard heeft welke schuld hij 
voldoet en de schuldeiser ook niet de imputatie gedaan heeft in de door de 
schuldenaar aangenomenkwijting (ziede art. 1253 en 1255 B.W.), zalmen bij de 
toerekening de in artikel1256 B. W. vervatte regels toepassen. De eerste regel is 
dan dat de betaling moet gei:mputeerd worden op de schuld die de debiteur, onder 
aile vervallen schulden, het meeste belang had te voldoen. Geeft deze regel geen 
oplossing, dan moet de betaling toegerekend worden op de vervallen schuld en 
pas daarna op de niet vervallen schuld. De derde regel is dat bij s9hulden van 
gelijke aard de toerekening op de oudste geschiedt. Biedt ook dat geen oplossing, 
dan moet de imputatie gebeuren op aile schulden naar evenredigheid (voor enkele 
toepassingen zie Antwerpen, 15 juni 1977, R.W., 1978-79, 1165; Kh. Brussel, 
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26 januari 1978,B .R.H., 1978,404; Vred. Grivegnee, 13 november 1974,Res et 
Jura Immobilia, 1976, 23; zie ook t'Kint,F., ,L'application de !'article 445, 
alinea 4 de la loi sur les faillites aux suretes constituees en periode suspecte en 
garantie du solde d'un compte courant", R.C.J.B., 1975, 89 e.v.). 

HOOFDSTUK ll 

BET ALING MET SUBROGATIE 

205. CONVENTIONELE SUBROGATIE- Krachtens artikel 1250, 1" B.W. ge
schiedt indeplaatstelling bij overeenkomst, wanneer de schuldeiser, die betaling 
ontvangt van een derde persoon, hem doet treden in zijn rechten, rechtsvorderin
gen, voorrechten of hypotheken tegen de schuldenaar; deze indeplaatstel.ing 
moet uitdrukkelijk en gelijktijdig met de betaling geschieden. 
De verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, die het slachtoffer 
van een ongeval schadeloos heeft gesteld en die krachtens overeenkomst in de 
rechten is getreden van dat slachtoffer tegen de voor het ongeval aansprakelijke 
derde, kan geen andere rechten uitoefenen dan die welke dit slachtoffer zelf tegen 
de aansprakelijke derde had kunnen laten gelden; deze laatste kan derhalve tegen 
de verzekeraar de verweermiddelen en excepties, met inbegrip van de exceptie 
van gewijsde, aanvoeren die hij aan de rechtsvordering van het slachtoffer had 
kunnen tegenwerpen (Cass., 26 april1974,Arr. Cass., 1974, 926). Opgemerkt 
dient evenwel dat het hier een conventionele subrogatie lato sensu betreft, daar de 
verzekeraar niet andermans schuld, maar zijn eigen schuld betaalt. 
Alhoewel in de rechtspraktijk in ons land als basis voor factoring vooral een 
beroep gedaan wordt op het endossement van de factuur (wet van 25 oktober 
1919, gewijzigd door de wet van 31 maart 1958), biedt ook de conventionele 
subrogatie een valabele grondslag voor deze rechtsfiguur (zie hierover 
Braeckmans,H., Factoring. Eenjuridische analyse, Brussel, 1979, 175-191; 
Philippe, D., ,La subrogation: support juridique du factoring en Belgique?", 
J.T., 1980, 233 e.v.). 

206. WETTELIJKE SUBROGATIE- Artikel5, lid 1 Hypotheekwet bepaalt o.m. dat 
de indeplaatsstelling in een schuldvordering waarvoor een hypotheek of een 
onroerend voorrecht bestaat, niet tegenstelbaar is aan derden, tenzij na vermel
ding in de rand van de inschrijving bij de bewaarder der hyptheken, hetgeen 
slechts verkregen kan worden mits voorlegging van een authentieke, notariele 
akte. De vraag of deze regel niet aileen geldt voor de conventionele, maar ook 
voor de wettelijke subrogatie, wordt door de heersende rechtsleer en rechtspraak 
bevestigend beantwoord (zie Cass., 19 mei 1977, I, 310; De Page, III, nr. 538; 
Bergen, 23 maart 1977,Pas., 1977, ll, 200;contra: Laurent, XXIX, nr. 236). 

207. WETTELIJKESUBROGATIE-ARTIKEL 1251, 1°B.W. -Krachtens artikel1251, 
1 o B. W. geschiedt indeplaatsstelling van rechtswege ten voordele van hem die, 
z::l:f ~::l!!!ldei~e!" zij!!.de, PPf1 :mclP:rf': sehnldeiser betaalt. die voorrang boven hem 
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heeft uit hoofde van zijn voorrechten of hypotheken. Deze regel steunt op de 
overweging - zoals A. Van Oevelen schrijft - dat iedere schuldeiser, zelfs een 
hypothecaire, er belang bij kan hebben de schuldeisers te betalen die voorrang 
boven hem hebben, om te verhinderen dat de gedwongen verkoop van goederen 
van de debiteur op een ongelegen ogenblik zou plaatsgrijpen (o.c., R.W., 
1979-80, 182). Zij dient dan ook de belangen van aile betrokkenen. 
Voor de toepassing van deze regel is vereist dat de solvens zelf schuldeiser is en 
dat hij deze hoedanigheid reeds bezat v66r de betaling in handen van de schuldei
ser die voorrang op hem heeft uit hoof de van een voorrecht of h ypotheek. V eelal 
zal het gaan om twee schuldeisers van dezelfde schuldenaar, maar daarop bestaat 
wei een uitzondering : het volstaat immers dat de solvens het recht heeft om in 
samenloop te komen met de schuldeiser die hij betaalde, op de prijs van het 
onroerend goed dat bezwaard is met een voorrecht of een hypotheek (Bergen, 23 
maart 1977 ,Pas., 1977, II, 200;J.T., 1977,748 ;Rev.Not. B., 1978, 91; zie ook 
De Page, ill, nr. 541;R.P.D.B., V 0 0bligations, nr. 1324). 

208. WETIELIJKE SUBROGATIE- ARTIKEL 1251, 2" B. W.- Krach tens artikel1251, 
2° B. W. geschiedt indeplaatsstelling van rechtswege ten voordele van de verkrij
ger van een onroerend goed, die de prijs van het verkregen goed besteedt tot 
betaling van de schuldeisers ten behoeve van wie dat goed met hypotheek was 
bezwaard. 
In een korte maar duidelijke studie toont G.P. Nicolas aan dat deze regel haar 
voile waarde behoudt bij de vrijwillige verkoop van onroerende goederen, maar 
haar betekenis grotendeels heeft verloren zo het een gerechtelijke verkoop betreft 
(Nicolas, G.P., ,La subrogation dans la vente judiciaire", Rev. Not. B., 1980, 
171). 

209. WETIELIJKESUBROGATIE-ARTIKEL 1251, 3"B.W. -Krachtens artikel1251, 
3° B.W. geschiedt indeplaatsstelling van rechtswege ten voordele van hem die, 
met anderen of voor anderen tot betaling van een schuld gehouden zijnde, er 
belang bij had deze te voldoen. 
De aannemer die er zich contractueel toe verbonden heeft de bouwheer te 
vrijwaren tegen eventuele vorderingen wegens burenhinder en die op die grond 
een schadevergoeding uitkeert, wordt niet overeenkomstig artikel1251, 3° BW. 
van rechtswege gesubrogeerd in de gebeurlijke rechten van de bouwheer tegen 
andere medeveroorzakers van de geleden schade. Immers, hij is niet met anderen 
ofvoor anderen gehouden, zo hij niet persoonlijk aansprakelijk is op grond van de 
artikelen 544 en 1382 e.v. B.W. M.a.w. de aannemer wordt niet gesubrogeerd, 
daar hij slechts zijn eigen schuld heeft betaald (Brussel, 30 december 1977, 
R.G.A.R., 1979, nr. 10063 nootR.O. Dalcq). Daar ook de actio de in rem verso 
de aannemer hier geen uitkomst biedt - de oorzaak van zijn verarming is het 
vrijwaringsbeding -, kan hij zijn rechten slechts veilig stellen door een con
tractuele indeplaatstelling (ibid.). 
Op een onroerend goed, waarvan A voor 55% en B voor 45% eigenaar waren, 
werd een hypotheek gevestigd tot zekerheid van de terugbetaling van een bedrag 
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dat voor 90% aan A en voor 10% aan B werd geleend. Het goed werd bij 
dadelijke uitwinning verkocht en de schuld werd met de opbrengst voldaan. Daar 
B hierdoor meer dan zijn aandeel in de schuld ~ 10 % van de lening - heeft 
betaald, wordt hij overeenkomstig artikel 1251, 3° B. W. van rechtswege gesub
rogeerd in de rechten van de schuldeiser, met inbegrip van diens hypothecaire 
zekerheid (Antwerpen, 24 april 1975, R. W., 1975-76, 2087; Rec. Gen. Enr. 
Not., 1976, nr. 22070). 
Wat het verhaalsrecht betreft van de in solidum veroordeelde debiteur, op grond 
van artikel1251, 3°B.W., lezemen VanQuickenbome, M.,Hetregresvande in 
solidum veroordeelde schuldenaar, Antwerpen, 1975. 

210. GEVOLGEN - Na een brand van een verhuurd gebouw wordt de eigenaar 
gedeeltelijk vergoed door de verzekeringsmaatschappij waarbij hij zijn gebouw 
tegen dat risico heeft laten verzekeren. Deze verzekeraar wordt dan gesubrogeerd 

- in de rechten van de verhuurder tegen de huurder of diens verzekeraar overeen
komstig artikel 22 van de Verzekeringswet. Daar de eigenaar onvoldoende 
verzekerd was, zal hij de resterende schade trachten te verhalen op zijn huurder 
of, gemakkelijker nog, op diens verzekeraar op grond van de rechtstreekse 
vordering verleend door artikel 38 Verzekeringswet. Het is dan normaal dat de 
huurder of diens verzekeraar geconfronteerd wordt met schadevergoedingseisen 
van de eigenaar en de gedeeltelijk in diens rechten gesubrogeerde verzekeraar. In 
dat geval kan de verhuurder-eigenaar zijn rechten, voor wat hem nog verschul
digd-blijft~uitoefenen-bijvoorkeur-boven degene_vanwiehij_sl<;<c.h.tS.~en geQ.~l: 

telijke betaling bekomen heeft, in casu zijn verzekeraar (art. 22, lid 3 Verzeke
ringswet dat steunt op art. 1252 B.W.; zie Gent, 10 februari 1972, De Verz., 
1974, 419, noot A.T.). Deze regel steunt op het adagium Nemo contra se 
subrogasse censetur (Vandeputte, R., o.c., 236). Op dit punt bestaat er een 
belangrijk verschil met de cessie van een schuldvordering, daar de verkrijger in 
die hypothese naast de schuldeiser komt te staan (zie De Page, ill, nrs. 552B en 
554). 

HOOFDSTUK III 

SCHULDV~UWING 

211. NOVA TIE EN OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERING - Het belangrijkste 
verschil tussen novatie door verandering van schuldeiser en cessie van een 
schuldvordering ligt hierin dat bij novatie de oude schuldvordering tenietgaat en 
vervangen wordt door een nieuwe, terwijl bij cessie de schuldvordering als 
dusdanig behouden blijft maar overgedragen wordt aan een andere persoon. De 
overdracht van een schuldvordering kan bovendien geschieden zonder medewer
king van de schuldenaar (cf. art. 1690 B.W.), terwijl voor novatie de toestem
ming van die debiteur onontbeerlijk is (zie De Page, ill, nr. 564; Van Omme
slaghe, P., ,La transmission des obligations en droitpositifbelge", in Centre de 
droit des obligations U.C.L. (ed.), La transmission des obligations, Brussel, 
1 9RO, 1 ~0-111). 
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Het endossement van een factuur is geen novatie door verandering van schuldei
ser, maar een overdracht van schuldvordering (Kh. Luik, 18 juni 1979, fur. 
Liege, 1979, 413). 

212. NOVATIE DOOR VERANDERING VAN SCHULD- Luidens artikel 1271, 1° 
BW. is er novatie door verandering van schuld, wanneer de schuldenaar een 
nieuwe schuld aangaat welke gesteld wordt in de plaats van de oude, die te
nietgaat. 
Behalve wanneer partijen anders overeenkomen, dient de wijziging van het 
voorwerp van de verbintenis wezenlijk te zijn. Het vermoeden dat de wil bestaat 
om te noveren ontbreekt trouwens wanneer het gaat om de wijziging van onderge
schikte punten (zie De Page, Ill, 580; Vandeputte, R., o.c., 184 en 185-286; zie 
ook Kh. Charleroi, 16 januari 1975, B.R.H., 1976, 116). 
Schuldvernieuwing kan tot stand komen, wanneer de partijen bij een arbeidsover
eenkomst de oorspronkelijk in de overeenkomst opgenomen loonbepalingen 
teniet doen en door nieuwe loonbepalingen vervangen, ook al blijven de andere 
bedingen van de arbeidsovereenkomst onveranderd (Cass., 28 mei 1979, Arr. 
Cass., 1978-79, 1137). 

213. NOVA TIE DOOR VERANDERING VAN SCHULDENAAR- Is de overdracht van 
een schuldvordering mogelijk zonder toestemming van de schuldenaar, dan is de 
overdracht van een schuld niet mogelijk zonder de instemming van de schuldeiser 
(voor enkele toepassingen zie Arbh. Antwerpen, 20 december 1976, T.S.R., 
1977, 144; Kh. Tongeren, 26januari 1978,B.R.H., 1978, 645; zie ook Van 
Ommeslaghe, P., o.c., Transmission des obligations, 142 e.v.; Keereman, E., 
,Het voortbestaan van de arbeidsovereenkomst in geval van bedrijfsover
dracht", T.S.R., 1978, 377 e.v. en de verwijzingen). 
Een delegatieovereenkomst veronderstelt dat de delegant opdracht geeft aan zijn 
schuldenaar, de gedelegeerde, om zich persoonlijk en rechtstreeks te verbinden, 
tegenover de schuldeiser van de delegant om voor rekening van deze laatste een 
betaling te verrichten, welke verbintenis door gezegde schuldeiser, delegataris, 
aanvaard wordt (Kh. Brugge, 18 oktober 1973, R.W.; 1973-74, 882;'zie Ron
se, J., Delegatieovereenkomst, inA.P.R., Brussel, 1954, nrs. 1 e.v.). 
W anneer de delegataris de delegant van zijn verbintenis ontslaat, is er schuld
verniewende delegatie. Gebeurt dit niet, dan is de gedelegeerde naast de delegant 
gehouden; men spreekt dan van eigenlijke delegatie. De gebruikelijke uitdruk
kingen volkomen en onvolkomen delegatie zijn af te raden (zie Ronse, J., ibid.; 
vooreen toepassing, zieKh. Brussel, 8 september 1976,B.R.H., 1977, 551). 
Wanneer de gedelegeerde aldus een verbintenis aangaat jegens de delegataris, 
maar betaalt in handen van de delegant, is hij niet bevrijd jegens de delegataris en 
kan hij verplicht worden een tweede maal te betalen (Rb. Luik, 3 maart 1980, fur. 
Liege, 1980, 231). 
W anneer echter uit niets blijkt dat de zogenaamde gedelegeerde een persoonlijke 
en rechtstreekse verbintenis tot betaling jegens de zogenaamde delegataris op 
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zich heeft genomen, is er geen sprake van een delegatieovereenkomst. In dat 
geval moet de toestemming die de zogenaamde delegant aan de zogenaamde 
gedelegeerde geeft om aan de zogenaamde delegataris te betalen, beschouwd 
worden als aanwijzing van een accipiens, welke aanwijzing een louter lastgeving 
is (Kh. Brugge, 18 oktober 1973,R.W., 1973-74, 882; zie Ronse, o.c., nr. 62). 

Krach tens artikel127 5 B. W. brengt een delegatie waarbij een schuldenaar aan de 
schuldeiser een andere schuldenaar geeft die zich tegenover de schuldeiser 
verbindt, geen schuldvernieuwing teweeg, indien de schuldeiser er niet duidelijk 
in heeft toegestemd dat hij zijn schuldenaar die de delegatie heeft gedaan, van zijn 
verbintenis ontslaat. Derhalve kan een verzekeraar, zelfs bij gebrek aan een 
akkoord van de verzekerde, aan een derde het beheer over zijn verzekeringspor
tefeuille toevertrouwen en de verzekeringspremies laten innen door die derde, 
zonder artikel 1275 B.W. te schenden. Immers, door aanwijzing van deze 
lasthebber is er geen schuldvernieuwing ontstaan t.a.v. de schuld van de verze
keraar in geval van schade (Cass., 6 november 1975,Arr. Cass., 1976, 310). 
Indien de delegant niet tot de overeenkomst toetreedt, is er geen delegatie. Het 
contract tussen , ,gedelegeerde'' en , ,delegataris'' wordt expromissio genoemd, 
wanneer volkomen schuldenaarsvervanging plaatsgrijpt zonder medewerking 
van de oorspronkelijke schuldenaar enadpromissio, wanneer de , ,gedelegeerde'' 
zich naast de oorspronkelijke debiteur verbindt (Ronse, J., o.c., nrs. 38 e.v.; De 
Page, III, nr. 561; anders: Van Ommeslaghe, o.c., in La transmission des 
obligations, 148-149, die m.i. ten onrechte een expromissio ziet in het geval 
behandeld door Cass., 6 november 1975,Arr. Cass., 1976, 310). 

214. INZICHT OM TOT NOVA TIE OVER TE GAAN- Krachtens artikell273 B.W. 
wordt schuldvemieuwing niet vermoed; de wil om ze tot stand te brengen moet 
duidelijk uit de handeling blijken. Deze regel mag niet te eng worden gelnter
preteerd. Novatie moet niet uitdrukkelijk bedongen zijn; de toestemming daartoe 
kan ook stilzwijgend plaatsgrijpen. De regel dat schuldvemieuwing niet vermoed 
wordt, betekent geenszins dat schuldvernieuwing niet door vermoedens bewezen 
kan worden (De Page, III, 586; zie Kh. Charleroi, 6 maart 1974,B.R.H., 1975, 
337, noot). De wil om te noveren moet echter duidelijk vaststaan en kan niet uit 
vage veronderstellingen worden afgeleid. In geval van twijfel moet de rechter 
zich tegen novatie uitspreken. Dit geldt ook in handelszaken (zie De Page, 'Ill, 
583 e.v.; vorig overzicht, T.P.R., 1975,778; :Srussel, 7 december 1977, J.T., 
1978, 330; Rb. Aarlen, 12 jun:i 1973, fur. Liege, 1973-74, 109; Kh. Charleroi, 
16 januari 1975, B.R.H., 1976, 116; Kh. Brussel, 8 september 1976, B.R.H., 
1977, 551; supra, nr. 35). 

Hoo.FnsruK IV 

SCHULDVERGELIJKING 

215. ALGEMEEN- De exceptio non adimpleti contractus en die welke gegrond is 
~p ~~h~!d'.'e!g~'>lijlril1g Vf~r"rhillP-n fundamenteel van elkaar, daar schuldvergelij-
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king een wijze is waarop verbintenissen geheel of ten dele tenietgaan, terwijl de 
exceptie van niet-uitvoering geen ander gevolg heeft dan de schorsing van de 
uitvoering van de verbintenis van degene die er zich op beroept (zie Cass., 13 
september 1973, Arr. Cass., 1974, 36; R.C.J.B., 1974, 352, noot M.-L., 
Stengers; zie ook Luik, 7 januari 1975, Jur. Liege, 1974-75, 193). 
Schending van de wettelijke regels inzake schuldvergelijking raakt de openbare 
orde niet (Cass., 19 februari 1979,Arr. Cass., 1978,79, 722; zie ook De Page, 
ill, nr. 619,p. 620e.v. ;Beslagr. Gent, 11 oktober 1971,R.W., 1973-74, 1551). 

216. WETTELIJKE COMPENSATIE - VEREISTEN - De wettelijke schuldvergelij
king veronderstelt dat twee personen op elkaar een effen en opeisbare schuld
vordering bezitten waarvan het voorwerp bestaat uit vervangbare zaken van 
dezelfde aard (Vandeputte,R., o.c., 294). Zijn deze voorwaarden verenigd, dan 
geschiedt de compensatie van rechtswege uit kracht van de wet, zelfs buiten 
weten van de schuldenaars (art. 1290 B.W.). 
De wederkerige schuldvorderingen moeten tussen dezelfde personen bestaan. 
Ziehier een toepassing van deze regel. Een particulier geeft aan een aannemer 
opdracht de ruwbouw van een gebouw uit te voeren. Het contract bepaalt dat de 
prijs zal betaald worden aan de aannemer door de bouwpromotor handelend in 
hoedanigheid van lasthebber van de opdrachtgever. W anneer de aannemer failliet 
gaat, beweert de bouwpromotor dat schuldvergelijking heeft plaatsgehad tussen 
de schuldvordering van de aannemer op de opdrachtgever en een schuldvordering 
van de bouwpromotor tegenover de aannemer. Terecht oordeelde de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Brussel dat de schuldvorderingen niet tussen dezelfde 
personen bestonden en dat schuldvergelijking derhalve uitgesloten was (Rb. 
Brussel, 17 juni 1968, B.R.H., 1975, 292). 
W ettelijke compensatie vereist dat de schuldvorderingen effen zijn, d. w. z. dat het · 
bestaan en het bedrag ervan vaststaan (voor een toepassing, zie Rb. Luik, 2 maart 
1976, Jur. Liege, 1976-77, 204). 
Bovendien moeten de twee schuldvorderingen opeisbaar zijn (voor een toepas
sing, zieRb. Luik, 2 maart 1976, fur. Liege, 1976-77, 204). 

Tenslotte moeten de schuldvorderingen vervangbare zaken van dezelfde soort tot 
voorwerp hebben. In de praktijk betekent dit veelal dat het om geldschulden moet 
gaan. 

217. WETTELIJKE COMPENSATIE- RECHTEN VAN DERDEN- Krachtens artikel 
1298 B.W. heeft schuldvergelijking niet plaats ten nadele van de verworven 
rechten van een derde. 
Dientengevolge zal schuldvergelijking niet geschieden tussen enerzijds de 
schuldvordering voortspruitende uit een factuur, uitgeschreven door een toekom
stige gefailleerde en op regelmatige wijze aan een derde geendosseerd, en 
anderzijds de schuldvordering die de debiteur van genoemde factuur op de 
gefailleerde bezit, doch die niet eisbaar was op het ogenblik van het endossement 
van die factuur (Kh. Gent, 6 november 1975, B.R.H., 1976, 380; zie ook Van 
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Ommeslaghe, o.c., R.C.J.B., 1975, 698 e.v.; cf. art. 1295, lid 2 B.W.; Wy
meersch, E., , ,Overdracht van vordering door endossement van de factuur en 
tegenwerpelijkheid van de excepties", R.W., 1980-81, 1105 e.v.; Kh. Leuven, 
19 september 1972, B.R.H., 1972, 615). 

218. GEV ALLEN W AARIN COMPENSATIE UITGESLOTEN IS-Luidens artikel1293, 
3" B.W. is schuldvergelijking uitgesloten in geval van een schuldvordering uit 
hoof de van levensonderhoud die verklaard is niet vatbaar voor beslag te zijn. Daar 
artikel1410, § 2, 1" Ger. W. uitdrukkelijk bepaalt dat de gezinsbijslagen, onver
rninderd het in § 4 bepaalde, niet vatbaar zijn voor overdracht of beslag, kan 
betaling van de bijdragen voor het sociaal statuut aan de sociale verzekeringskas 
niet gebeuren via wettelijke, gerechtelijke of conventionele compensatie met de 
kinderbijslagen die verschuldigd zijn door de sociale verzekeringskas aan de 
zelfstandige (Arbrb. Brugge, 23 april1979,R.W., 1979-80, 2453; cf. Cass., 19 
februari 1979, Arr. Cass., 1978-79, 722). Rechtspraak en rechtsleer zijn van 
oordeel dat de regel vervat in artikel 1293, 3" B. W. niet strikt beperkt moet 
worden tot onderhoudsgelden, maar moet gelden voor alle in de artikelen 1408 en 
1412 Ger.W. vermelde schuldvorderingen die niet in beslag kunnen worden 
genomen (zie Vandeputte,R., o.c., 299). 

Artikel1293, 2" B.W. bepaalt dat schuldvergelijking uitgesloten is in geval van 
een eis tot teruggave vaniets dat in bewaring ofbruikleen is gegeven (zie ook art. 
1885B.W. ;Brussel, 7 december 1977 ,J.T., 1978, 330; vooreenbesprekingvan 
dit arrest zie Eoppens, P; en t'Kint, F. , ,,Examende jurisprudence(l97 4 a 1979}. 
Les faillites et les concordats", R.C.J.B., 1979, 390 e.v.). 
De faillietverklaring schakelt in principe vanaf die datum iedere compensatie uit, 
dit om de gelijkheid tussen de gewone schuldeisers te waarborgen (zie art. 444 en 
561 Faill.W.; Kh. Verviers, 28 mei 1973,B.R.H., 1975, 362). Een uitzondering 
op deze regel vormen de schuldvorderingen die voorvloeien hetzij uit eenzelfde 
wederkerig contract, hetzij uit wederkerige verhoudingen die eng verbonden of 
ondeelbaar zijn (vorig overzicht, T.P.R., 1975, 782 en de verwijzingen; adde: 
Cass., 7 december 1961,Pas., 1962, I, 440; Rb. Brussel, 17 juni 1968,B.R.H., 
1975, 292). Aldus weerhield het Hof van Beroep te Bergen de verknochtheid 
i.v.m. een aannerningsovereenkomst tussen de vordering van de opdrachtgever 
wegens het niet voltooien van de bouw en de schuldvordering van de aannemer tot 
betaling van het saldo vah de prijs der werken, daar ,le droit de creance du cmlt 
des travaux n' a jamais existe dans le patrimoine du failli (d. i. de aannemer) que lie 
a son obligation de remplir ses propres engagements" (Bergen, 2 november 
1976,Pas., 1977, ll, 132; zieookDe Wilde, L., enGalaude, H., ,Overzichtvan 
rechtspraak ( 1969-197 4). F aillissement en gerechtelijk akkoord' ' , T .P.R. , 197 4, 
818-819). 
Krachtens artikel 445, lid 3 Faill.W. is de contractliele compensatie gesloten 
tijdens de verdachte periode, ongeldig (zie ook Leclercq, J.F., ,Compensation 
legale et paiement en marchandises pendant la peri ode suspecte ou les dix jours 
qui precedent cette peri ode' ', B .R .H. , 197 5, .141 e. v.). Het Hof van Beroep te 
Bergen moest dienaangaande in een interessante zaak uitspraak doen. Het ging 
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om een dagbladverkoper die failliet was gegaan. Een persagentschap dat hem 
boeken en tijdschiften had geleverd, had, zoals in die sector gebruikelijk is, 
kredietnota' s gegeven met het oog op de teruggave van onverkochte goederen. De 
curator van het faillissement weigerde de compensatie tussen de schuldvordering 
en de schuld van het persagentschap en de rechter in eerste aanleg gaf hem gelijk. 
Dit betekende dat het persagentschap de kredietnota's integraal moest betalen en 
slechts recht had op de uitbetaling van een deel van zijn schuldvordering. Het Hof 
van Beroep oordeelde daarentegen dat een compensatie, alhoewel gesloten in de 
verdachte periode, geldig is ,lorsqu'elle resulte d'un contrat regulierement 
conclu avant la peri ode suspecte et qu' elle en constitue la mise en reuvre reguliere 
(Bergen, 28 maart 1977, Pas., 1977, ll, 203; zie ook De Wilde,L en Ga
laude, H., o.c ., T.P.R., 1974, 820; VanRyn, J. enHeenen, J. ,Principes de droit 
commercial belge, IV, nr. 2726 en2682; vgl. Bergen, 6 april1976,Pas., 1977, 
n, 71). 

Wanneer de vereisten van de wettelijke schuldvergelijking niet voorhanden zijn, 
maar partijen deze vrijwillig in het Ieven hebben geroepen om de faillissements
regeling te ontduiken, is de compensatie ongeldig krachtens het adagiumFraus 
omnia corrumpit (zie Fredericq, L. en S., Handboek van het handelsrecht, IT, 
517; Coppens,P., o.c., R.C.J.B., 1979, 387-388 en de verwijzingen). Een 
toepassing hiervan is te vinden in het arrest van het Hof van Beroep te Luik van 19 
januari 1977 (fur. Liege, 1976-77, 233). Tijdens de aan hetfaillissement vooraf
gaande verdachte periode had de gefailleerde een factuur opgemaakt van een 
levering aan een andere handelaar aan wie hij totdantoe nooit iets had verkocht, 
maar van wie hij wei regelmatig goederen had aangekocht. De transactie werd 
ongeldig verklaard, daar , ,la convention a constitue une dation en paiement de 
marchandises, qui devait avoir pour effet d'avantager l'appelante au detriment 
des autres creanciers par le biais d'une compensation conventionnelle que la loi 
prohibe" :ibid., 234). 

HOOFDSTUK V 

KWIJTSCHELDING VAN SCHULD-

219. ALGEMEEN-, ,La nature juridique de la remise de dette est aujourd'hui, en 
doctrine, detinitivement fixee. Cette nature juridique se caracterise par deux 
points: c'est un acte a titre gratuit; c'est unacte bilateral''. Deze uitspraakvanDe 
Page (ill, nr. 760) stemt niet, of niet meer overeen met de werkelijkheid, zoals uit 
de hiema besproken rechtspraak en rechtsleer zal blijken. 
Om de eer van de familie te redden aanvaardt een rijke weduwe dat de andere 
schvldeisers van haar failliet verklaarde zoon bij voorrang boven haar uitbetaald 
worden. Het gevolg is dat aile andere schuldeisers integraal betaald worden en dat 
de weduwe slechts 40.000BF. van de verschuldigde 16.532.830BF. ontvangt. 
De weduwe laat nog een schuldbekentenis tekenen door haar zoon, maar enige 
tijd later gaat zij in op het verzoek van de curator van het faillissement om te 
verklaren dat haar schuldvordering als betaald mag worden beschouwd, dit om 
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het faillissement te kunnen afsluiten en eerherstel voor haar zoon mogelijk te 
maken. Bij haar overlijden beweren sommige erfgenamen van de weduwe dat de 
kwijtschelding van de schuld van haar. zoon een schenking is die gei:mputeerd 
moet worden op het beschikbaar gedeelt~, waardoor legaten, o.m. aan dena
tuurlijke dochter van een van haar andere zoons, niet meer in aanmerking kunnen 
worden genomen. De Rechtbank van eerste aanleg te Brussel oordeelde dat een 
kwijtschelding van schuld, zelfs zonder tegenprestatie, niet noodzakelijk als een 
schtmking gekwalificeerd moet worden. In casu ontbrak volgens de rechtbank de 
animus donandi, daar de weduwe slechts de eer van de familie wilde redden. Het 
Hof van Beroep te Brussel bevestigde deze beslissing. Volgens het Hof was het 
hier echter twijfelachtig of de weduwe de schuld van haar zoon wel had kwijt
gescholden. Zelfs indien op deze vraag een bevestigend antwoord moest gegeven 
worden, gezien de verklaring dat de schuld als betaald moest beschouwd worden, 
was er hier, aldus het Hof, geen sprake van een schenking, daar de schuldvorde
ring onherroepelijk verloren was en dus iedere verrijking in hoofde van de 
begiftigde en iedere verarming in hoof de van de schenker ontbraken (Rb. Brussel, 
23 tnaart 1972 en Brussel, 3 december 1975,Rev. Not. B., 1976, 28). Uit deze 
recht!!praak blijkt dus dat een kwijtschelding van schuld niet noodzakelijk een 
rechtshandeling ten kosteloze titel moet zijn. Er zijn daar trouwens andere 
voorbeelden van te geven, zoals de kwijtschelding van schuld verleend door 
concordataire schuldeisers (zie ook de andere gevallen vermeld door Stengers, 
M.L., ,Du caractere bilateral de la remise de dette", Rev. Not. B., 1976, 512 
e.v.; in dezelfde zin: Vandeputte, R;, o.c., 305; zie ookKh. Nijvel, 30 oktober 
197~,B.R.H., 1976, 213;R.G.A.R., 1977, nr. 9737;De Verz., 1977, 533). 

VetHal wordt bij ons geleerd dat de kwijtschelding van schuld-be halve wanneer 
zij bij testamentaire beschikking wordt toegestaan- een overeenkomst is krach
tens dewelke de schuldeiser en de schuldenaar erin toestemmen dat de schuld niet 
wotdt betaald. In Nederland, daarentegen, wordt vaak aangenomen dat het hier 
om een eenzijdige rechtshandeling gaat (zie Asser-Rutten, De verbintenis in het 
algemeen, Zwolle, 1981,448 e.v.). De jongste jaren gaan ook bij ons stemmen 
op in die richting (zie Stengers, M.L., o.c., Rev. Not. B., 1976, 515 e.v.; Kh. 
Nijvel, 30 oktober 1975, B.R.H., 1976, 213; R.G.A.R., 1977, nr. 9737; De 
Ven:., 1977, 533; vgl. Van Ommeslaghe, P., ,Rechtsverwerking en afstand van 
recht'', T.P.R., 1980, 10 e.v.). Hetvoomaamste bezwaartegendeze opvatting is 
dat de schuldenaar er belang bij kan hebben om de verbintenis nate komen en dus 
met de kwijtschelding vari zijn schuld helemaal niet gediend is. Men denke aan de 
jonge acteur of musicus, die wel zijn overeengekomen honorarium ontvangt, 
doch die van zijn verbintenis om op te treden ontslagen wordt en daardoor de 
mogelijkheid ontnomen wordt bekendheid te verwerven (zie Asser-Rutten, 
ibid.). Persoonlijk ben ik voorstander van een tussenoplossing: de schuldenaar 
die eenzijdig verzaakt of afstand doet van zijn schuldvordering doet een aanbod 
aan de schuldenaar. Dit aanbod schept iri hoofde van de pollicitant, in casu de 
schuldeiser, twee verbintenissen door eenzijdige wilsuiting, nl. de verplichting 
het aanbod gedurende de daarin bepaalde termijn of bij ontbreken daarvan 
gedurende een redelijke periode open te houden en de verbintenis dat de aanvaar-
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ding van het aanbod de schuld door kwijtschelding uitdooft. Er weze hier aan 
herinnerd dat het Hof van Cassatie in twee arresten van 9 mei 1980 de stelling 
bekrachtigd heeft dat de bindende kracht van een aanbod steunt op de verbintenis 
door eenzijdige wilsuiting (Cass., 9 mei 1980, Arr. Cass., 1979-80, 1132 en 
1139; supra, nrs. 5 en 31). Terloops dient er nog op te worden gewezen, dat de 
rechtspraak snel besluit tot de stilzwijgende aanvaarding van de kwijtschelding 
door de debiteur (zie Stengers, M.L., o.c., Rev. Not. B., 1976, 515; Van 
Ommeslaghe, P., o.c., T.P.R., 1980, 11). In een arrest van 9 december 1969 
besliste het Hof van Cassatie dat kwijtschelding van schuld stilzwijgend kan 
plaatshebben, mits de feitelijke omstandigheden waaruit zij afgeleid wordt 
dienaangaande geen twijfellaten bestaan (Arr. Cass., 1970, 344). 

717 


