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1. Met informatica bedoelt men het geheel van activiteiten met 
betrekking tot de verzameling, de opslag, de verwerking, de distribu
tie en de rapportering van gegevens door middel van geautomatiseer
de systemen. In het bijzonder wordt in de informatica gebruik 
gemaakt van de computer, een automaat voor opslag en verwerking 
van gegevens. 
Hieronder wordt de term computer gebruikt in de brede betekenis: 
niet enkel de apparatuur of hardware wordt bedoeld, maar het gehele 
computersysteem. Daarin is ook begrepen de programmatuur of 
software, dit zijn de instructies die de hardware aangeven hoe de 
gegevens te verwerken. 

2. De titel van deze bijdrage luidt , ,De computer in het verbintenis
senrecht", en situeert het onderwerp dus in het informaticarecht. 
Met informaticarecht bedoelt men dat gedeelte van het recht dat 
betrekking heeft op de informatica. Hoe de informatica kan aange
wend worden om het verbintenissenrecht beter te bestuderen en te 
beoefenen is een probleem van juridische informatica, en wordt bier 
dus niet behandeld. 

3. De informatica deed meerdere problemen in het verbintenissen
recht ontstaan. Vooreerst dienen voor automatisering heel wat over
eenkomsten te worden gesloten(2). 

(1) Ben voor juristen bedoelde inleiding op de informatica, en een overzicht van de interactie 
tussen informatica en recht vindt men in VANDENBERGHE, G., Bescherming van 
computersojtware, Kluwer, Antwerpen, 1984. Deze tekst is in grote mate overgenomen uit 
VANDENBERGHE, G., Partijenaansprakelijkheid bij softwareovereenkomsten, Kluwer, 
Antwerpen, te verschijnen. 
(2) Uit de omvangrijke literatuur ter zake vermelden wij: BERNACCHI, R.L., LARSEN, G.H., 
Data processing contracts and the law, Little Brown, Boston, 1974; BRANDON, D., 
SEGELSTEIN, S., Data processing contracts; structure, contents and negotiation, Van Nostrand 
Reinhold, N.Y., 1976; DESCHOOLMEESTER, D., VANDENBERGHE, G., De keuze van een 
computer, Kluwer, Antwerpen, 1981; COIPEL, M., eta/., Le droit des contrats injormatiques, 
Principes- Applications, Larcier, Brussel, 1983; Modelvoorwaarden voor de aankoop van 
computerapparatuur, ASAB-VEBI, Brussel, 1984. Verdere referenties in VANDENBERGHE, 
G., o.c., 10. 
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Bij automatisering kan er voor worden geopteerd de vereiste hard
en software binnen de eigen organisatie te beheren. Voor het aan
schaffen van de hardware zal dan een overeenkomst gesloten worden 
van koop, huur of leasing. Software kan men ,op maat" Iaten 
ontwikkelen, of men kan gebruikslicenties bekomen op bestaande 
softwarepakketten. Hard- en software zullen moeten worden onder
houden. Voor het geheel kan een verzekeringsovereenkomst worden 
gesloten. Eenmaal ge'installeerd, kan via de computer met andere 
computers worden gecommuniceerd. Daartoe zal een modem moeten 
worden aangeschaft, en vaak ook een overeenkomst met de R. T. T. 
moeten gesloten worden. Wenst men externe gegevensbanken te 
raadplegen, die bijvoorbeeld beursinforinatie bevatten, dan zal daar
toe eveneens een overeenkomst moeten gesloten worden. Bij dergelij
ke gegevensbanken zijn dan vaak nog meerdere partijen betrokken: 
de uitbater van het geautomatiseerd systeem, en de informatiever
strekkers. 
Ook kan er voor worden geopteerd om de gegevensverwerking bij 
derden te Iaten geschieden. In dat geval wordt een ,service-overeen
komst" gesloten met een ,service-bureau", dat zijn hard- en softwa
re ter beschikking stelt. Thans zal meestal via een modem en de 
R. T. T. een rechtstreekse verbinding worden gerealiseerd tussen de 
organisatie van de gebruiker en het servicebureau. 

4. Het probleem met betrekking tot computerovereenkomsten is 
tweevoudig. Enerzijds wordt een veelvuldig gebruik gemaakt van 
standaardovereenkomsten(3). Deze zijn niet aileen eenzijdig, maar 
veelal ook onvolledig. Aandacht wordt voornamelijk geschonken 
aan de hardwareaspecten, terwijl het meest essentiele, de software, 
nauwelijks wordt behandeld. Zo moeilijkheden zich later voordoen 
hebben die meestal betrekking op de software, en zal de overeen
komst geen houvast bieden. 
Anderzijds is het een hele opdracht een overeenkomst te schrijven 
die de op computervlak gewenste diensten, en de rechten en plichten 
van de betrokken partijen, zo nauwkeurig en volledig mogelijk 
omschrijft. Deze overeenkomsten zijn immers nog vrij nieuw, er is 
een gebrek aan traditie. De onderliggende technologie is complex, en 
het woordgebruik noch eenduidig, noch gestabiliseerd. De relaties 
tussen partijen zijn in hoge mate vervlochten, hun respectieve rechten 
en plichten zijn dus niet gemakkelijk te onderkennen. 

(3) VANDENBERGHE, G., DE LAME, J., VERBRUGGE, B., De praktijk inzake 
computercontracten, Informatie, 1983, 12. 
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5. Vervolgens kunnen zich m.b.t. de computer heel wat aansprake
lijkheidsproblemen stellen. Zo zou in bepaalde omstandigheden het 
niet-gebruik gemaakt hebben van een computer als nalatigheid kun
nen worden gekwalificeerd. Dit is zeker het geval bij het ontwerpen 
van bijvoorbeeld complexe bouwkundige kunstwerken waarbij inge
wikkelde berekeningen dienen uitgevoerd te worden. Men kan zich 
zelfs inbeelden dat een jurist die zou nagelaten hebben in zijn 
opzoekingen van een geautomatiseerd juridisch documentatiesys
teem gebruik te maken wegens nalatigheid zou worden aansprakelijk 
gesteld(4). 

6. Ook dient men zich te realiseren dat door gebrekkig werkende 
computerinstallaties grate schade aan derden kan worden toege
bracht. Computers worden thans gebruikt om tal van produkten te 
ontwerpen, auto's, bruggen enz. Van computers wordt oak meer en 
meer gebruik gemaakt in de gezondheidszorg. Het vergt weinig 
verbeelding om zich de zelfs fysische schade voor te stellen die een 
foutwerkend programma veroorzaken kan. Is de ontwerper van het 
programma, of de gebruiker ervan, verantwoordelijk voor de aan 
derden toegebrachte schade? Dit is een nieuw probleem van produk
tenaansprakelijkheid(5). 

7. Ten slotte is er het probleem dat hieronder uitgebreid behandeld 
wordt, dat van de aansprakelijkheid bij een op mislukking uitgelopen 
automatisering. 
Talrijke automatiseringen lopen op mislukking uit. De problemen 
situeren zich meestal op softwarevlak, en dan vooral met betrekking 
tot software op maat. Systematisch blijken de voor softwareontwik
keling voorop gestelde budgetten ontoereikend te zijn, worden de 
voorziene termijnen overschreden, en blijkt het uiteindelijk ontwik
kelde programma niet aan de verwachtingen te voldoen. Oak stelt 
men vaak vast dat de geleverde apparatuur ontoereikend is van 

(4) In A /aywer of Indianapolis beschrijft P.H. BucHANAN hoe een advocaat aansprakelijk 
gesteld wordt omdat hij geen gebruik gemaakt had van een geautomatiseerd juridisch 
documentatiesysteem, hetgeen hem zou toegelaten hebben een belangrijk precedent terug te 
vinden dat hij nu niet kende, zodat hij een geding verloor (C.L.S.A. D1.4, 65-1, Art. 3). Dit 
verhaal is, in tegenstelling met wat DE WILD impliceert, fictief (DE WILD, A.H., Jurist en 
computer: Inleiding, in DE WILD, A.H., EILDERS, B. (ed.), Jurist en Computer, Kluwer, 
Deventer, 1983, XI. 
(5) VANDENBERGHE, G., Increasing liability for computer services, AIDA-Newsletter, 
maart~april 1983, 185. Over produktenaansprakelijkheid zie: CousY, H., Problemen van 
produktenaansprake/ijkheid, Bruylant, Brussel, 1978. Vraag is natuurlijk of software als 
produkt kan worden gekwalificeerd; software is immers immaterieel. 
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capaciteit in verhouding tot de gegevens en programmatuur die 
moeten worden verwerkt(6). 
De gevolgen van dergelijke problemen mogen niet onderschat wor
den. Ze ontwrichten het managementinformatiesysteem van een 
organisatie, en kunnen deze ten gronde richten. Het automatiseren 
van een organisatie is dus niet van gevaar ontbloot. De grote schade 
die mislukte automatiseringen in ondernemingen en organisaties 
aanrichten wordt uiteindelijk door eenieder mee betaald. Gezien de 
omvang van het probleem is bijzondere aandacht verantwoord. 
Doen zich problemen voor, dan stelt zich natuurlijk de vraag naar 
de aansprakelijkheid. Het contractuele kader werd hierboven ge
schetst, en biedt veelal geen houvast. Maar de rechtspraak heeft 
partijen bij automatisering belangrijke buitencontractuele verplich
tingen opgelegd, welke hierna worden onderzocht. De aandacht zal 
worden toegespitst op de aansprakelijkheid met betrekking tot de 
aanschaf van software op maat, hetgeen zoals gezien het meest 
problemen stelt. 

HOOFDSTUK I 

AANSPRAKELIJKHEID OP GROND VAN DE 
PRECONTRACTUELE VERHOUDINGEN 

I. lNLEIDING 

8. Het samengaan van aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad en 
contractuele aansprakelijkheid is in Belgie en Frankrijk niet pro
bleemloos, maar wordt elders in dit boekdeel onderzocht(7). 
Daar men zich bij aanschaf van software in een contractuele omge
ving situeert, lijkt dit de mogelijkheid uit te sluiten aansprakelijkheid 
in te roepen uit onrechtmatige daad. Dat zou dan nagenoeg de 
softwareleverancier van aansprakelijkheid vrijwaren omdat vrijwel 
altijd gebruikt gemaakt wordt van zijn standaardovereenkomsten, 

(6) Een meer uitvoerige beschrijving van de feitelijke situatie vindt men in: VANDENBERGHE, 
G., Partijenaansprakelijkheid bij softwareovereenkomsten. 
(7) Zie ook: HERBOTS, J .H., Quasi-delictuele aansprakelijkheid en overeenkomsten, T.P.R., 
1980, 1055; VANRYN, J., Responsabilite aquilienne et contrats, Sirey, Paris, s.d.; DALCQ, 
R.O., GLANSDORFF, F., Responsabilite aquillienne et contrats, R.C.J.B., 1976, 20; 
VANDENBERGHE, H., VAN QUICKENBORNE, M., HAMELINK, P., Overzicht van rechtspraak, 
Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad 1964-1978, T.P.R., 1980, 1139 at 1445 e.v.; 
KRUITHOF, R., Overzicht van rechtspraak 1974-1980, Verbintenissen, T.P.R., 1983, 495 at 
609 e.v.; MARTINE, E.N., L'option entre Ia responsabilite contractuelle et Ia responsabilite 
delictuelle, Litec, Paris, 1957; CousY, H., o.c., 311 e.v. 
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waarin een maximaal gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid 
tot exoneratie. 
Toch kan er, ook in deze context, sprake zijn van aansprakelijkheid 
uit onrechtmatige daad. Dit omdat een uiterst belangrijk stadium in 
de verwerving van vooral software op maat, zich situeert nog voor 
de overeenkomst werd gesloten, in de precontractuele fase dus, 
tijdens dewelke er sprake kan zijn van aansprakelijkheid uit onrecht
matige daad. 

II. INTENSITEIT VAN DE PRECONTRACTUELE FASE 

9. ,Praecontractueel noemt men de periode die voorafgaat aan het 
sluiten van een contract, of omgekeerd, aan de eenzijdige of meerzij
dige beslissing een voorgenomen contract niet te sluiten"(8). 
Op de hypothese dat geen overeenkomst zou tot stand komen, wordt 
hier niet ingegaan; zij vertoont geen karakteristieken die typisch zijn 
voor software-verwerving(9). 
Wei typisch zijn de intensiteit en het belang van de precontractuele 
fase(lO). 

10. Volgende stappen zouden aan het sluiten van een software-over
eenkomst moeten voorafgaan(ll): 

opportuniteitsstudie naar de doenbaarheid, de wenselijkheid en 
de rentabiliteit van de voorgenomen automatisering; 
functionele en technische analyse, waarin de karakteristieken van 
het te ontwerpen geheel op functionele wijze worden uitgedrukt; 
opstellen van een lastenkohier dat een beschrijving van de organi
satie en de te automatiseren taken omvat, de functionele specifi
caties, de voornaamste contractuele voorwaarden, en een be
schrijving van de gevolgde aanschafprocedure; 
offerteaanvraag, waarbij het lastenkohier naar in aanmerking 
komende leveranciers wordt toegestuurd; 

(8) ScHRANS, G., Preadvies over de precontractuele verhoudingen naar Belgisch recht, Tjeenk 
Willink, Zwolle, 1967, 5; vgl.: DRION, H., Preadvies over precontractuele verhoudingen naar 
Nederlands recht, Tjeenk Willink, Zwolle, 1967, 44. 
(9) Zie dienaangaande: PouLLET, P., PouLLET, Y., Les contrats injormatiques, Reflexions 
sur 10 ans de jurisprudence beige etjranraise, J.T., 1982, 1 at 5. 
(10) Les contrats de prestations intellectuelles en informatique, Celse, Paris, 1982; FucHs, 
A., Der Erwerb von Computern, Schulthess Pol. Verlag, Ziirich, 1978, 58. 
(11) DE LAMBERTERIE, 1., Les techniques contractuelles suscitees par l'informatique, thesis, 
C.D.S.H., Paris, 1977 (hierna aangeh. a/s DE LAMBERTERIE, Thesis) 28 e.v.; vg/.: EVRARD, 
J.-J., DE CANNART o'HAMALE, E., Le contrat de conseil en informatique, in COIPEL, M., 
et at., o.c., 193; Kh. Charleroi, 18 dec. 1981, J. T., 1983, 285, met noot van PoULLET, Y., 
ULLMANN, Ph. 
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vergelijkend onderzoek van aanbiedingen; 
onderhandelingen. 

11. In dit alles kan de aanschaf van software gekoppeld zijn aan de 
aanschaf van hardware, maar het aandeel van de software blijft toch 
essentieel zoals uit volgend citaat mag blijken: ,La Societe Langlais 
n'a pas pose commande d'un ordinateur pose tel quel dans ses 
locaux, sous forme de ,quincaillerie", mais d'un ensemble de servi
ces decrits dans la proposition de DK lnformatique et comprenant 
essentiellement la fourniture d'un logiciel, la fourniture de program
mes ( ... )"(12). 

12. Wat zo kenmerkend is bij automatisering is dat de mislukkingen 
bij uitvoering van deze overeenkomsten in zeer grote mate te wijten 
zijn aan onvolmaaktheden in de precontractuele fase, zodat het 
opleggen van normen aangaande het verloop van deze fase de kansen 
op succes bij uitvoering aanmerkelijk kan verhogen. 
Daarin situeert zich de meest originele bijdrage van de Belgische en 
Franse rechtspraak dat zij, van bij de aanvang(13), een zorgvuldig
heidsplicht heeft opgelegd aan partijen betrokken bij automatise
ring, en deze in hoge mate heeft geconcretiseerd. 
Zij heeft partijen verplicht om constructief aan de voorbereiding deel 
te nemen en dit door het opleggen van een informatieplicht. Bij 
automatisering zijn namelijk twee partijen betrokken die elk een 
eigen know-how bezitten, de klant aangaande de te automatiseren 
toepassing, de leverancier aangaande de automatisering zelf(14). 

(12) Kh. Parijs, 21 mei 1979, Langlais v. DK Informatique, niet gepubl.; Logiciel betekent 
software. 
V gl.: , ... Locafrance qui dans sa publicite se pretend en tete de toutes les societes de leasing 
europeennes" et fait etat des techniques qu'elle a mises au point en matiere de ,leasing 
informatique" n'ayant pu ignorer que l'ordinateur de bureaux sur lequel portait le marche 
comportait•outre le hardware le software ou logiciel faute duquel il etait inutilisable" (Parijs, 
10 decembre 1976, Locafrance v. Carlux & Olivetti, niet gepubl.). Samengevat: ,Tout defaut 
dans Ia fourniture de l'une compromet fondamentalement !'utilisation de !'autre" (DE 
LAMBERTERIE, I., Les contrats en informatique, jurisprudencejran{:aise, Litec, Paris, 1983, 
nr. 189; in dit werk wordt overvloedig geciteerd uit niet-gepubliceerde rechtspraak; hoewel 
voor deze bijdrage nagenoeg steeds over het oorspronkelijk arrest of vonnis werd beschikt 
wordt hierna, waar toepasselijk, ook verwezen naar de citaten in dit werk van DE 
LAMBERTERIE, daarbij aangehaald als ,I.D.L."). 
(13) Parijs, 12 juli 1972, Gaz. Pal. 1972, 2, 804 (met noot J. Megret), J.C.P., 1974, I, 17603 
(met noot N.S.). 
(14) FuCHS, A., o.c., 59; DESCHOOLMEESTER, D., VANDENBERGHE, G., o.c., 38. Hierwordt 
niet ingegaan op de uitzonderlijke situatie dat de klant een gewone consument zou zijn; deze 
geniet in het bijzonder in het Franse recht een verregaande bescherming (PIZZIO, J.-P., 
L'introduction de Ia notion de consommateur en droit jran{:ais, D., Chron., XIV, 90; DE 
LAMBERTERIE, I., WALLAERT, C., Les clauses abusives et le consommateur, R. Int. Dr. 
Comp., 1982, 673). 
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Slechts door vruchtbare uitwisseling van die know-how kan de 
nieuwe know-how die een programma is, tot stand komen. 

Ill. DE INFORMATIEPLICHT 

13. Het napoleontisch Burgerlijk Wetboek huldigt nog bet principe 
dat ieder voor zichzelfmoet zorgen(15). Dit beginsel is de facto sedert 
lang voorbijgestreefd(16). 
Het fenomeen dat zich heeft voorgedaan werd door Josserand als 
volgt omschreven: , , ... notre jurisprudence decouvre et surtout insti
tue ala charge des parties ou de l'une d'elles des obligations jusque-la 
insoupsonnees et qui lui paraissent decouler de plein droit, tout 
naturellement, de tel ou tel contrat dont la productivite se trouve 
ainsi accrue sans que ni le legislateur, ni les parties aient eu a 
intervenir ( ... ) ce qui revient a dire que le juge dose souverainement 
le potentiel obligatoire d'une categorie conventionnelle donnee, et 
que les contrats sont done des operations a contenu essentiellement 
variable, suivant les usages, les mreurs, les habitudes du commerce 
juridique ... "(l7). Overeenkomsten die nog gelimiteerd zijn tot wat 
er in staat, zijn curiositeiten geworden(18), er zijn nu ,des obliga
tions jurisprudentielles"(19). 

14. De informatieplicht(20) is daarvan een treffend voorbeeld. Lou
tere passiviteit kan niet meer worden geduld(21); wanneer zijn stil
zwijgen schadelijk is voor de belangen van een ander(22), dient 
diegene die weet te spreken. 
Aangaande de grondslag van deze verplichting werden voornamelijk 
twee stellingen geponeerd. 

(15) ROMMEL, G., L'obligation de renseignement, in BOURGOIGNIE, Th., GILLARDIN, J., 
(ed.), Droit des Consommateurs, St-Louis, Brussel, 1982, 3. 
(16) DEBERSAQUES, A., L 'abusdedroiten matierecontractue/le, R1C.J.B., 1969, 501 at 502. 
(17) JosSERAND, L., L'essor moderne du concept contractue/, in: Recueil d'etudes sur les 
sources du droit en l'honneur de Franr;ois Geny, Sirey, Paris, s.d., Dl. 2, 333 at 339. 
(18) Ibid. 
(19) Ibid., 340. 
(20) DE JUGLART, M., L 'obligation de renseignements dans /es contrats, R. T.D. Civ., 1945, 
8; WILMS, W., Het recht op injormatie in het verbintenissenrecht - Een 
grondslagenonderzoek, R. W., 1980, 490; RoMMEL, G., o.c.; GHESTIN, J., Traite de droit civil 
- Les obligations- Les contrats, L.G.D.J., Paris, 1980, 392 e.v. 
(21) Kh. Kortrijk, 4 september 1981, R. W., 1982-1983, 1399 at 1404. 
(22) Vgl.: H.R., 15 november 1957, N.J., 1958, 67. 
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De enen leiden ze af uit artikel 1134, alinea 3 van het Burgerlijk 
Wetboek dat goede trouw vereist bij uitvoering van de overeenkomst 
en dus a fortiori, zo stellen zij, bij het aangaan ervan(23). 
Deze opvatting zal hier niet worden gedeeld. Rationeel dient de 
informatieplicht op artikel1382 e.v. burgerlijk wetboek gebaseerd. 
Men bevindt zich immers nog volkomen in een buitencontractuele 
fase; hier kan logischerwijze enkel aquiliaanse aansprakelijkheid 
gel den. 
Tenzij partijen door een prenegotiatieovereenkomst hun buitencon
tractuele verplichtingen in een contract incorporeerden(24). 
Zoniet kan strikt rationeel gesproken in een buitencontractuele fase 
nog geen contractuele aansprakelijkheid gelden, al kan men niet 
ontkomen aan de indruk dat deze precontractuele fase strikter beoor
deeld wordt in geval later een overeenkomst gesloten wordt. Met 
volledige abstractie van de latere overeenkomst ware het moeilijk 
tijdens de precontractuele fase dezelfde hoge normen aan partijen op 
te leggen als men thans wei doet. 
Blijkbaar geschiedt na de overeenkomst een zekere mate van ,hinein
interpretieren". Ret hybriede van de situatie mag ook blijken uit het 
feit dat rechters soms precontractuele fouten contractueel sanc
tioneren(25). 
En luidde het ontwerp van artikel1134 alinea 3 B.W. niet dat ,Les 
conventions ( ... ) doivent etre contractees et executees de bonne 
foi''(26)? 
Dat hier toch de theorie gevolgd wordt dat aquiliaanse aansprakelijk
heid de enige basis van aansprakelijkheid is tijdens de precontractue
le fase is op drie overwegingen gebaseerd. Deze stelling is rationeel 
het meest verdedigbaar; ze wordt gedeeld door de meerderheid van 

(23) ROMMEL, G., o.c., 24 en 53; POULLET, Y., ULLMANN, Ph., La jurisprudence beige 
relative aux contrats injormatiques, T.B.H., 1983, 486; Kh. Brussel, 21 april1981, J. T., 1983, 
292. 
(24) Les lettres d'intention dans Ia mfgociation des contrats internationaux, D.P. C.!., april 
1977, 73 at 109. 
(25) GOUTAL, S.L., noot onder Parijs, 4 jan. 1980, J.C.P., 1982, II, 19734; KRUITHOF, R., 
o.c., 528 e.v. 
(26) FENET, P .A., Receuil complet des travaux preparatoires du Code Civil, Zeller, 
Osnabn'ick, heruitg., 1968, Dl. 13, 8 (nadr. toegev.). Het was op voorstel van PORTALIS dat 
het woord ,contractees", zonder discussie, werd geschrapt. FENET vermeldt gewoon ,M. 
PORTALIS demande qu'on retranche dans le dernier alinea le mot contractees, que les 
dispositions anterieures rendent inutile. L'article est adopte avec cet amendement" (o.c., 54). 
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de rechtsleer(27); ze biedt het meeste mogelijkheden om bij te dragen 
tot het saneren van de problematiek bij automatisering. 
Deze karakterisering geeft de rechter heel wat meer armslag: niet 
aileen kan schadevergoeding worden toegekend, eventueel gecumu
leerd met vernietiging van de overeenkomst wegens wilsgebre
ken(28), doch ook de dertigjarige verjaring geldt(29), en vooral 
kunnen de, in standaardcontracten opgenomen, exoneratieclausules 
worden omzeild. 

15. Wat gebeurt er indien later in de overeenkomst een clausule 
wordt opgenomen die de leverancier van de informatieplicht vrijstelt, 
of vaststelt dat ze werd uitgevoerd? In tegenstelling tot wat in 
Frankrijk het geval is(30), is in Belgie exoneratie van quasi-delictuele 
aansprakelijkheid in principe mogelijk, maar dit betekent niet dat 
dergelijke clausules de informatieplicht tot een dode letter zouden 
maken(31). 
Wat de clausule betreft die vaststelt dat de informatieplicht werd 
nageleefd, deze zal slechts gelden zolang geen bewijs van het tegen
deel geleverd wordt. 
Wat de clausule betreft die de leverancier van de informatieplicht 
vrijstelt, deze is geldig maar zij kan niet vermijden dat ter zake een 

(27) SCHRANS, G., Preadvies, o.c., 33; SCHOENTJES-MERCHIERS, Y., Propositions, 
pourparlersetofjredevente, R.C.J.B., 1972, 224at232; KRUITHOF, R., o.c., 528; FAGNART, 
J.-L., L'obligation de renseignement du vendeur-jabricant, R.C.J.B., 1983, 233 at 235; 
CoRNELIS, L., Le dol dans Ia formation du contrat, R.C.J.B., 1976, 37 at 40. 
Vgl.: MIALON, M.-F., Actualite des contrats de conseil: L'intervention legislative et 
reglementaire en matiere d'ingenerie de travaux publics et d'architecture, R. T.D. Civ., 1976, 
20, die de informatieplicht afleidt uit wet, gewoonte en billijkheid (at nr. 14). 
De rechtspraak neemt vaak geen duidelijk standpunt in: ,On s'accorde a dire que !'obligation 
de renseignements peut resulter de Ia loi, mais aussi des usages, de Ia nature du contrat quand 
il suppose des rapports particuliers de confiance entre les contractants (notamment en raison 
de Ia profession et de Ia competence technique d'une des parties ou meme en raison de 
!'inexperience ou de !'incompetence de !'autre partie) ou encore des circonstances dans 
lesquelles se deroulent les pourparlers preliminaires et de Ia bonne foi qui do it y presider. Sur 
cette base, celui qui communique des informations erronnees ou omet de fournir des 
renseignements importants meme sans intention de tromper, commet une faute engageant sa 
responsabilite civile" (Kh. Charleroi, 18 decembre 1981, toe. cit., 287). 
(28) Zie onder. 
(29) I.p.v. 10 jaar volgens 1304 B.W. 
(30) , ... que sont nulles les clauses d'exoneration ou d'attenuation de Ia responsabilite en 
matiere delictuelle, les art. 1382 et 1383 c. civ. etant d'ordre public" (Cass. Fr., 17 februari 
1955, D. 1957 met noot P. ESMEIN); MARTINE, E.N., o.c., 19; genuanceerd: CASSVAN, E., 
Des clauses de non-responsabilite, Litec, Paris, 1929; MAZEAUD, H. & L., TuNc, A., Traite 
thiorique et pratique de Ia responsabilite delictuelle et contractuelle, Montchrestien Paris, 
1960, 5e Uitg., Dl. 3, 726 e.v. 
(31) PouLLET, P., PoULLET, Y., o.c., 25 noot 275, nemen de geldigheid van dergelijke 
exoneratie zonder meer aan. 
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gebrek in de wilsovereenstemming zou kunnen vastgesteld wor
den(32). 

IV. DE INFORMATIEPLICHT VAN DE LEVERANCIER 

1. Oorsprong 

16. Het is vooral door het opleggen van een informatieplicht aan de 
leverancier dat de rechtspraak heeft kunnen bijdragen tot het milde
ren van de problematiek bij automatisering. De effectiviteit van deze 
bijdrage is te wijten aan economische omstandigheden. Het aantal 
leveranciers is klein, terwijl zij een groot aantal contracten sluiten. 
Door enkelen te bei:nvloeden bereikt men er dus velen. Leveranciers 
zijn daarenboven juridisch beter ge1nformeerd(33). 
Zij zijn een homogene groep van specialisten. Het is omwille van de 
specialisatie die zij hebben ofvoorhouden te hebben, dat hun klanten 
zich tot hen richten. Beheersen zij hun specialiteit niet, dan begaan 
zij een fout door zich als specialist te Iaten doorgaan. Beheersen zij 
ze wei, dan begaan zij een professionele fout door ze niet te gebrui
ken. ,Qu'a I' evidence !'obligation de tout professionel de connaitre 
et d'appliquer les regles de son art ( ... ) figure parmi les obligations 
dont les articles 1382 et suivants constituent la sanction"(34). Tegen
over de specialist(35) heeft de klant een informatierecht(36). 

17. De informatieplicht kan haar basis vinden in de wet, of in het 
gebruik, of in de bijzondere aard van de relaties tussen partijen(37). 
Hier is het laatste het geval. 
Aangenomen wordt dat de zorgvuldigheidsplicht opgelegd door de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek van de professio
neel vereist dat hij op het vlak van zijn competentie de tegenpartij, 
in het bijzonder de neofiet, zou informeren(38). 

18. Inzake automatisering mag om een dubbele reden een verscherp
te informatieplicht van de leverancier aangenomen worden. Voor-

(32) Infra. 
(33) Vg/.: DESCHOOLMEESTER, D., VANDENBERGHE, G., o.c., 13 e.v. 
(34) Kh. Charleroi, 18 december 1981, loc. cit., at 287. 
(35) CAUSIN, E., La responsabilite aquilienne du vendeur projessionnel de produits dangereux 
ou insatisfaisants, R.G.A.R., 1976, 9628, 2. 
(36) Vgl.: Parijs, 7 februari 1980 aangeh. in I.D.L., nr. 28, Expertises, 1981, nr. 27, 2. 
(37) MAssoN, J.P., Les jourberies silencieuses, R.C.J.B., 1979, 527 at 534. 
(38) Ibid. 
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eerst is het inzake gevaarlijke activiteiten dat de informatieplicht het 
licht zag(39). Gezien de dramatische consequenties die mislukte 
automatiseringen kunnen veroorzaken, is automatisering ook in 
zekere mate gevaarlijk. 
Vervolgens heeft de informatieplicht haar volste betekenis ingeval 
van onevenwicht tussen partijen(40), en dit is in deze hoogtechnolo
gische context nagenoeg immer het geval. 
De rechtspraak heeft daarom in casu aangenomen dat het neofiet zijn 
dient vermoed(41). 

2. Terminologie 

19. Met betrekking tot de verplichtingen van de informaticaleveran
cier worden in het Frans meerdere termen door elkaar gebruikt: 
,I' obligation d'information", ,I' obligation de renseignement", 
,I' obligation de conseil", en ,I' obligation de mise en garde"(42). 
Een duidelijke scheidingslijn ertussen is niet altijd te vinden(43). 
Hier werd tot nu toe de term ,informatieplicht" verkozen, maar een 
analyse van de rechtspraak zal aan het licht brengen dat deze , ,infor
matieplicht" in feite een tweeluik omvat: de plicht om informatie te 
verstrekken enerzijds, de plicht om zich te informeren ander
zijds(44). Vandaar dat de Fransen het begrip ,obligation de renseig
nement" zouden verkiezen(45). 

20. De waarschuwingsplicht kan worden beschouwd als een toepas
sing van de plicht te informeren. 

(39) OvERSTAKE, J .-F., La responsabilite du fabricant de produits dangereux, R. T.D. Civ., 
1972, 485, 492; CAUSIN, E., o.c., N'GUYEN THANH BOURGEAIS, D., REVEL, J., La 
responsabilite dufabricant en cas de violation de /'obligation de renseigner le consommateur 
sur /es dangers de Ia chose vendue, J.C.P., 1975, I, 2679. 
(40) MIALON, M.-F., o.c., 37. 
( 41) , ,que le demandeur ne parait pas a voir ete anterieurement initie a Ia technique de Ia gestion 
des ventes par ordinateur; que de toute maniere, en raison de Ia nature specialisee de Ia matiere, 
il faut presumer qu'il ne l'etait pas" (Kh. Brussel, 7 januari 1980, B.R.H., 1981, 225 met noot 
VANDENBERGHE, G.). Vgl.: Kh. Brussel, 18 februari 1980, lng. Cons., 1981, 224 (met noot 
VANDENBERGHE, G.); B.R.H., 1981, 224 waar de rechtbank bet gelniteerd zijn van de klant 
afleidt uit bet feit dat hij over een uitgebreide informaticadienst beschikt en dat hij zelf de 
offerteaanvraag opstelde en de aanbiedingen evalueerde. 
(42) BENSOUSSAN, A., L'obligation de conseil des S.S.C.l., Expertises, 1981, n° 28, 3 e.v. 
(43) Ook niet bij BENSOUSSAN, A., ibid.; FAGNART maakt volgend onderscheid: ,Le 
renseignement est neutre et n'exerce aucune influence directe sur Ia volonte; le conseil oriente 
Ia decision; l'avertissement attire !'attention ( ... )", en voegt er aan toe: ,La limite entre les 
trois notions est floue( ... ). L'interet de cette classification para!t d'ailleurs bien tbeorique". 
(FAGNART, J.-L., o.c., 233, noot 14). De laatste bemerking is onjuist, naargelang bet woord 
dat men gebruikt is men geneigd aan de verplichting andere consequenties te verbinden. 
(44) JouRDAIN, P., Le devoir de ,se" renseigner, D., 1983, 139. 
(45) BENSOUSSAN, A., foe. cit., 1981, nr. 28, 3. 
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Wat de ,obligation de conseil" betreft, door WILMS vertaald als 
,begeleidingsplicht"(46); deze overschrijdt in feite de informatie
plicht en kan, zoals hierna zal worden nagegaan, niet in ieder geval 
aangenomen worden. 

3. Betekenis 

1° lnjormeren 

21. Ben zorgvuldig leverancier moet de informatie verstrekken die 
hij kent of moet kennen uit hoofde van zijn specialiteit, en die hij 
weet of moet weten belangrijk te zijn in hoofde van de klant(47). 
,De plicht tot informatieverstrekking heeft ( ... ) een integraal karak
ter: aile inlichtingen die thuishoren onder bet betrokken gebied en 
die voor de rnedecontractant van belang kunnen zijn, moeten hem 
worden medegedeeld" ( 48). 
Informatie is slechts waardevol zo ze objectief is(49), volledig(50), 
en niet misleidend. Het voor te stellen alsof automatisering pro
bleemloos zal verlopen kan fout zijn: , ,En declarant au contraire sans 
nuances, ala fin de sa proposition que ,l'equipement mechanogra
phique ( ... ) apporte aux problemes examines( ... ) une solution effica
ce, rapide et sur~~'_I.B.M. (est C()!fiPOrtee av~c Iegerete"(51). _ 
De verstrekte informatie moet volledig zijn. Zo is bet een fout te 
stellen dat op een computer een bepaald aantal terminals kunnen 
worden aangesloten zonder er bij te vermelden dat bet nagenoeg 
onmogelijk is zich een activiteit voor te stellen waarbij al deze 
terminals samen gebruikt worden en er toch nog redelijke antwoord
tijden worden behaald(52). 
Zo betekent bet feit dat een klant een analyse goedkeurt nog niet dat 
hij deze heeft begrepen. 
, ... considerant que ce document, par son caractere technique et 
hermetique pour un profane, ne peut valablement engager Mme K. 

(46) WILMS, W., o.c., 506. 
(47) POULLET, P., POULLET, Y., o.c., 7. 
(48) WILMS, W., o.c., 508. 
(49) CAUSIN, E., o.c., 5. 
(50) GHESTIN, J., o.c., 379. 
(51) Kh. Parijs, 19 april1971, J.C.P., 1971, II, 16752, met noot P.L., D., 1971, 483 met noot 
FouRooux, J.C., J. Agrees, juli-augustus 1971, 640 met noot SEFFERT, Gaz. Pal., 1971, II, 
401 met noot MEGRET, at 404. 
(52) Kh. Parijs, 20november 1978, Expertises, 1979, nr. 7, 3, daarin bev. Parijs, 4maart 1980, 
Expertises, 1980, no 17, 8. 
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s'il n'est pas etabli que tous les eclaircissements necessaires lui ont 
ete donnes"(53). ' 
De verstrekte informatie moet verstaanbaar zijn. Wanneer de leve
rancier van de gebruikelijke rekeneenheid K-bytes voor het uitdruk
ken van geheugencapaciteit plots overschakelt op een andere minder 
gebruikelijke, maar zeer gelijkende rekeneenheid, dient hij er reke
ning mee te houden dat de klant de omzetting wellicht niet opmerkt 
en de omzettingscoefficient wellicht niet kent(54). 

26 Waarschuwen 

22. Zo een toerist een expeditie naar de jungle zou boeken, waarbij 
hij, zowel als zijn reisagent, zich zouden gedragen alsof het een 
daguitstap betrof, dan zijn ongelukken niet te vermijden. De toerist 
zal niet preventief zijn ingeent, geen aangepaste kledij of proviand 
meenemen, en niet gewapend zijn. Vele automatiseringen worden 
met dezelfde wederzijdse nonchalance aangepakt en lopen dan ook 
op mislukking uit. 
De vergelijking loopt op een punt mank; van de jungle kan geacht 
worden dat ze door iedereen als een gevaar beschouwd wordt; het 
beeld dat nog steeds leeft inzake automatisering is dat het een 
wondermiddel is dat aile problemen zal oplossen(55). 

23. Gezien de automatisering niet zonder gevaar is( 56) kan enkel het 
opleggen van een waarschuwingsplicht aan de leverancier een aantal 
katastrofes vermijden. Reeds uit het vonnis inzake Flammarion v. 
I.B.M. kan men de waarschuwingsplicht afleiden: ,Que le proposi
tion dont il s'agit s'est tout a fait abstenue d'attirer !'attention de son 
destinataire sur les difficultes de demarrage d'un systeme informati
que et par exemple n'a jamais souligne qu'il y avait lieu d'etre 
prudent et de conserver !'ancien systeme ,manuel" en parallele avec 
le nouveau jusqu'a ce qu'un certain rodage ait eu lieu et n'a pas 
souligne non plus que !'introduction d'un systeme informatique 
entra'ine une rigidite plus grande dans les methodes de traite
ment"(57). 

(53) Parijs, 22 april 1980, aangeh. in I.D.L. nr. 23. 
(54) Cfr. Parijs, 4 maart 1980, Expertises, nr. 17, 8. 
(55) VANDENBERGHE, G., De aansprakelijkheid van de computerconstructeur, R. W., 
1978-79, 75. 
(56) Supra, en bij gevaar wordt een waarschuwingsplicht opgelegd: Cass., 28 februari 1980, 
R.C.J.B., 1983, 223 at 227 met noot J.-L. FAGNART (aangeh.), J. T., 1981, 240 met noot M. 
FALLON. 

(57) Kh. Parijs, 19 april 1971, toe. cit., Gaz. Pal., 1971, 2, 404 e.v. 
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Wegens de grote onvolkomenheden die een nieuw programma ken
merken, onvolkomenheden die slechts bij gebruik zullen aan het licht 
komen, is het dramatisch wanneer organisaties zich dit niet realise
reo, en bij het invoeren van een nieuw programma hun vroegere 
verwer kingsmethode stopzetten. 
Door de fouten in het programma zijn er na enige tijd geen correcte, 
of minstens geen betrouwbare gegevens meer over en dient de organi
satie in een informatievacuiim te opereren(58). Vandaar dat het 
opleggen van een waarschuwingsplicht ter zake een constante is 
geworden in de rechtspraak(59). Deze waarschuwingsplicht baseert 
de rechtspraak op de aard van de overeenkomst, en op de status van 
,professional" van de leverancier(60). 
Zo moet ook worden gewaarschuwd voor het risico dat bepaalde 
gegevens kunnen worden uitgewist en verloren, en ge'informeerd op 
welke wijze dergelijk risico kan worden opgevangen, bijvoorbeeld 
door het nemen van voorzieningen tegen stroomuitval, door het 
nemen van back-up kopieen, enz.(61). 

24. De leverancier zal daarbij ook rekening dienen te houden met 
de specifieke omstandigheden waarin de klant zich bevindt, in zover
re hij daarvan op de hoogte was of moest zijn. Dit blijkt bijzonder 
duidelijk uit het arrest inzake Cerci v. Cadeaux Publi Service 
(C.P .S.)(62). 
C.P .S. was gespecialiseerd in de verkoop van geschenken en de 
invoering van de automatisering geschiedde in volle piekperiode. 
,Cerci non seulement a livre en retard la majeure partie du logiciel 
mais surtout a failli a son devoir primordial de conseil, faute qui a 
entraine des consequences prejudiciables a C.P .S.; ( ... ) elle aurait du 
dissuader C.P .S., qui elle n'etait pas assistee d'un specialiste en 
informatique de mettre en route un procede mixte, informatique et 
manuel, en pleine periode d'activite saisonniere"(63). 

(58) Dit fenomeen werd al beschreven in het eerste Belgische vonnis ter zake: Kh. Brussel, 2 
februari 1976, Ing. Cons., 1976, 365. 
(59) Parijs, 4 januari 1980, Gaz. Pal. 1980, 2, 595 met noot P. DE FONTBRESSIN, J.C.P., 1982, 
II, 19734 met noot S.L. GouTAL, Expertises, nr. 15, 9, R. J. Comm., met bemerkingen van 
Adv.-Gen. M. EcounN en noot Ph. LETouRNEAu; Parijs, 5 mei 1975, niet gepubl. 
(60) Cfr. MASSON, J.P., o.c., 534. 
(61) Ben voorbeeld: Parijs, 10 april 1976, aangeh. in I.D.L., nr. 21. 
(62) Parijs, 4 januari 1980, loc. cit. 
(63) Ibid. 
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Le Tourneau stelt zelfs dat de leverancier in bepaalde omstandighe
den zo ver moet gaan zijn potentH!le klant het automatiseren af te 
raden(64). 

25. Is er dus een constante in de rechtspraak die de leverancier ermee 
belast zijn klant voor de gevaren van een automatisering te waarschu
wen, er kan nochtans ook een tendens in tegengestelde zin waargeno
men worden. Daarbij wordt uitgegaan van het beginsel dat wie 
automatiseert zich aan problemen mag verwachten(65); men is zo ver 
gegaan de waarschuwingsplicht ter zake te verwerpen: de klant 
,devait en tout cas s'attendre a ce que la mise en place d'un 
ordinateur pose des problemes, tant du point de vue materiel que du 
point de vue des reactions du personnel, et ne pouvait reprocher a 
son fournisseur de ne pas l'avoir mis en garde sur ces points qui ne 
sauraient desormais echapper a !'attention d'une entreprise"(66). 
Ben ander voorbeeld daarvan is de zaak Olivetti v. Tricoir/Locabail 
waaril). werd gesteld dat de klant , ,par ses fonctions a la Chambre 
Syndicale des Agents Immobiliers ( ... ) n'etait certainement pas sans 
ignorer les difficultes que tout utilisateur recontre lorsqu'il met en 
route une mecanisation de ses services comptables"(67). 
Ongetwijfeld kan het in individuele gevallen verantwoord zijn te 
oordelen dat de klant zich had moeten verwachten aan automatise
ringsproblemen(68). Toch mogen enkele feiten niet uit het oog 
worden verloren. 
Rechters werden vrij vroeg geconfronteerd met deze nieuwe materie. 
Na een eerste fase van verrassing is er bij sommigen blijkbaar een 
fase van gewenning aangetreden. Nadat zij tientallen problemen bij 
automatisering hebben moeten beoordelen, hebben zij wellicht het 
gevoel gekregen dat iedereen zich nu wei zal realiseren dat alles niet 
probleemloos verloopt(69). Zij bevinden zich qua informatie in een 
geprivilegieerde situatie, terwijl de klant moet voortgaan op publici
teit (die nog altijd de boodschap ,computer = probleemoplosser" 

(64) LETOURNEAU, Ph., foe. cit., 269. 
(65) Parijs, 8 juni 1976, J.C.P., II, 18579 met noot BOITARD, M. en DUBARRY, J.-C.; Parijs, 
12 januari 1979, aangeh. in I.D.L., nr. 31. 
(66) Parijs, 3 december 1976, J.C.P., 1977, II, 18579 met noot BOITARD, M. en DUBARRY, 
J.-C. 
(67) Parijs, 5 mei 1975, foe. cit.; uit het arrest blijkt niet waarom een functie in een vereniging 
van immobilienagenten dergelijke kennis had moeten bijbrengen. 
(68) Ook maken zekere klanten wellicht misbruik door te stellen dat zij gewaarschuwd hadden 
moeten worden terwijl ze zich wei degelijk bewust waren dater problemen konden rijzen. 
(69) Het Hof van Beroep te Parijs velde reeds meer dan 200 arresten in dit soort zaken. 
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uitdraagt) en op ervaring van collega's die hun problemen veelal 
verdoezelen. 
Ook breidt de automatisering nog steeds uit, en naar beneden toe. 
Zij bereikt steeds meer steeds minder ge'initieerden: de K.M.O., de 
eenmansvennootschap. In deze kategorieen is de informatica nog 
, ,nieuw'' terwijl ze in de multinationale onderneming reeds traditio
nee! kan genoemd worden. 
Ten slotte is een vaag bewustzijn van problemen nog niet hetzelfde 
als informatie nopens de aard en de grootte van die problemen en 
zeker niet over de acties die ter voorkoming ervan moeten genomen 
worden. 

3° Zich informeren 

26. Rustte er enkel een plicht tot het verstrekken van bepaalde 
informaties op de leverancier, dan zou deze gemakkelijk een stan
daardlijst kunnen opstellen van inlichtingen en waarschuwingen die 
hij aan elke klant moet overhandigen. 
Eerder werd nochtans een arrest besproken waar de leverancier 
nalatig werd bevonden omdat hij, gezien de specifieke aard van de 
activiteiten van zijn klant, hem niet had afgeraden met automatise
ring. te starte_11 i11_ yolle J>iekQ_erioc1e_(70). 
In de praktijk komen ,overselling" (aan de gebruiker wordt een veel 
grotere configuratie verkocht dan hij in feite nodig heeft) en vooral 
,underselling" (aan de gebruiker wordt een computer verkocht die 
eigenlijk te klein is om zijn behoeften aan te kunnen - of zulks zeer 
snel zal zijn), nogal eens voor(71). Het Hof van Beroep te Parijs 
verwierp deze praktijk: ,que le vendeur ( ... ) peut commettre une 
faute professionnelle en proposant un equipement trop puissant et 
inutilement couteux aussi bien qu'en proposant un equipement insuf
fisant"(72). 
Uit beide arresten mag worden afgeleid dat de leverancier niet alleen 
de plicht heeft om informatie te verstrekken, ook om zich te informe
ren bij de klant over diens behoeften(73). 
Ook het Hof van Beroep te Brussel, in een arrest van 9 februari 

(70) Parijs, 4 januari 1980, toe. cit. 
(71) VANDENBERGHE, G., o.c., R. W., 1978-79, 76. 
(72) Parijs, 6 maart 1981, aangeh. in I.D.L., nr. 29, Expertises, 1981, nr. 28, 14; vgl.: Parijs, 
15 mei 1975, J.C.P., 1976, II, 18265, met noot BOITARD, M. en DUBARRY, J.-C. 
(73) ld., POULLET, P., POULLET, Y., o.c., 6 e.v.; Kh. Brussel, 15 februari 1983, T.B.H., 1983, 
650, met noot X. THUNrs. 
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1983(74), neemt dit aan waar het stelt dat de leverancier ,zich vande 
complexiteit van het te leveren programma had dienen te vergewissen 
vooraleer haar verbintenis op te nemen en thans deze complexiteit 
niet als een overwachtsfactor (sic n.v.d.a.) kan inroepen". 
De plicht zich te informeren zal uiteraard des te sterker zijn ingeval 
er een bijstandsverplichting is(75). 

4° Tegenover wie? 

27. De Recht bank van Koophandel te Brussel had te oordelen over 
een geschil tussen C.B.R., een onderneming met een uitgebreide 
eigen informaticadienst, en General Automation, een in ons land 
kleinere leverancier(76). 
Zij oordeelde dat ,la demanderesse est mal venue de plaider ( ... )que 
la defenderesse aurait manque a son obligation de renseignement et 
de mise en garde quant aux difficultes de demarrage du materiel 
d'informatique commande; qu'en effet une telle obligation n'existait 
pas a son egard des lors qu'elle etait initiee aux arcanes de l'informa
tique ( ... )"(77). 
Deze stelling kan niet gedeeld worden. Het Hof van Beroep te Parijs 
stelde dat , ... un devoir de conseil incombe a tout fournisseur de 
materiel electronique, ce devoir etant d'autant plus rigoureux que les 
clients sont mal informes en la matiere"(78). 

28. Dat het tegendeel soms wordt beweerd is te wijten aan overdre
ven vereenvoudiging. Geoordeeld wordt in zwart/wit-termen; men 
is neofiet dan wei gelnitieerd. In een complexe materie als de infor
matica kan een klant nooit als gelniteerd in alles beschouwd worden; 
daarvoor zijn er aan de informatica te veel verschillende aspecten. 
Zelden bezit de klant know-how op het gebied van hardware en 
systeemprogrammatuur. Welnu, in de zaak C.B.R. v. General Auto
mation waren de moeilijkheden te wijten aan gebreken in de systeem
programmatuur van General Automation, dienaangaande was 
C.B.R. waarschijnlijk niet gelnitieerd. 
Onmiskenbaar is het juist te stellen dat de informatieplicht vermin
dert naargelang de klant meer als gelnitieerd beschouwd kan wor-

(74) Inzake Olivetti v. Konings, niet gepubt. 
(75) Infra. 
(76) Kh. Brussel, 18 februari 1980, toe. cit. 
(77) Ibid., 229. 
(78) Parijs, 15 mei 1975, toe. cit.; Parijs, 6 maart 1981, toe. cit. 
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den(79), maar dat ge!nitieerd zijn moet dan wel heel precies en in 
concreto met betrekking tot dat deelaspect waarvan gesteld werd dat 
de informatieplicht niet nagekomen werd, worderi nagegaan(80). 

5° De bij standsplicht 

29. Uit een arrest van het Franse Hof van Cassatie kan worden 
afgeleid dat er op elke leverancier een bijstandsplicht rust(81). 
LeTourneau stelt het als volgt , , ... contrairement ace qui est sou vent 
affirme, ce n'est pas une simple obligation de renseignement ou 
d'information qui pese sur le fournisseur mais plutot une obligation 
de conseil, plus lourde, puisqu'elle comporte le devoir de pousser le 
client a adopter la voie la meilleure"(82). 
Ben toepassing ervan treft men aan in bet arrest van bet Hof van 
Beroep te Parijs van 3 april 1979. Daar werd de plicht van de 
leverancier als volgt omschreven: ,qu'il appartenait pour sa part a 
la Ste Olivetti surtout en l'absence de tout conseil specialise, d'aider 
le Cabinet Saillot a exprimer ses besoins, de les interpreter et de 
proceder a une etude approfondie qui lui aurait permis, compte tenu 
de la clientele manifestement importante de l'utilisateur de recenser 
les ,applications" et de proposer un materiel et des methodes de 
traitement adaptes; qu'illui revenait egalement, sinon d 'imposer, du 
moins de conseiller a l'utilisateur de s'adjoindre des services d'un 
personnel plus important de maniere a assurer tout a la fois le 
maintien de l'ancienne gestion comptable et le transfert des activites 
sur le processus informatique"(83). 

30. Deze stelling dat op alle leveranciers een bijstandsplicht rust is 
te ongenuanceerd en kan niet gevolgd worden. Ze is gedeeltelijk 
voortgekomen uit een onnauwkeurig taalgebruik. Op wie een bij
standsplicht rust, rust ook een informatieplicht, maar bet omgekeer
de is niet noodzakelijk waar. Welnu, in de Franse rechtspraak, en 
ook wel in de rechtsleer, wordt het begrip ,obligation de conseil" 
gebruikt ook daar waar het eigenlijk slechts gaat om een ,obligation 
d'information". 

(79) OVERSTAKE, J.-F., o.c., 37; MIALON, M.-F., o.c., 493. 
(80) In de Amerikaanse rechtspraak werd zelfs een fabrikant van computerapparatuur 
tegenover zijn leverancier voor een bepaald aspect als leek beschouwd (Strand v. Librascope, 
197F. Supp. 743, 1 C.L.S.R. 164 (U.S. Distr. Crt, E.D. Mich. 1961)). 
(81) Cass. Fr., 8 juni 1979, Bull. Civ., IV nr. 186, 152, aangeh. in I.D.L. nr. 37. 
(82) LE TouRNEAU, Ph., o.c., 268; indien er een bijstandsplicht is is de leverancier dus 
verplicht dieper in de specificiteit van de klant door te dringen en zich daarover te informeren. 
(83) Parijs, 3 april 1979, loc. cit.; de verplichtingen die door dit arrest aan de klant worden 
opgelegd zijn evenredig. 
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Er bestaan nog altijd ,pure" leveringen zowel van hardware als van 
software(84). Een softwarepakket kan bijvoorbeeld ,over de toon
bank" gekocht worden in een computershop. Het ware absurd te 
stellen dat in zulke gevallen op de leverancier een bijstandsplicht rust. 

31. De bijstandsplicht mag dus niet automatisch aangenomen wor
den. Ze geldt in drie gevallen. 
In de eerste plaats kan ze expliciet overeengekomen zijn; dan stellen 
zich uiteraard geen problemen. Deze hypothese is veel voorkomend 
ingeval van overeenkomsten tot levering van software op maat. 
In de tweede plaats kan ze impliciet overeengekomen zijn; dit kan 
men afleiden uit het feit dat de leverancier de facto bijstand verleent. 
Eerder werd daarvoor de volgende argumentatie opgebouwd: 
, ,Meestal beperkt de constructeur zich niet tot de rol van leverancier: 
hij maakt een voorstudie, staat de klant bij in het inwerken van de 
computer in de bestaande organisatie. Hierdoor ontstaat dus een 
nieuwe onbenoemde overeenkomst, consultancy-overeenkomst ge
noemd, die nog ruimere informatieverplichtingen oplegt aan de 
constructeur, en die een accessorium is van de principale overeen
komst van koop, huur, ... van materiaal. Op grond van de praktijk 
kan gesteld worden dat het bestaan van die samenhangende overeen
komst de regel is geworden, dat de constructeurs de vergoeding 
ervoor in hun prijzen mee incalculeren (specialisten nemen aan dat 
constructeurs in hun prijzen 200Jo hebben ingerekend voor bijstand 
en consulting), dat de klant zodoende op die service mag rekenen en 
betaalt om een redelijke kwaliteit te krijgen. Het argument dat die 
service niet contractueel was voorzien, en dus een daad van goedertie
rendheid zou zijn, is ongeloofwaardig en gaat niet op"(85). 
WILMS meent dat de figuur van de stilzwijgende voorovereenkomst 
een ,passe-partout" is en meestal berust op fictie(86). Dit kan veelal 
het geval zijn, maar in concreto belet niets dat een impliciete overeen
komst in die zin wordt vastgesteld. 
WILMS merkt voorts op , ,Eigenaardig is vooral dat de schending van 
deze plicht tot begeleiding een contractuele fout oplevert, hoewel de 
informatie noodzakelijkerwijze moet worden verstrekt vooraleer de 
koopovereenkomst voltrokken is. Niettegenstaande de plicht tot 
informatieverstrekking chronologisch de contractsluiting vooraf-

(84) Vgl. Parijs, 27 april 1979, aangeh. in I.D.L., nr. 43. 
(85) VANDENBERGHE, G., o.c., R. W., 1978-79, 82; vg/.: MIALON, M.-F., o.c., 35, SAVATIER, 
R., o.c., 140. 
(86) WILMS, W., o.c., 507. 
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gaat, wordt de aansprakelijkheid van de computerconstructeur dus 
gesitueerd op het contractuele vlak"(87). 
Kan van de informatieplicht nog worden aartgenomen dat ze zich 
chronologisch precontractueel situeert, van de bijstandsplicht is dit 
slechts ten dele het geval. Voorallijkt het te verregaand veralgemeend 
te stellen dat uit wat een eenvoudige en pure leveringsovereenkomst 
lijkt, precontractueel een zo verregaande plicht kan vloeien als de 
bijstandsplicht; dit wil zeggen de plicht , ,om zich te bemoeien met 
de zaken van een ander''. Dit betekent niet dat de bijstandsplicht 
nooit precontractueel van aard kan zijn, wel dat ze dit niet altijd kan 
zijn. 

32. Daarnaast blijkt de rechtspraak nog in een derde geval de 
bijstandsplicht te hebben aangenomen. Dat is wanneer de leverancier 
te maken heeft met de volkomen neofiet. 
Dan stelt de rechtspraak: , ... que s'agissant d'un materiel d'une 
complexite technique hors de la portee d'une personne non initiee, 
il appartenait ala Ste Olivetti d' etudier les besoins exacts de sa cliente 
afin de lui fournir un materiel lui rendant le service auquel elle 
pouvait legitimement pretendre, compte tenu du prix d'achat repre
sentan:tun investlssement important"(88); ,que !'obligation essen"" 
tielle de la premiere defenderesse etait de fournir au demandeur une 
configuration qui apporte une solution adequate a son probleme, a 
savoir la gestion des ventes, et qui s'insere de maniere rationnelle 
dans son entreprise ( ... ); que pour ce fait, elle devait s'informer des 
besoins du demandeur, c'est-a-dire recueillir les donnees de son 
probleme, et lui fournir le materiel et le logiciel propre a le resou
dre''(89). 
Bovendien moet, in geval van twijfel, gezien de gespecialiseerde aard 
van de materie, het neofiet-zijn worden vermoed(90). 

33. Samengevat werd een bijstandsplicht vastgesteld in volgende 
gevallen. De bijstandsplicht kan expliciet overeengekomen zijn. Ze 
kan ook impliciet overeengekomen zijn. Dat kan veelal afgeleid 
worden uit de aard van de overeenkomst - softwareovereenkomsten 
op maat bijvoorbeeld impliceren (voor zover ze niet expliciteren) een 

(87) Ibid. 
(88) Parijs, 22 april 1980, loc. cit. 
(89) Kh. Brussel, 7 januari 1980, loc. cit.; Id. Kh. Brussel, 15 februari 1983, loc. cit.; zie ook 
infra. 
(90) Ibid.; WILMS, W., o.c., 508. 
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bijstandsplicht - of uit het feit dat ze de facto wordt verleend. Ze 
wordt ook opgelegd aan een leverancier die in relatie staat met een 
neofiet. 
En in ieder geval zal de leverancier aansprakelijk zijn voor de 
kwaliteit van het ad vies dat hij, zelfs zonder daartoe verplicht te zijn, 
verleent. ,S'il n'etait tenu apres conclusion du contrat qu'a une 
assistance technique, cela ne peut em porter comme consequence qu'il 
n'a pas a repondre de ses actes s'il consent a une assistance d'organi
sation en vue d'apporter une solution aux problemes que doit poser 
desormais le fonctionnement de l'entreprise"(91). 

4. Begrenzing 

34. Er zijn in ieder geval grenzen aan de informatie- en bijstands
plicht. Zoniet zou de klant een statuut krijgen ,voisin du statut des 
incapables majeurs"(92). 
Zelfs ingeval er een bijstandsplicht rust op de leverancier is de klant 
nog altijd verplicht om zijn verantwoordelijkheid op te nemen 
,ma!tresse de son entreprise, qui seule avait en consequence le 
controle et la responsabilite de cette organisation, et a qui il apparte
nait de prendre les mesures propres a realiser cette adaptation''(93). 
De eigen verantwoordelijkheid situeert zich o.m. op het vlak van de 
berekening van de rentabiliteit(94). De klant kan niet verwachten dat 
de leverancier zou uiteenzetten dat zijn oplossing in vergelijking met 
die van de concurrentie een dure oplossing is. 
Binnen zijn eigen mogelijkheden moet de leverancier wel helpen 
vergelijken. Hij zou een fout begaan door enkel zijn duurste oplos
sing voor te stellen(95). 
Dat naar bepaalde kosten, als onderhoud, niet werd gevraagd, kan 
de leverancier geen voorwendsel geven om ze te verzwijgen. Maar het 
is aan de klant om al deze gegevens te bestuderen, en zijn eigen 
conclusies te trekken(96). De klant moet zich niet onverantwoorde
lijk gedragen(97). 

En ook in de precontractuele fase heeft de klant een medewerkings-

(91) MEGRET, J., DAUDIER DE CASSIN!, O.C., 406. 
(92) BOITARD, M., DUBARRY, J.C., o.c., J.C.P., 1976, II, 18265 i.j. 
(93) Parijs, 21 juni 1971, J.C.P., 1972, II, 17138 met noot J. MEGRET. 

(94) Parijs, 10 april 1976, loc. cit.; Parijs, 15 mei 1975, loc. cit. 
(95) SAVATIER, R., o.c., 149. 
(96) VANDENBERGHE, 0., o.c., R. W., 1978-79, 82. 
(97) Vgl.: CAUSIN, E., o.c., 3. 
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plicht(98). In feite gaat het hier op zijn beurt om een informatie
plicht, die hierna zal worden geanalyseerd. 

5. Mogelijk gevolg op contractueel vlak 

35. Hoewel de informatieplicht precontractueel van aard is kan zij 
gevolgen hebben op contractueel gebied. Ingeval de klant onvoldoen
de geYnformeerd is kan dit wilsgebreken doen ontstaan. Zij kunnen 
leiden tot vernietiging van de overeenkomst, maar sluiten het simul
taan toekennen van schadevergoeding wegens precontractuele fout 
niet uit(99). 
Met betrekking tot het tot stand komen van automatiseringsovereen
komsten worden vooral twee soorten wilsgebreken aangetroffen: 
dwaling en bedrog. 

36. Kan de gebruiker, wanneer de automatisering zijn verwachtin
gen niet inlost, de overeenkomst Iaten vernietigen op grond van 
dwaling? 
Dit kan, in het bijzonder wanneer ,de dwaling" de zelfstandigheid 
betreft van de zaak die het voorwerp van de overeenkomst uit
maakt(lOO), ,les qualites qu'il (de koper) avait particum~rement en 
vue en achetant la chose"(lOl). Zo kan een verkeerde voorstelling 
van hetgeen het resultaat is dat van de overeenkomst kan verwacht 
worden, beschouwd worden als dwaling(102). 
Er wordt immers functioneel geoordeeld, in functie van het met de 
overeenkomst beoogde doel(103). 
De dwaling moet echter versc.hoonbaar zijn(104). Bij de beoordeling 
zal rekening worden gehouden met de competentie van de klant, en 
de mate waarin hij zelf geen fout beging door te kort te schieten aan 

(98) MIALON, M.-F., o.c., 15 e.v. 
(99) PLANIOL, M., RIPERT, G., o.c., Dl. VI, 1, 227; POULLET, P., POULLET, Y., o.c., 8; 
DE BERSAQUES, A., o.c., 511. 
(100) 1110 B.W. 
(101) Cass., 23 november 1939, Pas., 1939, I, 429; vgl.: Les Novelles, Droit Civil, Dl. 4, 
Brussel, Larcier, 1957, 154; PLANIOL, M., RIPERT, G., o.c., Dl. VI, 1, 218. 
(102) POULLET, P., POULLET, Y., o.c., 8; vg/. Les Novel/es, ibid. 
(103) RoMMEL, G., o.c., 43. Zo werd geoordeeld dater dwaling kan zijn over het gewicht 
van een computer (i.e. was in de opgave daarvan een cijfer weggevallen), en dat deze gezien 
de beoogde ruimte om hem te plaatsen substantieel kan zijn (Parijs, 23 oktober 1975, aangeh. 
in I.D.L. nr. 12). 
(104) Kh. Brussel, 7 januari 1980, loc. cit. 
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zijn eigen informatieplicht(105). De beoordeling dient in concreto te 
geschieden(l 06). 

37. , ,Bedrog is een oorzaak van nietigheid van de overeenkomst, 
wanneer de kunstgrepen, door een van de partijen gebezigd, van die 
aard zijn dat de andere partij zonder die kunstgrepen klaarblijkelijk 
het contract niet zou hebben aangegaan"(107). 
Het is wellicht weinig waarschijnlijk dat ondernemingen die actief 
zijn in de informaticasector wetens en willens tot het plegen van 
bedrieglijke acties zouden overgaan om aldus klanten tot het sluiten 
van overeenkomsten te bewegen(108). 
Wat nochtans wei kan voor komen is dat een leverancier bewust aan 
zijn informatieplicht te kort schiet. Dergelijk stilzwijgen is be
drog(l09). 
Dergelijk bedrog door stilzwijgen werd aangetroffen in de zaak Savie 
v. Logabax. De onderneming Savie had met Logabax een ,sleutel 
op de deur" -overeenkomst gesloten. Logabax leverde een systeem 
dat werkte, maar dat technologisch verouderd was en grote nadelen 
vertoonde(llO). 
DatLogabax deze nadelen niet medegedeeld had was bedrog(lll). 

38. Aldus blijkt welke belangrijke bijdrage het opleggen van een 
informatieplicht kan leveren tot het oplossen van het aansprakelijk
heidsprobleem bij automatisering. Ben precontractuele fout die leidt 
tot wilsgebreken, zal aanleiding geven tot het toekennen van schade
vergoeding en vernietiging van de overeenkomst. Aan het keurslijf 
van het standaardcontract wordt dus ontkomen. Het leerstuk van de 
wilsgebreken benadrukt de precontractuele informatieplicht van de 
Ieverancier. 

(105) Infra. 
(106) ROMMEL, G., o.c., 43 
(107) 1116 B.W.; ,en realite le dol est une erreur provoquee par une fraude du contractant" 
(MASSON, J.P., o.c., 531). 
(108) Vg/.: VANDENBERGHE, G., o.c., R.W., 1978-79,79. 
(109) Cass., 8 juni 1978, R. C.J.B., 1979, 525 met noot J.P. MASSON (aangeh.); PLANIOL, 
M., RIPERT, G., o.c., Dl. VI, 1, 243 e,v,; GHESTIN, J., o.c., 341 e.v.; ROMMEL, G., o.c., 
38. 
(110) Het tijdsverlies dat gepaard gaat met verwerking van magneetkaarten. 
(111) Parijs, 26 juni 1980, aangeh. in I.D.L., nr. 15, Expertises nr. 20, 2; bovendien wordt 
door het Hof van Cassatie aangenomen dat in geval van bedrog de fout van het slachtoffer 
niet relevant is- ,Fraus omnia corrumpit" - Cass., 23 september 1977, R.C.J.B., 1980, 
32 met noot J. MATTHIJS (contra). 
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V. DE INFORMATIEPLICHT VAN DE KLANT 

1. Oorsprong en betekenis 

39. De informatieplicht van de klant is net als de informatieplicht 
van de leverancier op aquiliaanse aansprakelijkheid gebaseerd. 
Op haar beurt splitst de informatieplicht van de klant zich in een 
tweeluik op. 

40. De klant is verplicht om informatie te verstrekken; hij heeft een 
,devoir de parler"(ll2). Deze verplichting is de logische consequen
tie van de informatieplicht van de leverancier, en een toepassing van 
de medewerkingsplicht van de klant. Indien op de leverancier de 
plicht rust informatie te verstrekken die in enige mate inspeelt op de 
specificiteit van de klant dan moet hij er kunnen op rekenen dat de 
klant hem de basisgegevens aangaande zijn specifiek probleem zal 
mededelen. 
Maar het initiatief, de vraag tot informatie dient uit te gaan van de 
leverancier, hij alleen is in staat te oordelen welke informatie voor 
hem relevant en nodig is. 

41. In de tweede plaats is de klant verplicht om zich te informeren. 
Deze plicht is des te uitgebreider naargelang hij minder neofiet is; 
,Considerant toutefois que la Ste Lucca avait une certaine experien
ce des materiels informatiques qu' elle utilisait depuis longtemps; que 
les documents verses aux debats montrent que ses representants 
mesuraient parfaitement !'importance d'une exacte definition des 
programmes; qu'elle a fait preuve d'une certaine legerete en proce
dant a !'acquisition d'une machine sans etre assuree qu'elle repondait 
vraiment aux besoins specifiques de son entreprise alors qu'elle etait 
en mesure de s'en rendre compte pour elle-meme"(l13). 
Ook zal de klant uitleg vragen zo hij de hem door de leverancier 
verstrekte informatie niet verstaat(l14). 
Indien een filiaal van zijn onderneming precies de vorm van automa
tisering heeft die hij overweegt in te voeren is het maar logisch dat 
hij eerst naar de aldaar opgedane ervaringen informeert(l15). 

(112) LE TouRNEAU, Ph., o.c., 264. 
(113) Parijs, 10 december 1976, toe. cit. 
(114) Vgt.: Parijs, 3 december 1976, toe. cit. 
(115) Parijs, 1 juli 1980, Expertises, 1980, m. 20, 6. 
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42. Eerder werd vastgesteld dat een bepaalde tendens in de recht
spraak niet meer aanvaardt dat een klant zich niet bewust is van de 
te verwachten problemen bij automatisering, en de waarschuwings
plicht van de leverancier minimaliseert. In dezelfde tendens kadert 
het accentueren van de verplichting van de klant om zich te informe
ren. Aldus oordeelde de Recht bank van Koophandel te Luik dat , ,II 
ne se concoit pas qu'un commercant avise, pour qui la gestion des 
stocks est essentielle et determinante pour l'achat d'un ordinateur, 
puisse signer un bon de commande aupres d'un vendeur l'ayant 
contacte regulierement depuis plusieurs annees en vue de lui proposer 
la vente d'un ordinateur (sans succes), pretendument sur les seules 
affirmations de ce vendeur, sans qu'il ait lui-meme consulte aupara
vant la concurrence ou exige des garanties ecrites quant a Ia gestion 
des stocks repondait a ses besoins ou fait des reserves formelles a cet 
egard au bon de commande"(116). 

43. AI kan de uitspraak van de Rechtbank van Koophandel te Luik 
in concreto terecht geweest zijn, bij het uitbreiden van de plicht van 
de klant om zich te informeren dient toch voorzichtig opgetreden te 
worden. Terecht stelt MIALON dat het gebrek aan kennis van de klant 
door de leverancier nogal snel als inertie zal bestempeld worden, om 
zo aan zijn verplichtingen te ontkomen, maar dat een gebrek aan 
kennis het eenvoudig onmogelijk maakt de relevante informatie in 
te winnen(117). Het is slechts diegene die het antwoord kent die de 
preciese vraag ernaar kan formuleren. De neofiet is niet in staat om 
relevante informatie in te winnen. Het is daarom dat de rechtspraak 
de leverancier tegenover de neofiet een bijstandsplicht oplegde, de 
leverancier moet de neofiet ook bijstaan in het selecteren en inwinnen 
van de relevante informatie. 

2. Begrenzing 

1° De plicht om zich te Iaten bijstaan door een gespecia-
liseerd raadgever 

44. Eerder werd in de recente rechtspraak een tendens vastgesteld die 
het neofiet zijn eigenlijk niet meer aanvaardt(118). Dit bleek uit het 
minimaliseren van de waarschuwingsplicht en het accentueren van de 
plicht van de klant om zich te informeren. 

(116) Kh. Luik, 8 juli 1980, Technofluid v. General Import, niet gepubl. 
(117) MIALON, M.-F., o.c., 32. 
(118) Supra. 
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In dezelfde lijn kadert de tendens die stelt dat de neofiet zich, zo hij 
het niet aankan, maar moet laten bijstaan door een expert(l19), alsof 
de leverancier niet als expert beschouwd kan worden. Net zoals 
hierboven werd gereageerd tegen het minimaliseren van de waarschu
wingsplicht en het accentueren van de plicht van de klant om zich 
te informeren, zo ook kan de tendens die stelt dat de neofiet zich 
maar moet laten bijstaan door een expert niet onderschreven worden. 

45. Vanzelfsprekend is het voorzichtig voor de klant zich tot een 
onafhankelijk deskundige te wenden(l20). Het is ook voorzichtig 
met een helm over de straat te lopen; maar dat betekent niet dat dit 
gebrek aan uiterste voorzichtigheid gekarakteriseerd kan worden als 
onvoorzichtigheid. 
Van een neofiet kan logischerwijze niet worden vereist dat hij zich 
tot een onafhankelijk deskundige zou wenden. De ergste vorm van 
onwetendheid is de onbewuste onwetendheid. Een onbewust onwe
tende kan zich zelfs niet realiseren dat hij bijstand kan gebruiken. 
In ieder geval kan de leverancier, in het kader van zijn informatie
plicht, de klant nog altijd aanbevelen om zich tot een deskundige te 
wenden(121). 
Er is ook een economische reden waarom de verplichting zich te laten 
bijstaan door een expert niet aan de klant kan worden opgelegd. 
Er zijn onvoldoende onafhankelijke deskundigen en velen die er zich 
voor uitgeven zijn hetzij niet onafhankelijk, hetzij niet deskun
dig(122). 

46. Ingeval de klant zich laat bijstaan door een deskundige dan 
zullen de verplichtingen van de leverancier in de precontractuele fase 
wel gematigd worden(123). 
In een normale driehoeksverhouding leverancier - onafhankelijk 
deskundige - klant, mag de leverancier de kennis van de deskundige 
aan de klant toeschrijven en optreden alsof hij niet meer tegenover 
een neofiet staat. 
Maar net zoals de informatieplicht van de leveraricier nooit zal 
verdwijnen, ook niet tegenover een ge!nitieerde klant, zal ze ook niet 

(119) Parijs, 20 april 1976, toe. cit.; Parijs, 24 mei 1977, Expertises, nr. 3, 4. 
(120) Parijs, 15 mei 1975, toe. cit. 
(121) CAUSIN, E., O.c., 4. 
(122) Cfr. supra: men kan moeilijk deskundig zijn in meerdere deelaspecten van de 
informatica, terwijl de leverancier in zijn organisatie over deskundigen op meerdere terreinen 
beschikt. 
(123) Parijs, 4 januari 1980, toe. cit., a contrario. 
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totaal verdwijnen zo de klant zich laat bijstaan door een expert(124). 

2° De plicht om een lastenkohier op te stellen 

47. Zoals eerder gezien(125) is het lastenkohier een der belangrijkste 
documenten uit de precontractuele fase. In het lastenkohier worden 
de technische en/ of functionele specificaties opgegeven waaraan de 
hard- en/of software zal moeten voldoen(126). 
Het spreekt vanzelf dat indien er geen lastenkohier werd opgemaakt 
de leverancier een grote handelingsvrijheid krijgt. Wordt het geheel 
naderhand niet operationeel, dan stelt zich de vraag in hoeverre dit 
niet te wijten is aan de klant, die maar specificaties had moeten 
opstellen. 
Een deel van de Franse rechtspraak(127) meent dat dit het geval is: 
, ... qu'il appartenait ala Ste P.G.E.P. de proceder prealablement 
ala commande, a une analyse detaillee de ses besoins, avec l'aide, 
le cas echeant, d'un conseil qualifie et (sic, n.v.d.a.) inseree dans le 
contrat de vente, aurait lie la societe venderesse; qu'en !'absence de 
cette analyse on ne peut dire que l'appareil est impropre a l'usage 
auquel on le destinait"(l28). 
Nochtans had het Hofin deze zaak eerst opgemerkt: ,, ... que la chose 
vendue doit etre propre a l'usage auquel on la destine; qu'en l'espece 
cet usage se trouvait defini dans le bulletin de commande avec la 
programmation des travaux de facturation, comptabilite clients, 
tenue des stocks, compte representants, releves clients, comptabilite 
generale, balance, paie; qu'il n'est pas allegue que l'appareillitigieux 
n'etait pas susceptible de realiser une programmation simplifiee dans 
ces termes"(129). 
Er was dus wei degelijk een embryo van lastenkohier aanwezig, 
uitgedrukt in functionele termen. Voor de leverancier was dit blijk
baar voldoende, is het dan geen professionele fout van hem op basis 
daarvan te hebben gewerkt(130)? 

(124) Vg/.: POULLET, Y., ULLMANN, Ph., o.c., T.B.H., 1983, 29; zie ook infra. 
(125) Supra. 
(126) In een functionele specificatie wordt het resultaat beschreven dat met de hard- en/of 
software moet bekomen worden; in een technische specificatie wordt het middel zelf, dus de 
hard- en/of software beschreven. 
(127) Er is geen Belgische rechtspraak in deze zin. 
(128) Parijs, 20 april 1976, aangeh. in I.D.L., nr. 18; vgl.: Parijs, 3 april 1979, foe. cit.; DE 
LAMBERTERIE, I., La responsabilite contractuel/e du fournisseur de prestation injormatique, 
Rev. Jur. Comm., 1979, 464 (Vgl., ten onrechte, POULLET, P., POULLET, Y., o.c., 4, noot 
69); MEGRET, J., DAUDIER DE CASSIN!, P., o.c., 406. 
(129) Parijs, 20 april 1976, ibid. 
(130) Zulks werd in casu ook gesteld, beide partijen werden ten dele aansprakelijk gesteld. 
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48. Men dient toch uit te gaan van de realiteit op de automatiserings
markt. In een zeer groot aantal gevallen gaat het initiatief uit van de 
leverancier, zodat de klant nauwelijks de kans krijgt een lastenkohier 
op te stellen. Wanneer de specialist dan verder werkt, alsof er geen 
lastenkohier nodig is, kan men van de klant dan verwachten dat hij 
een ,kleine" onderbreking in de onderhandelingen eist om even een 
lastenkohier op te stellen? Dit lijkt niet realistisch. 
Bovendien is het in de praktijk nog steeds uitzonderlijk dat een 
lastenkohier opgesteld wordt, zelfs al komt het meer dan vroeger 
voor. De kwaliteit ervan is trouwens vaak bedroevend. Het is duide
lijk dat wanneer men de klanten via de rechtspraak zou verplichten 
tot het opstellen van een lastenkohier dit geen bijdrage zalleveren 
tot het oplossen van de automatiseringsproblematiek om de econo
mische argumenten die eerder werden aangegeven; zoals nu zullen 
meer dan 850fo van de klanten blijven overeenkomsten sluiten zonder 
een lastenkohier op te maken, maar ingeval van problemen zullen zij 
wei systematisch aansprakelijk worden gesteld. 
49. De rechtspraak denkt trouwens meer genuanceerd. In een geval 
waar een ,sleutel op de deur" -overeenkomst gesloten was, werd 
geoordeeld dat het tot de verplichtingen van de leverancier behoorde 
om een lastenkohier op te stellen(l31). 
Daar waar de leverancier zich uitgaf als gespecialiseerd in een bepaal
de toepassing (in casu automatisering van het notariskantoor) was 
het aan hem een lastenkohier op te stellen(132). 
Kent de leverancier de klant, dan is deze laatste niet meer verplicht 
een lastenkohier op te stellen(133). 
En ingeval de leverancier een lastenkohier opstelt, is de klant vanzek
sprekend van die verplichting ontslagen(134). 
50. Ten slotte kan men vaststellen dat de rechtspraak de verplichting 
een lastenkohier op te stellen niet oplegt aan de ,pure" neofiet. 
Terecht, zoals men logischerwijze van hem niet kan verwachten dat 
hij zich tot een onafhankelijk deskundige zou richten(135), kan men 
van hem evenmin verwachten dat hij een lastenkohier zou opmaken. 
Het ontbreekt hem daartoe aan de nodige competentie. 

(131) Parijs, 10 december 1976, toe. cit. 
(132) Parijs, 18 december 1979, aangeh. in l.D.L., nr. 26. 
(133) Parijs, 16 december 1981, aangeh. in I.D.L., nr. 26. 
(134) Vgt.: Parijs, 24 mei 1977, toe. cit. 
(135) Supra. 
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HOOFDSTUK II 

AANSPRAKELIJKHEID OP GROND VAN CONTRACTUELE 
VERHOUDINGEN 

I. INLEIDING 

51. In de vorige afdeling werd vastgesteld dat via de precontractuele 
aansprakelijkheid het probleem van de aansprakelijkheid bij auto
matisering uit het keurslijf van de standaardovereenkomst van de 
leverancier kan worden losgetrokken op een wijze die kan bijdragen 
tot het oplossen van de problematiek bij automatisering. 

In deze afdeling zal worden nagegaan welke mogelijkheden het 
contractrecht biedt om aan dat keurslijf te ontkomen. 

52. Daarbij dient vooreerst vastgesteld dat het uit de V .S.A. overge
nomen ,vierhoekenbeding"(136) in ons rechtsstelsel de magische 
racht niet heeft die er aldaar aan toegekend wordt. In principe kan 
de strekking van dit beding niet worden afgekeurd. Maar het valt 
moeilijk te vereenzelvigen met de aard van het standaardcontract dat 
bijna per definitie niet de volledige overeenkomst bevat(l37). 

In ons rechtsstelsel wordt gezocht naar wat partijen effectief zijn 
overeengekomen. Het vierhoekenbeding kan een vermoeden vormen 
dat hetgeen werd overeengekomen ,tussen de vier hoeken" van het 
standaardcontract werd beschreven. Dit vermoeden geldt echter 
slechts tot bewijs van het tegendeel(l38). 

(136) Een typisch vierhoekenbeding luidt als volgt: ,De klant erkent kennis genomen te 
hebben van dit contract en van de bijlage erbij in al zijn geschreven en gedrukte bepalingen 
en verklaart de voorwaarden ervan te aanvaarden. Hij erkent bovendien dat deze documenten 
de integrale tekst uitmaken van het akkoord tussen beide partijen en alle voorafgaande 
mondelinge of schriftelijke voorstellen of verbintenissen vervangen en vernietigen evenals elke 
andere mededeling tussen de partijen met betrekking tot de inhoud van dit contract. De 
onderhavige overeenkomst en de bijlage die op dezelfde dag ondertekend zijn omvatten al de 
verbintenissen van de ene partij tegenover de andere. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen 
dat de briefwisseling, de aanvragen om offertes te bekomen of de vroegere voorstellen in 
verband met dezelfde machine als onbestaande zullen beschouwd worden" 
(Koopovereenkomst, Honeywell-Bull, Belgie). 
(137) DESCHOOLMEESTER, D., VANDENBERGHE, G., o.c., 132 
(138) Art. 1134, al. 3 B.W.; Vgl.: 1135 B.W.; ,En toch, in tegenstelling met andere landen, 
is de goede trouw in ons contractrecht een tamelijk verweesd begrip: in stede van een muse, 
die rechtsleer en rechtspraak tot nieuwe oplossingen in het belang van billijkheid en 
gerechtigheid zou inspireren, is zij lange tijd eerder een mummie gebleven, omzwachteld met 
de strakke banden van de absolute onverbreekbaarheid der overeenkomsten ... " (BAERT, F., 
De goede trouw bij de uitvoering van overeenkomsten, R. W., 1956-57, 489 e.v.); GHESTIN, 
J., o.c., 140 e.v. 
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II. DE VERPLICHTING DE OVEREENKOMST TE GOEDER TROUW UIT 

TE VOEREN 

53. Het Burgerlijk Wetboek voorziet dat overeenkomsten te goeder 
trouw moeten worden ten uitvoer gebracht. Deze blanco-norm biedt 
de rechter eens te meer de mogelijkheid de gedragingen van de 
partijen te evalueren buiten het contractuele keurslijf om(139). 
Er is een grote verwantschap tussen de zorgvuldigheidsnorm die geldt 
bij precontractuele aansprakelijkheid en de verplichting om de over
eenkomst te goeder trouw uit te voeren, in die mate zelfs dat werd 
gesteld dat het leerstuk van de precontractuele aansprakelijkheid uit 
die laatste zou voortvloeien(140). Het is nochtans belangrijk om de 
aquiliaanse aansprakelijkheid en de contractuele aansprakelijkheid 
uit elkaar te houden(141), hoewel moet toegegeven worden dat de 
afscheiding in concreto niet steeds gemakkelijk te maken is(142). 

54. De rechtspraak heeft inzake automatiseringsovereenkomsten de 
blanco-norm op volgende wijze ingevuld. 
Vooreerst wordt partijen, op basis van de wettelijke verplichting 
overeenkomsten te goeder trouw uit te voeren, een samenwerkings
plicht opgelegd(143). Het Franse Hof van Cassatie stelde ,apres 
avoir rappele a juste titre que la societe Philips etait tenue a une 
obligation de conseil, la Cour d' Appel a releve que la mise en place 
d'un ordinateur de gestion exige un dialogue entre le fournisseur et 
l'utilisateur" ( 144). 
Samenwerking is bij automatisering een must, ,le contrat de fourni
ture d'informatique etant un contrat de collaboration"(145). De 
leverancier heeft een informatica-know-how, de klant know-how 
inzake zijn organisatie. In de software moeten beide worden ge1nte
greerd(146). 

(139) ,Op grond van de goede-trouw regel kunnen aan partijen verbintenissen opgelegd 
worden welke niet bedongen waren" (BAERT, F., o.c., 500). 
(140) Supra, ,De informatieplicht", met weerlegging. 
(141) Aquiliaanse aansprakelijkheid biedt de rechter nog meer soepelheid (HERBOTS, J., 
Samenloop contractuele en delictuele aansprakelijkheid, in VANDENBERGHE, H., (ed.), 
Onrechtmatige Daad- Actuele Tendensen, Kluwer, Antwerpen, 1979, 133 e.v. at 138). 
(142) Tal van ,precontractuele" verplichtingen kunnen immers ook nog tijdens de uitvoering 
van de overeenkomst worden nagekomen. 
(143) KRUITHOF, R., o.c., 604, spreekt van de plicht tot ,loyale samenwerking". 
(144) Cass. Fr., 8 juni 1979, Bull. Civ., IV, 152, aangeh. in I.D.L., nr. 37. 
(145) Parijs, 1 oktober 1980, lac. cit. 
(146) VANDENBERGHE, G., Problemen bij automatisering, Trends 15 april 1980, 163 e.v.; 
FuCHS, A., o.c., 59. 
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De klant moet dus de nodige informatie geven, personeel verstrek
ken(147), toegang verschaffen tot de lokalen(148). 

55. Naast de samenwerkingsplicht leidt men uit de goede trouw ook 
een verplichting af tot het betuigen van ,goodwill", dit wil zeggen 
inschikkelijkheid. Partijen moeten zich bewust zijn dat automatise
rin nooit van een leien dakje loopt: ,Considerant sans doute que les 
dates de demarrage des divers programmes ont ete retardes par 
rapport aux delais fixes contractuellement, mais que les debuts 
d'application d'un systeme quelconque, meme le plus eprouve, ne 
s 'effectuant pas sans une peri ode transitoire de Hl.tonnements et de 
mises au point avant de donner entiere satisfaction a son utilisa
tion ... "(149). Dat de klant ter zake een puur negatieve houding 
aanneemt kan niet worden geduld(150). 

56. De verplichting die op de klant rust om bij vertraging enige 
inschikkelijkheid te vertonen en geduld uit te oefenen, kan tot 
volgende moeilijkheid leiden: enerzijds mag niet te snel negatief 
worden opgetreden(151), anderzijds mag toch ook weer niet te lang 
worden gewacht. De klant die twee jaar na de aanvaarding de 
laattijdigheid van de levering inroept, is niet te goeder trouw(l52). 

57. De leverancier van zijn kant moet er zich aan verwachten dat de 
klant aanpassingen zal verlangen aan hetgeen oorspronkelijk als het 
te realiseren programma werd vooropgesteld(153), al zullen deze 
aanpassingen zich nog in het kader van de overeenkomst moeten 
situeren. Indien de leverancier bij een verzoek tot aanpassing niet 
stelt dat dit verzoek tot problemen zalleiden, dan kan hij naderhand 

(147) Maar vgl.: ,la venue eventuelle et prochaine de l'ordinateur susciterait des reactions 
negatives de la part du personnel de Langlais S.A. alors qu'en raison meme du cahier de 
propositions i1 etait du devoir de DK Informatique de former ce personnel, et par consequent, 
de susciter son adhesion sinon son enthousiasme pour les nouvelles methodes de gestion 
vendues par DK Informatique" (Kh. Parijs, 21 mei 1979, lac. cit.). Zulks kan natuurlijk 
overeengekomen geweest zijn maar lijkt erg verregaand. Vgl.: MIALON, M.F., a.c., 8. 
(148) POULLET, P., POULLET, Y., a.c., 24. 
(149) Parijs, 4 januari 1980, lac. cit.; Vgl., reeds in Kh. Brussel, 2 februari 1976, lac. cit., 
370, en Parijs, 3 december 1976, lac. cit. 
(150) Parijs, 16 juni 1973, niet gepubl. 
(151) De overeenkomst mag niet voortijdig worden opgezegd (POULLET, P., PouLLET, Y., 
a.c., 24). 
(152) Kh. Brussel, 18 februari 1980, lac. cit., 227; vgl.: Kh. Brussel, 15 september 1980, niet 
gepubl. 
(153) Parijs, 7 januari 1982, aangeh. in I.D.L., nr. 102, Expertises, 1982, nr. 36-37, 16; DE 
LAMBERTERIE, thesis, 43. 
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het verzoek tot aanpassing niet inroepen als excuus om onder meer 
vertraging in de werken te verantwoorden(l54). 

58. Uit de verplichting tot goede trouw leidt men ook af dat erken
ningen van partijen genuanceerd zullen beoordeeld worden. Dat de 
leverancier bepaalde fouten erkent moet gezien worden in het Iicht 
van zijn betrachting om geen polemiek te openen en de commercH!le 
relaties niet te vertroebelen(155). 
Anderzijds worden aan de ,aanvaarding" door een neofiet slechts 
beperkte gevolgen gehecht. Men houdt er rekening mee dat de 
leverancier in zijn demonstraties de zwakheden wellicht ver
borg(156). De leverancier moet de neofiet trouwens bijstaan in het 
begrijpen van hetgeen hij moet aanvaarden(157). 
Maar er wordt niet aanvaard dat de klant zou hebben geweigerd te 
aanvaarden omdat hij zich niet competent achtte te oordelen(158). 
Als men geen belang hecht aan de acceptatie door een neofiet, 
waarom hem dwingen te accepteren? 
Het is duidelijk dat een blanco-normals de verplichting van partijen 
de overeenkomst te goeder trouw uit te voeren, de rechter een ruime 
beoordelingsmarge biedt. Ben adequaat gebruik ervan kan zeker 
bijdragen tot een verbillijking van de situatie bij automatisering. 

III. DE VERPLICHTING TOT CONFORME LEVERING 

1. Situering 

59. Ben onderneming koopt een bureelcomputer aan , ,met de soft
ware in verband met de boekhouding - facturatie - stock - bestellin
gen". De leverancier slaagt er niet in de software af te werken, de 
rechtbank van koophandel ontbindt de overeenkomst(l59). 
Het Hof van Beroep te Brussel bevestigt de ontbinding van de 
overeenkomst: ,Overwegende dat de eerste rechter dan ook terecht 
heeft kunnen besluiten dat appellante te kort was gekomen aan haar 
leveringsverplichting; dat inderdaad wat ter beschikking van gei:nti
meerde werd gesteld niet geschikt is gebleken om de in de overeen-

(154) Parijs, 2 november 1981, Expertises, 1982, nr. 36-37, 13. 
(155) Kh. Brussel, 18 februari 1980, loc. cit. 231; vgt.: Parijs, 16 juni 1973, niet gepubt. 
(156) Kh. Brussel, 7 januari 1980, toe. cit. 
(157) Vgt. Parijs, 22 april 1980, toe. cit. 
(158) Parijs, 24 mei 1977, toe. cit.: Parijs, 8 maart 1983, niet gepubt. 
(159) Kh. Brussel, 8 mei 1981, niet gepubt. 
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komst bepaalde verrichtingen uit te voeren, dat het geleverde derhal
ve niet beantwoordde aan hetgeen de koper er moest en kon van 
verwachten, gelet op de omschrijving van het voorwerp van de 
overeenkomst en aldus niet conform aan dit voorwerp was"(l60). 

60. Deze overweging illustreert de hernieuwde aandacht door de 
Hoven van Beroep geschonken aan de primordiale verplichting van 
de leverancier: te leveren wat overeengekomen was(161). 
Eenmaal dit belang wordt geschonken aan de verplichting tot confer
me levering ontstaat natuurlijk de noodzaak precies te analyseren 
hetgeen overeengekomen was. In deze context rijst ook het onder
scheid tussen middel- of inspanningsverbintenis, en resultaatsverbin
tenis(162). Dit onderscheid heeft in rechtspraak en rechtsleer inzake 
automatiseringsovereenkomsten bijzonder veel aandacht gekregen, 
en het is noodzakelijk om de betekenis van het onderscheid met 
precisie af te bakenen. 

2. Het voorwerp van de overeenkomst 
61. In de eerste plaats moet dus nagegaan worden wat het voorwerp 
van de overeenkomst is(l63). De klant sluit een overeenkomst steeds 
af met het oog op een bepaald resultaat. Deze vaststelling kan leiden 
tot een misverstand, omdat dat resultaat niet steeds ook het voorwerp 
van de overeenkomst is(l64). 
De overeenkomst kan het realiseren van het door de gebruiker 
beoogde resultaat als voorwerp hebben, al dan niet met bepaalde 
(eventueel indicatief vermelde) middelen. Het voorwerp van de over
eenkomst kan ook veel beperkter zijn: het louter leveren van een 
bepaalde zaak, zonder garantie dat daarmee het door de gebruiker 
beoogde resultaat zal bekomen worden. 

62. Zeer concreet kan een gebruiker met de overeenkomst bijvoor
beeld beogen zijn stockbeheer te automatiseren. ,Automatisering 

(160) Brussel, 9 februari 1983, niet gepubl. 
(161) Vgl. Antwerpen, 22 december 1982, R. W., 1982-83, 1730 met noot HERBOTS; ALTER, 
M., L'obligation de delivrance dans Ia vente de meubles corporels, Litec, Paris, 1972; DE 
LAMBERTERIE, I., WALLAERT, C., o.c., 678. 

(162) FRossARD, J., La distinction des obligations de moyens et des obligations de resultat, 
Paris, Litec, 1965; STORME, M., De bewijslast in het Belgischprivaatrecht, Story, Gent, 1962, 
387 e.v.; HERBOTS, J.H., o.c., T.P.R., 1980, 1062 e.v. 

(163) STORME, M., o.c., 417; OVERSTAKE meent dat de rechtsleer te weinig aandacht schenkt 
aan het voorwerp van de overeenkomst (OVERSTAKE, J .-F., Essai de classification des contrats 
speciaux, LGDJ, Paris, 1969, 125 e.v.). 

(164) Vgl. POULLET, Y., ULLMANN, Ph., o.c., T.B.H., 1983, nr. 24; FROSSARD, J., o.c., 49: 
,Le contenu de !'obligation de moyens est un comportement tendant vers un but", ook bij 
een inspanningsverbintenis is er dus een gedachte aan een resultaat aanwezig. 
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van het stockbeheer", kan het voorwerp zijn van de overeenkomst 
die hij daartoe afsluit. Het door de gebruiker beoogde resultaat is 
dan gegarandeerd, en tevens voorwerp van de overeenkomst. 
Voorwerp van de overeenkomst kan ook zijn: ,de levering van een 
specifiek softwarepakket voor voorraadbeheer", met daarbij een 
impliciete dan wei expliciete garantie dat dit pakket geschikt is voor 
automatisering van het stockbeheer. In dit geval is opnieuw het door 
gebruiker beoogde resultaat het voorwerp van de overeenkomst, al 
werd reeds het middel opgegeven met hetwelk dat resultaat moet 
worden bereikt. 
De derde mogelijkheid bestaat erin dat enkel het softwarepakket het 
voorwerp van de overeenkomst was, zoals wanneer het pakket , ,over 
de toonbank" of bij postorder werd aangeschaft. 
Dan is het in de overeenkomst voorziene resultaat (levering van een 
pakket) verschillend van het door de klant ermee beoogde resultaat 
(automatisering van het stockbeheer). 
Meest moeilijkheden stelt vanzelfsprekend de tweede onderstelling, 
een middel werd aangegeven, maar een resultaat gegarandeerd. In 
dat geval heeft de overeenkomst een dubbel voorwerp: de levering 
van een bepaald middel en het bekomen van een bepaald resultaat. 
Het voorwerp van de overeenkomst moet dus nauwkeurig geanaly
seerd worden. Eenmaal deze eerste stap van de analyse uitgevoerd, 
wordt overgegaan naar de tweede stap: de bepaling van de aard van 
de verbintenis die omtrent het voorwerp gesloten werd. 

3. De aard van de verbintenis 

1° Principe 

63. Gesloten kan zijn een resultaatsverbintenis, dan wei een inspan
ningsverbintenis. Met resultaat wordt hier dus niet meer bedoeld het 
door de gebruiker beoogde resultaat, maar wei het voorwerp van de 
overeenkomst. 
Het onderscheid heeft gevolgen op het gebied van de bewijslast, en 
verregaande implicaties. 
Bij een resultaatsverbintenis wordt de leverancier vermoed aanspra
kelijk te zijn indien het voorwerp, resultaat beoogd met de overeen
komst, niet gerealiseerd wordt; hij kan zich enkel van zijn verant
woordelijkheid ontdoen door het bewijs te leveren van toeval, over
macht, of fout van de tegenpartij. Een resultaatsverbintenis creeert 
dus een vermoeden van aansprakelijkheid van de leverancier ingeval 
het voorwerp van de overeenkomst niet werd uitgevoerd. 
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64. Bij een inspanningsverbintenis is de leverancier enkel aansprake
lijk als tegen hem een fout kan worden bewezen. Hij engageerde er 
zich enkel toe ,zijn best te doen". In de realiteit is een dergelijk 
bewijs van fout niet gemakkelijk te leveren, praktisch gezien mag 
men daarom stellen dat bij een inspanningsverbintenis de leverancier 
enkel aansprakelijk zal zijn ingeval van gekarakteriseerde fout. 
De toepassing van het onderscheid inspannings- en resultaatsverbin
tenis inzake automatiseringsovereenkomsten werd zwaar bekriti
seerd(165), en inderdaad moet het onderscheid worden gerelati
veerd(l66). 

2° Kritiek 

65. In de eerste plaats werd gesteld dat automatiseringsovereenkom
sten slechts inspanningsovereenkomsten zouden kunnen zijn, en 
veelal werd een vergelijking getrokken met de aansprakelijkheid van 
de geneesheer: ,L'acheteur ou locataire de l'ordinateur se trouvera 
en face du vendeur ou du bailleur dans la meme situation juridique 
que le malade en face de son medecin: il ne suffit pas au malade de 
faire constater qu'il n'est pas gueri pour que la responsabilite du 
medecin se trouve engagee. II lui faut, pour faire condamner le 
medecin, caracteriser la faute qui a aggrave l'etat de sante ou de 
maladie primitif" (167). 
Aan de oorsprong van deze redenering zou de hoge techniciteit van 
geneeskunde zowel als informatica liggen(168), beide zouden ze geen 
resultaat kunnen garanderen. Deze redenering mag nog opgaan voor 
de geneeskunde(169), in de informatica gaat ze niet op(170). 

66. In de tweede plaats wordt gesteld dat het succes van een automa
tisering afhangt van beide partijen, voor de leverancier hangt het dus 
ook af van externe factoren, hij kan zich dus niet tot een bepaald 

(165) PouLLET, P., PouLLET, Y., o.c., 17 (,La distinction est inutile ... La distinction est 
fausse ... "); maar vgl. POULLET, Y., ULLMANN, Ph., o.c., T.B.H., 1983, nr. 25 (meer 
genuanceerd). 
(166) Infra. 
(167) Kh. Brussel, 2 februari 1976, o.c., 368; vgl.: ,les juges civils abordent ces problemes 
avec autant de circonspection que pour le cas de responsabilite medicale qui leur sont soumis" 
(MIALON, M.-F., o.c., 28) en HUET, J., o.c., nr. 33. 
(168) DE LAMBERTERIE, I., o.c., R. J. Comm., 465. 
(169) Zie bijvoorbeeld Brussel, 19 januari 1965, Pas., 1966, II, 1; in de V.S.A. wordt 
aangenomen dat een arts een resultaat beloofd kan hebben, hij draagt dan het risico zo het 
niet werd bereikt (zie ook, infra, inzake het bewijsrisico). 
(170) ,Attendu que dans I' etat de Ia technique des ordinateurs a I' epoque de Ia convention, 
soit en 1974, cet objectif (automatisering van het verkoopsbeheer) etait realisable ... " (Kh. 
Brussel, 7 januari 1980, loc. cit.). 
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resultaat engageren(171). Dezelfde argumentatie werd gebruikt om 
te stellen dat een bijstandsovereenkomst slecbts een 
inspanningsverbintenis is(172). MEG RET stelt zelfs dat een resultaats
verbintenis in die zin aangegaan potestatief zou zijn(l73). 
Maar deze redenering gaat uit van een verkeerd begrip van de 
resultaatsverbintenis. Inderdaad zou een resultaatsverbintenis in die 
zin aangegaan potestatief zijn indien bet niet realiseren van bet 
voorwerp van de overeenkomst automatiscb en onberroepelijk zou 
lei den tot de aansprakelijkbeid van de leverancier. 

67. Maar dit is niet bet geval! De resultaatsverbintenis creeert enkel 
een vermoeden van aansprakelijkbeid, bewijst de leverancier dat bet 
resultaat niet werd bereikt omwille van toeval, overmacbt, en in bet 
bijzonder: fout van de klant, dan werd bet vermoeden weerlegd. 
,L'alea existe de toute fa<;on: il s'agit de savoir qui, du fournisseur 
ou du maitre d'reuvre, doit en supporter la cbarge"(174). Het feit 
dat automatisering een becbte samenwerking vereist tussen betrok
ken partijen, en bet feit dat in de praktijk bet bewijs van fout en 
causaal verband zeer moeilijk te leveren is, beeft tot gevolg dat steeds 
een partij een groter risico zal dragen dan de andere(175). Deze partij 
riskeert bet slacbtoffer te zijn van bet te kwt scbieten van de 
tegenpartij, geen nalatigbeid te kunnen bewijzen, en dus als ,dupe" 
te eindigen. 
Bij een inspanningsverbintenis ligt dat risico meer bij de klant, bij 
een resultaatsverbintenis meer bij de leverancier. 

68. Ben derde kritiek die in verband met bet onderscbeid inspan
ningsverbintenis-resultaatsverbintenis werd geformuleerd beeft be
trekking op bet feit dat in een regeling van de bewijslast wordt 

(171) Parijs, 12 juli 1972, o.c., Gaz. Pal. 805; Kh. Brussel, 8 mei 1981, toe. cit.; Kh. Brussel, 
18 februari 1980, toe. cit., 229. 
{172) EcOUTIN, M., o.c., 265; DE LAMBERTERIE, l., o.c., R. J. Comm. 464; SAVATIER, R., 
o.c., 34. De bijstandsverplichting die de overeenkomst voorafgaat is natuurlijk een 
inspanningsverplichting, ze situeert zich immers in het kader . van de aquiliaanse 
aansprakelijkheid, tenzij in de gevallen waar men kan aannemen dat inzake bijstand een 
stilzwijgende overeenkomst was gesloten, accesorium van de principale overeenkomst van 
automatisering (VANDENBERGHE, G., o.c., R. W., 1978-79, 82, contra: WILMS, W., o.c., 507). 
(173) MEGRET, J., o.c., J.C.P., 17138; maar vgl. van dezelfde auteur Gaz. Pal., 1972, 2, 806 
waar hij een resultaatsverbintenis niet mogelijk acht. 
(174) SALEM, M., SANSON, M.-A., Les contrats ,cle en main" et les contrats "produit en 
main", Litec, Paris, 118. 
(175) Het bewijsrisico (STORME, M., o.c., 48 e.v.). 
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voorzien, daar waar toch beide partijen aan de bewijsvoering moeten 
deelnemen(176). 
Deze kritiek is gedeeltelijk gefundeerd, maar het onderscheid heeft 
zijn belang, niet op het ogenblik van de bewijsvoering, maar op het 
ogenblik dat de rechter moet oordelen of aan de bewijslast is vol
daan. 
,Le succes si rapide de Ia distinction des obligations de moyens et 
des obligations de resultat s'explique par le fait qu'elle a une portee 
pratique immediate; elle est un instrument de travail offert au juge 
pour faciliter sa tikhe"(177). 
Nu het onderscheid inspanningsverbintenis-resultaatsverbintenis tot 
zijn reele betekenis werd herleid stelt zich logischerwijze de volgende 
vraag: wanneer is er dan een inspannings- dan wei een resultaatsver
bintenis? Hier past opnieuw relativering van het onderscheid. 

3° Concrete betekenis 
69. Een overeenkomst is zelden of nooit hetzij een resultaatsverbin
tenis hetzij een inspanningsverbintenis(l78). Veelal bevat een over
eenkomst meerdere verbintenissen waarvan sommige resultaats- en 
andere inspanningsverbintenissen zijn. 
Maar de criteria op basis waarvan men het onderscheid moet maken 
kunnen niet bepaald glashelder geheten worden. , ,La difference entre 
les deux categories d'obligations resulte des circonstances, et non en 
principe d'une difference de degre ou d'intensite de 1' obligation", 
meent Tunc(179). 
Toch is men het over een aantal punten eens. Wanneer een zeer 
precies resultaat werd beloofd, is er een resultaatsverbintenis aan
gaande dat resultaat(180). 
Bovendien is de rechtspraak geneigd om een ,sleutel op deur" -over~ 
eenkomst met een neofiet als een resultaatsverbintenis te beschou
wen(l81). Het is nochtans zeer de vraag of het al dan niet neofiet 
zijn van de klant de aard van de verbintenis van de leverancier kan 
be:invloeden. 

(176) In die zin: MAZEAUD, zoals aangehaald door SEGUR. Zie diens kritiek: SEGUR, L., La 
notion· de faute contractuelle en droit civil jran1;ais, thesis, s.l., 1954, 21; vgt. VANDEPUTTE, 
R., De overeenkomst, Larcier, Brussel, 1977, 173; STORME, M., o.c., 196 e.v. 
(177) FROSSARD, J., o.c., 2; de bewijslast is een regeling ,om in geval van twijfel toch te 
kunnen uitspreken" (STORME, M., o.c., 408). 
(178) lmpliciet anders, ten onrechte: Kh. Brussel, 2 februari 1976, toe. cit. 
(179) TuNc, A., La distinction des obligations de resuttat et des obligations de diligence, Sem. 
Jur. 1945, I, 449 nr. 2 tot 6. 
(180) Vgt. FROSSARD, J., o.c., 167, Kh. Charleroi, 18 december 1980, toe. cit. 
(181) Parijs, 22 april1980, toe. cit.; vgt.: Parijs, 26 juni 1980, toe. cit., Kh. Brussel, 18 februari 
1980, toe. cit., Kh. Charleroi, 18 december 1980, toe. cit.; Kh. Brussel, 21 april1981, toe. cit. 
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Hier worden blijkbaar twee aspecten door elkaar gehaspeld, wat leidt 
tot ongelukkige resultaten. Zo werd bijvoorbeeld door de Recht bank 
van Koophandel te Brussel geoordeeld dat het engagement genomen 
door de constructeur General Automation om het lastenkohier van 
C.B.R., onderneming met een eigen grote informaticadienst, uit te 
voeren, slechts een inspanningsverbintenis was. Het leed geen twijfel 
dat het lastenkohier dat zeer preciese en kwantitatieve normen voor
opstelde, niet uitgevoerd was. Er kon nochtans geen fout van de 
leverancier bewezen worden, en hij werd niet aansprakelijk ge
steld(l82). In een geval als dit waar het lastenkohier expliciet werd 
opgenomen in de overeenkomst en niet werd uitgevoerd lijdt het geen 
twijfel dater een niet nagekomen resultaatsverbintenis was, de eigen 
kennis van de klant was daarbij irrelevant. 
Ongeacht de kennis van de klant lijkt een , ,sleutel op de deur' '-over
eenkomst steeds een resultaatsverbintenis te zijn, omdat het een 
overeenkomst is waar de leverancier duidelijk het risico op zich 
neemt. 

70. In vele gevallen vermijdt de rechtspraak na te gaan of een 
overeenkomst een inspannings- dan wel een resultaatsverbintenis is 
wat er in de praktijk veelal op neer komt ze als inspanningsverbinte
nis te behandelen. 
De resultaatsverbintenis moet nochtans als de regel beschouwd wor
den(l83), zelfs in het geval van een softwareontwikkelings- en dus 
aannemingsovereenkomst(184). Wanneer partijen een overeenkomst 
sluiten dan is het de bedoeling dat het voorwerp ervan wordt gereali
seerd en niet dat men dit naar best vermogen zou betrachten. Het 
tegengestelde uitgangspunt zou de betekenis van een engagement, en 
van een overeenkomst in het algemeen, te drastisch beperken. Het 
tegengestelde uitgangspunt stemt ook niet overeen met de wil der 

(182) Kh. Brussel, 18 februari 1980, loc. cit., cjr. de kritische noot van VANDENBERGHE, G., 
loc. cit., 247. 
(183) Cfr. 1147 B.W. Vgl. 1137 B.W. 
Anders: WILMS, W., De botsing der systemen in het Belgische verbintenissenrecht. Naar een 
structurele analyse van de goede trouw, Jura. Fa/c., 1980-81, 9 at 25, volgens welke auteur 
partijen zich in principe nooit tot meer engageren dan dat zij zich behoorlijk zullen inspannen. 
Vgl.: DE PAGE, H., Traitee/ementairededroitcivil, 2e Uitg., 1964, Dl.ll, 591 e.v.; MAZEAUD, 
H., Lerons de droit civil, 4e Uitg. 1971, Dl. II, vol. 1, nr. 21. 
{184) FLAMME, M.A., LEPAFFE, J., o.c., 80 e.v. Volgens SIMONT, L., en DE GAVRE, J., is 
er bij aanneming een resultaatsverbintenis tenzij indien de stand van de techniek nog dusdanig 
zou zijn dat het niet mogelijk is om zich te engageren - zoals gezien is dit in de geneeskunde 
het geval, maar niet in de informatica- (Examen de Jurisprudence (1965-1968) Les contrats 
speciaux, R.C.J.B., 1969,535 en 1970, 113 at 117); vgl. noot LAGASSE, A., bij Cass., 6 oktober 
1961, R.C.J.B., 1963, 5. 
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partijen. Het is slechts wanneer het voorwerp van de overeenkomst 
duidelijk als !outer een inspanning omschreven is, dan men in over
eenstemming met de wil der partijen kan oordelen dat er een inspan
ningsverbintenis is. 
Het is bovendien diegene die zich tot uitvoering van zijn deel van de 
overeenkomst heeft verbonden die meestal in de beste positie staat 
om te oordelen of hij het uitvoeringsrisico op zich kan nemen. V eelal 
is hij immers een professional in de betrokken materie. Door zijn 
verplichting als een inspanningsverbintenis te bestempelen legt men 
het risico op de andere partij die gewoonlijk het slechtst geplaatst is, 
en om het risico te evalueren, en om te vermijden dat het zich zou 
realiseren. 
AI deze argumenten pleiten ervoor om de resultaatsverbintenis als 
regel te beschouwen. 
Deze opvatting doet dus partijen hun verantwoordelijkheid opne
men, in het bijzonder in de materie waarin zij zijn gespecialiseerd. 
Aldus kan zij ook bijdragen tot het saneren van de problematiek bij 
automatisering. 

IV. DE W AARBORG INZAKE VERBORGEN GEBREKEN 

71. Een ander middel dat daartoe werd aangewend is de verplichting 
die krachtens artikel 1641 e.v. van het Burgerlijk Wetboek op de 
verkoper rust om de koper te vrijwaren voor de verborgen gebreken 
van de zaak(185). 
Het gaat hier om deze gebreken die tot gevolg hebben dat de zaak 
niet kan gebruikt worden voor het doel waarvoor ze bestemd was, 
of die er zouden toe geleid hebben dat, indien ze bekend waren aan 
de koper, deze de zaak niet of slechts voor een mindere prijs zou 
hebben gekocht. 
Kende de verkoper de verborgen gebreken niet dan is hij enkel 
gehouden tot teruggave van de prijs die hij voor de zaak ontving, en 
door een bevrijdingsbeding in de overeenkomst kan hij zich zelfs van 
deze verplichting ontslaan. 
Wat nochtans de aansprakelijkheid wegens verborgen gebreken een 
grote betekenis heeft gegeven is het vermoeden dat de rechtspraak 
heeft ingevoerd volgens hetwelk de professionele verkoper de gebre-

(185) Ook op deverhuurder rust een strikte vrijwaringsplicht, afgeleid uit art. 1721 B.W. Bij 
de softwarelicentieovereenkomst zou zij bij analogie kunnen gelden. Bij aanneming neemt men 
aan dat de aanvaarding de zichtbare gebreken dekt (Cass., 13 maart, 1975, Pas., 1975, I, 708). 
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ken kende(186). En de verkoper die de gebreken van de zaak kende 
is niet aileen gehouden tot terugbetaling van de prijs die hij ervoor 
betaald kreeg, maar bovendien ook tot vergoeding van alle schade 
aan de koper, en hij kan zich ter zake niet exonereren(187). Slechts 
door het bewijs te leveren van onoverwinnelijke onwetendheid kan 
de verkoper aan aansprakelijkheid ontkomen. 
De rechtspraak legde de professionele verkoper dus in feite een 
resultaatsverbintenis op(188), en dit maakte de aansprakelijkheid 
wegens verborgen gebreken tot een aantrekkelijk instrument voor het 
saneren van de automatiseringsproblematiek. 

72. Om dit instrument toepasselijk te maken in het geval van softwa
reovereenkomsten was wel enig kunst- en vliegwerk nodig. 
Ret werd toegepast op gemengde software-hardwareovereenkom
sten door de software impliciet als accessorium van de hardware te 
beschouwen. Softwareovereenkomsten zijn immers geen koopover
eenkomsten. 
Maar door de hardware-softwareovereenkomst als een geheel te 
beschouwen, en de hardware als het doorslaggevend element 
erin(l89), kan het geheel gekwalificeerd worden in functie van de 
hardwareovereenkomst, en dus meestal als koop. 
In tweede instantie opteert men dan voor de functionele definitie van 
het verborgen gebrek. Onder gebrek wordt niet aileen verstaan het 
technische of intrinsieke gebrek, men stelt dat er een functioneel 
gebrek is wanneer de zaak niet voldoet voor het doel waarvoor ze 
werd gekocht, indien de verkoper dat doel kende(190), of moest 
kennen. 
In derde instantie wordt aanvaard dat de korte termijn waarbinnen 
de vordering krachtens de wet moet worden ingesteld(191) uitloopt: 

(186) Cass., 3 april1959, Pas., 1959, I, 773; PLANIOL, M., RIPERT, G., o.c., DJ. X, 1, 158 
e.v.; MIALON, M.-F., o.c., 34; VAN GERVEN, W., Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt 
door produkten, S.E. W., 1970, 271; DE LAMBERTERIE, I., WALLAERT, C., o.c., 678 e.v. (dit 
geldt niet indien de klant een professioneel is met dezelfde specialiteit). 
(187) Cass., 28 februari 1980, loc. cit.; VANRYN, J., Principes de droit commercial, III, 49 
e.v.; DALCQ, R., Traite de Ia responsabilite civile, Bruylant, Brussel, 1967, 301; noot VAN 
HEeKE, G., bij Cass., 3 april 1959; R.C.J.B., 1959, 219 e.v. 
(188) MIALON, M.-F., o.c., 35. 
(189) Dit is zoals eerder gezien een fictie. (/d. LEToURNEAU, Ph., o.c., J.C.P., 1982, 3078). 
(190) Cass., 18 november 1971, R.C.J.B., 1973, 603 met noot Ph. GERARD, Vice de Ia chose 
et vente commerciale, at 612; vgl. SrMONT, L., DE GA VRE, J., Examen de jurisprudence (1969 
a 1975), Les contrats speciaux, R.C.J.B., 1976, 365 at 411; Cass. Fr., 4 januari 1859, D.P., 
1859, I, 213. 
(191) 1348 B.W. 
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,En matiere de machines electrocomptables particulierement com
plexes et d'un maniement delicat, le caractere redhibitoire d'un vice 
cache ne pouvant etre revele qu'apres une longue periode de mise au 
point et un examen approfondi confie a un expert designe par le juge 
des referes"(192). 

73. Ben voorbeeld van dit alles biedt het arrest van het Hof van 
Beroep te Parijs van 1 juli 1982. 
,Considerant que sur ces dix fonctions a programmer, une seule (la 
facturation) etait exploitable et encore non en totalite; considerant 
que dans ces conditions l'ordinateur litigieux s'est revele impropre 
a l'usage auquel il etait destine; que cet appareil etant atteint de vices 
caches, c'est a bon droit que les premiers juges ont prononce la 
resolution de la vente ... "(193). 
Geoordeeld wordt dat de computer een verborgen gebrek vertoont 
terwijl hij helemaal geen technische defect vertoonde en zelfs niet 
werd aangetoond dat hij functioneel gebrekkig was, enkel werd de 
software niet geleverd. 
In gevallen als deze moet echter eerder geoordeeld worden dat het 
geleverde niet-conform is met hetgeen was overeengekomen(194). 
Dat biedt overigens zekere voordelen: een vordering moet niet wor
den ingesteld binnen korte termijn, er dient geen gebrek bewezen te 
worden, en zelfs van een verkoper te goeder trouw zal volledige 
vergoeding bekomen worden(195). Enkel gelden dan wei de vrijwa
ringsclausules tenzij zo men de niet-conforme levering gelijk kan 
schakelen met niet-levering(196). 
Waar men bij software wei terecht van verborgen gebreken zou 
kunnen spreken is ingeval de software bugs bevat. Maar in de huidige 
stand van de techniek moet meestal nog worden aangenomen dat de 
leverancier ter zake onoverwinnelijk onwetend is(197). 

74. In zoverre de rechtspraak dus bereid is aan de verplichting tot 
conforme levering haar voile betekenis toe te kennen, moet van het 

(192) Parijs, 2 mei 1974, aangeh. in I.D.L., nr. 136; id. Parijs, 14 februari 1978, aangeh. in 
I.D.L., nr. 136; maar vgf. Parijs, 26 juni 1980, foe. cit. 
(193) Aangeh. in I.D.L., nr. 133; vgf.: Parijs, 19 januari 1978, aangeh. in I.D.L., nr. 133. 
(194) Supra; Id.: Antwerpen, 22 december 1982, foe. cit.; er kan ook sprake zijn van dwaling, 
PLANIOL en RIPERT wijzen op de gerneenschappelijke stam die de leer inzake dwaling en deze 
inzake verborgen gebreken verbindt, zij stellen dat men met betrekking tot immateriele 
voorwerpen eerder de dwaling moet inroepen (o.e., Dl. VI, 1, 221 e.v.). 
(195) HERBOTS, J ., o.e., R. W., 1982-83, 1735. 
(196) In die zin: Brussel, 9 februari 1983, foe. cit. 
(197) Hetgeen hem dienaangaande niet ontslaat van een waarschuwingsplicht. 

501 



gebruik dat van de aansprakelijkheid voor verborgen gebreken met 
betrekking tot softwareovereenkomsten afgezien worden. Zoniet 
wordt immers een oneigenlijk gebruik van dit instrument gemaakt. 
Wei kan het worden aangewend met betrekking tot de hardware. Een 
capaciteitsgebrek van de apparatuur kan terecht als een functioneel 
gebrek worden beschouwd. 

V. BIJZONDERE PROBLEMEN: LEASING EN CONSULTING 

1. Inleiding 

75. Leasing en consulting zijn twee vormen van bijzondere overeen
komsten waar in de relatie tussen leverancier en afnemer een derde 
partij, respectievelijk de lessor en de consultant, wordt betrokken. 
In hoeverre de tussenkomst van deze derde de relaties tussen leveran
cier en afneJller bei'nvloedt verdient enig nader onderzoek. 

2. Leasing 
76. Vooreerst dient gesteld te worden dat leasing van software 
onmogelijk is, gezien de immateriele aard van programmatuur(l98). 
Wei kan worden aangenomen dat bepaalde systeemsoftware als 
accessorium in een leasingsoperatie van hardware betrokken wordt. 

77. Aangezien de verplichtingen opgelegd aan partijen in de precon
tractuele fase hun oorsprong vinden in de aansprakelijkheid uit 
onrechtmatige daad, is het achteraf tussenkomen van een lessor 
daarbij irrelevant(199). Het is dus overbodig constructies op te 
bouwen als zou er tussen leverancier en klant een overeenkomst ,,sui 
generis, zijn(200), de leverancier kan aansprakelijk worden gesteld 
uit onrechtmatige daad(201). 
, ,De leasingvennootschap is een financieringsinstelling en geen raad
geefster in financieel, economisch of technisch beheer. Aldus kan de 
leasingvennootschap niet aansprakelijk worden gesteld voor een 
verkeerde keuze van het materieel"(202). 

78. Wat de contractuele aansprakelijkheid betreft is het gebruikelijk 
dat in leasingovereenkomsten een beding is opgenomen waarin de 

(198) DE CANNART D'HAMALE, E., VANDENBERGHE, G., Le contrat de leasing en 
informatique, in COIPEL, M., et. al., o.c., 473. 
(199) Ibid. 
(200) In die zin, ten onrechte, Kh. Brussel, 7 januari 1980, toe. cit. 
(201) Parijs, 9 juli 1974, niet gepubl. 
(202) MERCHIERS, Y., o.c., 330. 
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lessor zijn rechten tegenover de verkoper overdraagt aan de les
see(203). Het Franse Hof van Cassatie heeft zulks gekwalificeerd als 
een mandaat(204). Aangenomen moet worden dat dit mandaat een 
vaststaand gebruik is geworden(205) en dus impliciet kan zijn(206). 
Het laat de lessee zelfs toe ontbinding van de koop te vragen(207) 
waarna ook de leasingovereenkomst zonder oorzaak wordt(208). 
De lessor kan dan schadevergoeding eisen van de leverancier, maar 
draagt dus ook het risico van diens faillissement(209). 
De tussenkomst van een lessor zal dus de hierboven geanalyseerde 
aansprakelijkheidsregeling tussen leverancier en klant niet merkelijk 
be1nvloeden. 

79. Toch zal door het tussenkomen van deze derde partij de klant 
een deel van zijn autonomie verliezen. De exceptio de non adempleti 
contractus, en de feitelijke mogelijkheid de betalingen aan de leve
rancier op te schorten geven de klant die rechtstreeks koopt van de 
leverancier een bepaalde , ,leverage'' die hij bij tussenkomst van de 
lessor verliest. 

3. Consulting 

80. Daar waar de lessor geen enkele verplichting heeft met betrek
king tot de keuze van het voorwerp van de leasing-overeenkomst 
heeft de consultingovereenkomst precies betrekking op de studie, 
keuze en opvolging van apparatuur en/of programmatuur(210). 
De precontractuele verplichtingen van de leverancier zijn bij de 
consultant het voorwerp van een overeenkomst geworden(211). 

81. Onmiskenbaar worden door de aanwezigheid van een consultant 
de precontractuele verplichtingen van de leverancier gematigd, hij 
mag de kennis van de consultant toeschrijven aan de klant. 

(203) DE CANNART D'HAMALE, E., VANDENBERGHE, G., o.c. 
(204) Cass. Fr., 3 januari 1971, J.C.P., 1973, II, 17300. 
(205) MERCHIERS, Y., o.c., 332. 
(206) Parijs, 17 december 1975, niet gepubl. 
(207) Parijs, 22 maart 1973, niet gepubl.; een beding dat dit verbiedt zou nietig zijn (Kh. Parijs, 
8 januari 1980, niet gepubl.). 
(208) MERCHIERS, Y., o.c., 333. 
(209) Parijs, 3 mei 1978, niet gepubl. 
(210) Het mogelijk voorwerp van een consultingovereenkomst werd eerder reeds in detail 
aangegeven bij de bespreking van de precontractuele fase. 
(211) Maar de overeenkomst zal die verplichtingen meestal nog uitbreiden, en ze stringenter 
maken doordat ze resultaatsverplichtingen worden (Kh. Charleroi, 18 december 1981, toe. cit.; 
vgl. Parijs, 7 februari 1980, Expertises, nr. 20, 2); PoULLET, Y., ULLMANN, Ph., o.c., J.T., 
1983, 289 e.v. 

503 



Ze worden nochtans niet uitgeschakeld; de rechtspraak neemt terecht 
aan dat de leverancier een marginale controle moet uitoefenen op het 
werk van de consultant en, in het geval dat deze merkelijk te kort 
zou schieten, op moet treden(212). 

82. Uit het feit dat softwareontwikkelingsovereenkomsten en con
sultingovereenkomsten aannemingsovereenkomsten zijn werd door 
bepaalde rechtsleer volgende conclusie getrokken(213). 
Bij de typische aannemingsovereenkomst, met name deze in de 
bouw, is een derde partij betrokken, namelijk de architect. Deze 
wordt in het Frans ,maitre d'reuvre" genoemd, de klant of op
drachtgever , ,maitre de 1' ouvrage''. 
De klant moet zijn gegevens ter beschikking stellen; ,le maitre 
d'reuvre est celui qui con<;oit, coordonne, controle et receptionne les 
travaux. En pratique le maitre de l'ouvrage et !'entrepreneur ont 
rarement les qualifications requises pour jouer ce role de chef d'or
chestre"(214). De tussenkomst van een architect ontslaat een aanne
mer nochtans hoegenaamd niet van zijn verantwoordelijkheid(215). 

83. Natuurlijk zou het fraai zijn zo iedere automatiseringsklant zich 
van de diensten van een ,architect-consultant" kon voorzien(2l6). 
Maar meer kan uit de vergelijking niet geleerd worden. Bij bouw is 
immers geen intensieve samenwerking nodig tussen aannemer en 
klant, en kan de klant zich meestal tot een passieve rol beperken(217). 
Bij automatisering is samenwerking een absolute noodzaak(218). 
Vooral mag niet geconcludeerd worden dat de klant nalatig is door 
geen beroep te doen op een consultant(219): het bewustzijn van de 
wenselijkheid daarvan is nog niet doorgedrongen, het beroep van 

(212) Dit voor het geval de leverancier niet zou zijn tussengekomen als ,pure" leverancier. 
In de zaak Laboratoires de Biologie Clinique v. Nixdorf Computer en Cedec had de leverancier 
het lastenkohier gekregen en kunnen vaststellen dat de bestelde computer dit niet kon 
uitvoeren; hij werd met de consultant aansprakelijk gesteld wegens te kort schieten aan de 
informatieplicht (Kh. Brussel, 21 april 1981, toe. cit.). 
(213) LAROCHE-VIDAL, C., Maftrise d'reuvre et transfert de responsabilite, OJ Injormatique 
mei 1980, 97 e. v.; van dezelfde auteur: Choisir un maftre d'reuvre, OJ Injormatique, september 
1980, 81 e.v.; DESJEUX, X., A Ia recherche du ,maftre d'reuvre" en matiere injormatique, 
Expertises, nr. 7, 11. 
(214) DESJEUX, X., o.c., 11; vg[.: DE LAMBERTERIE, l., thesis, 251 e.v. 
(215) FLAMME, M.A., LEPAFFE, J., o.c. 
(216) DESJEUX, X., o.c., 12; zie ook supra. 
(217) LAROCHE-VIDAL, C., o.c., 98. 
(218) Supra ,De samenwerkingsplicht". 
(219) Supra ,De informatieplicht". 
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informaticaconsultant nog niet in dezelfde mate georganiseerd als 
dat van de architect(220), de leverancier speelt zelf nog vaak de rol 
van consultant. 

84. De tussenkomst van een consultant zal de contractuele aanspra
kelijkheid tussen leverancier en klant onbei:nvloed Iaten zo de con
tracten tussen hen rechtstreeks gesloten werden. Wei kan er cumula
tief contractuele aansprakelijkheid zijn van de consultant. Werden 
de overeenkomsten met de consultant gesloten dan wordt hij de 
leverancier - al kan hij voor de uitvoering op onderaannemers 
beroep doen- en geldt hetgeen inzake contractuele aansprakelijk
heid werd gesteld tussen hem en de klant integraal. 

BESLUIT 

85. Met P. en Y. Poullet moet worden vastgesteld , ,que la complexi
te meme du contrat informatique est 1' occasion d'une revitalisation 
de concepts classiques du droit civil"(221). 
Automatiseringscontracten en softwarecontracten in het bijzonder, 
verschillen van de klassieke overeenkomsten doordat partijen geen 
duidelijk te onderscheiden, afgebakende en specifieke opdrachten 
hebben (zoals het leveren van een zaak, het betalen van de prijs ... ) 
maar dat deze opdrachten in grote mate zijn verstrengeld en gebun
deld, zodat de overeenkomst slechts zal uitgevoerd worden indien een 
grote mate van synergie tussen partijen ontstaat. 
De rechter staat daarbij voor een dubbele opdracht. Enerzijds kan 
hij beschermend optreden tegenover de klant, wat gezien de grote 
inzet verantwoord is. Anderzijds zal hij zich, om daarin te kunnen 
slagen, in grote mate moeten inleven en inwerken in de complexe 
relatie die de automatisering is(222). 
De Belgische en Franse rechters zijn in deze moeilijke en ongewone 
opdracht geslaagd. 
De Lamberterie stelt vast , ,que les juges font reference aux categories 
classiques du droit commun des contrats tout en tenant compte de 
la specificite des problemes et en cherchant a adopter les solutions 
jurisprudentielles aux questions specifiques que posent les relations 
entre utilisateurs et fournisseurs de prestations informatiques"(223). 

(220) Qua deontologie, deskundigheid, verantwoordelijkheid, enz. 
(221) PouLLET, P., PoULLET, Y., o.c., 26. 
(222) Daarbij kan hij wei een beroep doen op de bijstand van een gerechtelijk deskundige. 
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86. De Belgische en Franse rechtspraak heeft de automatiseringspro
blematiek als specifiek erkend. Zij heeft een inzicht verworven in het 
kluwen van relaties bij automatisering. Zij heeft de inzet belangrijk 
genoeg gevonden om een bescherming ten voordele van de klant uit 
te bouwen. Zij heeft daarvoor een beroep gedaan op klassieke 
rechtsbeginselen, maar deze gerevitaliseerd en een nieuwe inhoud 
gegeven. Zij heeft ze nochtans op evenwichtige en voorzichtige wijze 
toegepast, de gerechtvaardigde belangen van de leverancier in acht 
genomen, onverantwoordelijk gedrag van de klant niet aanvaard. 
Gezien de omvang die problemen bij automatisering aannemen en 
de consequenties ervan, is deze specifieke aandacht en behandeling 
verantwoord. 

(224) I.D.L., nr. 196. 
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SOMMAIRE 

Le droit des obligations: tel etait le theme general du cycle d'enseignement post-uni
versitaire Willy DEL VA organise en 1983 et dont les exposes sont publies ci-dessus. 
Le cycle a debute par un expose de Guy ScHRANS concernant Ia formation 
progressive des contrats. 
M. BOSMANS a commente ensuite l'etat actuel de Ia jurisprudence et de la doctrine 
concernant /es clauses-types. 

Walter DE BaNDT a consacre un expose a Ia justice et l'equite dans /e droit des 
contrats. 

Hugo VANDENBERGHE a mis en fumiere /es fondements de Ia responsabilite 
contractuelle et extracontractuel/e du fait personnel. 

Herman Cousy s'est livre a une analyse de Ia jurisprudence et de la doctrine 
concernant /'interdiction du concours des responsabilites contractuelle et extra-con
tractuelle et /'incidence de cette inderdiction. 

P. VAN OMMESLAGHE a brosse un apen;u des sanctions dude/aut d'execution des 
contrats. 
Les clauses d'exoneration et autres clauses analogues ont fait !'objet d'une etude 
de Robert KRUITHOF sous le titre: modifications contractuelles de responsabilite. 

Ludo CoRNELIS a fait le point du probleme de Ia responsabilite contractuel/e du 
fait des choses. 

Hubert BocKEN a consacre une etude originate au probleme de Ia responsabilite 
objective; il s'est attache a rechercher dans les diverses branches du droit public et 
du droit prive les principes fondamentaux de Ia responsabilite en droit beige. 
Dries SIMOENS a traite du droit des accidents et plus particulierement des zones de 
tangence entre Ia responsabi/ite, les assurances et Ia securite sociale. 

Enfin, en 1983, l'ordinateur ne pouvait manquer de former le theme d'un expose: 
Guy VANDENBERGHE en a traite sous le titre l'ordinateur en droit des obligations. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Die Weiterbildungskurse Willy DEL VA hatten 1983 das Vertragsrecht als Thema. 

Den Anfangsvortrag brachte Guy SCHRANS iiber ,Das progressive Zustandekom
men der Vertriige". 
Der jetzige Stand der Rechtspflege und Rechtslehre iiber Normalbedingungen wurde 
von Herrn BosMANS erUiutert. 
Walter DE BONDT eri:irterte ,Die Redlichkeit und die Billigkeit im Vertragsrecht". 

Als niichster behandelte Hugo VANDENBERGHE ,Die Grundlage der vertragsmiissi
gen und der ausservertragsmiissigen Haftbarkeit fur eigene Taten". 
Herman Cousy analysierte die Rechtspflege und die Rechtslehre hinsichtlich des 
, Verbots des Zusammenlaufs zwischen vertragsmiissiger und ausservertragsmiissi
ger Haftbarkeit und dessen Ruckwirkung". 

Der Beitrag von VAN OMMESLAGHE bietet einen Uberblick der , Strafmassnahmen 
bei vertragsmiissiger Fehlerfullung". 
Exonerierungsklauseln und einschUigiges wurden in der Studie von Robert KRUI
THOF behandelt, under dem Titel: , Vertragsmiissige Abiinderungen der Haftbar
keit". 
Ludo CORNELIS berichtete iiber die jetzige Sachlage des Problems der Ausserver
tragsmiissigen Haftbarkeit in Geschiiften. 
Die originelle Studie von Hubert BOCKEN widmet sich der Objektiven Haftbarkeit; 
der Autor _untel'Sl1CflLin_9_en verschiedenen Bereichen des i:iffentlichen und privaten 
Rechtes die Grundsiitze der Haftbarkeit in unserem Recht. 
Das Unfallsrecht wird im Beitrag von Dries SIMOENS besprochen; er behandelt 
Grenzgebiete der Haftbarkeit, Versicherung und Sozialversicherung. 
Schliesslich ist anno 1983 der Computer ein unausweichliches Thema; ein Beitrag 
von Guy VANDENBERGHE behandelt den ,Computer im Vertragsrecht". 
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SUMMARY 

The main theme of the Extra-Mural Willy Delva Series of Lectures in 1983 was the 
law of contracts. 

The proceedings were opened by a lecture given by Guy SCHRANS on The Gradual 
Formation of Contracts. 
Recent developments in the case law and in the available literature on the subject 
of standard clauses were provided by BOSMANS. 
The contribution by Walter DE BONDT concerned Considerations of Equity and 
Reasonableness in the Law of Contracts. 
Subsequently, Hugo VANDENBERGHE dealt with The Principles underlying Con
tractual and Non-contractual liability for acts committed by persons. 
Herman Cousy provided an analysis of the case law and the available literature on 
The Implications of the Prohibition of Concurrence between Contractual and 
Non-contractual Liability. 
VAN OMMESLAGHE's contribution provided a survey of Sanctions for Unsatisfacto
ry Performance of Contracts. 
Exoneration clauses and related problems were explored by Robert KRUITHOF in 
his study entitled Contractual Changes in Liability. 
The present state of the law concerning the question of Non-contractual Liability 
for Objects was provided by Ludo CoRNELIS. 
In a highly original paper, Hubert BocKEN dealt with the problem of strict liability. 
The author explores the principles underlying the regulation of liability in various 
branches of private and public law. 

The law relating to accidents is covered by the contribution by Dries SIMOENS, which 
deals with The Common Ground between Liability, Insurance and Social Security. 
As is inevitable in 1983, computer technology is the topic of one of the contributions, 
in this case by Guy VANDENBERGHE under the title Computers in Contract Law. 
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