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Inleidende opmerkingen
1. De praecontractuele verhouding werd, meer dan honderd jaar geleden, voor het eerst door JHERING aan een baanbrekend onderzoek onderworpen 1 • Rond de eeuwwisseling brachten CHIRONI 2 , F AGGELLA 3 en
NATTINI 4 in Italië, SALEILLES 5 en ROUBIER 6 in Frankrijk, LEONHARD 7
in Duitsland en MELLIGER 8 in Zwitserland, haar terug aan de orde.
Tijdens de dertiger jaren trok ze de aandacht van RILSENRAD 9 en
CoHERIER 10 in Frankrijk, van TITZE 11 in Duitsland en, in Nederland, van
TELDERS 12 • Sedert enkele tijd wordt ze weer druk besproken, o.a. door
GuTIERREZ 13 in Mexico, GALLO 14 in Italië, LARENZ 15 in Duitsland,
PERIER 16 in Frankrijk, PIOTET 17 in Zwitserland, KESSLER en FINE in de
Verenigde Staten 18 , en DE BERSAQUES 19 in België.
De omstandigheid dat talrijke uitmuntende rechtsgeleerden uit ver1 R. VON JHERING, "Culpa in contrahendo, oder Schadenersatz bei nichtigen oder nicht
zur Perfektion gelangten Verträgen", Jahrbiicher fiir die Dogmatik des heutigen Römischen
und Deutschen Privatrechts, IV, 1861, blz. 1 volg.; ook verschenen in: R. voN JHERING,
Gesammelte Aufsätze,.I, 1881, blz. 327 volg.
2 CHIRONI, "La responsabilità o Ia garanzia nella formazione del negozio contrattuale",
Studi in onore di V. Scialoia, Milano, 1904, II, blz. 493 vlg.
3 G. FAGGELLA, "Dei periodi precontrattuali e della loro vera ed esatta costruzione scientifica", Studi giuridici in onore di Carlo Fadda, Napoli, 1906, lil, blz. 271 vlg.
4 NATTINI, "Cènni critici sulla cosi detta responsabilità precontrattuale", Riv. dir. comm.,
1910, blz. 235 volg.
5 R. SALEILLES, "De la responsabilité précontractuelle", Rev. trim. dr. civ. 1907, blz. 697
volg.; zie ook: R. SALEILLES, Etude sur la théorie générale de l' ob/igation d' aprés Ie premier
projet de Code civi/ pour !'Empire al/emand, 3e uitg., Paris, 1914, blz. 164 volg.
6 P. RouBIER, Essai sur la responsabi!ité précontractuelle, Lyon, 1911 (proefschrift).
7 R. LEONHARD, Verschulden heim Vertragsschluss, Berlin, 1910.
8 MELLIGER, Culpa in contrahendo ader Schadenersatz bei nichtigen Verträgen, 1e uitg.,
Zürich 1896; 2e uitg., Zürich, 1898.
9 A. HILSENRAD, Des ob/igations qui peuvent naître au cours de la préparation d'un contrat,
Paris, 1932 (proefschrift).
10 A. CoHERIER, Des ob/igations naissant des pourparlers préalables
à la formation des
.:ontrats, Paris, 1939 (proefschrift).
11 TITZE, "Verschulden heim Vertragsabschluss", Handwörterbuch der Rechtswissenschaften
VI, Berlin-Leipzig, 1929, blz. 516 volg.
12 B. M. TELDERS, "Praecontractuele verhoudingen", Verzamelde geschriften van Prof.
Mr. B. M. Telders, 's-Gravenhage, 1949, VI, blz. 183 volg.; W.P.N.R. 1937, nrs. 3536-3537.
13 A. GuTIERREZ, "El periodo preliminar ode formacion delcontratoy la responsabilidad
pre-contractual", Bolettin dellnstituto de Derecho Comparado de Mexico, 1950, blz. 69 volg.
14 GALLO, "Trattative precontrattuali e perfezionamento del contratto", Giur. camp/,
Cass. Sez. Civ., 1954. II. 160.
15 LARENZ, "Cu/pa in contrahendo, Verkehrssicherungspf/icht und 'sozialer Kontakt'",
Monatschrift fiir Deutsches Recht, 1954, blz. 515 volg.
16 J. C. PERIER, La responsabilité pour non formation ou nul!ité du contrat, Montpellier, 1946
{proefschrift).
17 P. PJOTET, Cu/pa in contrahendo et responsabilité précontractuelle en droit privé suisse,
Berne, 1963. Zie ook de bespreking van dit werk door R. KRUITHOF in T.P.R., 1964, blz.
288-291.
18
F. KESSLER en E. FINE, "Culpa in contrahendo, bargaining in good faith, and freedom
of contract. A comparative analysis", Harv. L. Rev., 1963-1964, blz. 401 volg.
19 A. DE BERSAQUES, "La 'culpa in contrahendo' '', Rev. crit. jur. b., 1964, blz. 277 volg.
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schillende landen hun schranderheid op dit onderwerp hebben toegespitst laat vermoeden dat het vraag~tuk van de praecontractuele verhouding vrij ingewikkelde problemen stelt.
2. Men stelt ook vast dat dit vraagstuk in talrijke kringen belangstelling wekt. Zo JHERING haar vooral heeft onderzocht uit het oogpunt van
het toen in het Duitse Rijk vigerend Romeinse recht 1 , dan heeft ze ook
buiten de civilistische landen de aandacht gaande gehouden, zo bv. in de
common law-landen 2 , in de civilistisch-gerichte deelstaten van de common law-landen, zoals Louisiana 3 en Schotland 4 , in Griekenland 5 ,
in Zweden 6 , in Zuid-Afrika 7 , jazelfs in het internationale recht 8 •
RABEL heeft aangetoond hoezeer de praecontractuele verhouding ook
voor een vruchtbare rechtsvergelijking in aanmerking kon komen 9 • Het
verwondert dus niet dat ze talrijke comparatisten heeft aangetrokken 10 ,
en dat ze thans voorkomt op de agenda van de Vereniging voor de vergelijkende· studie van het recht van België en Nederland.
3. Plan van de uiteenzetting. Hierna wordt de praecontractuele verhouding uitsluitend uit het oogpunt van het Belgische recht bestudeerd.
In het eerste deel zal men pogen de praecontractuele verhouding te
omschrijven, o.a. aan de hand van enkele voorbeelden. Men zal tevens
nagaan welke plaats ze thans inneemt ten gevolge van de maatschappelijke evolutie.
In een tweede deel wordt de aansprakelijkheid voor praecontractuele
gedragingen onderzocht op grond van de BelgischJ rechtspraak terzake.
Ook zal de juridische gronsdlag van de praecontractuele aansprakelijkheid nader worden bepaald.
In enkele slotopmerkingen zal men de praecontractuele verhouding
situeren tegen de achtergrond van de huidige opvattingen over de onrechtmatige daad en het contractenrecht.

Zie verder, ll, § 3, B.
Benevens de reeds genoemde studie van KESSLER en FINE, zie ook: FULLER en PERDUE,
"The reliance interest in contract damages", Yale L. J., 1937, blz. 52 volg., blz. 373 volg.
3 H. ScHWBNK, "Culpa in contrahendo in German, French and Louisiana Law", Tulane
L. Rev., 1940, blz. 87 volg.
4 P. STEIN, Fault in the formation of contract in Roman law and Scats law, EdinburghLondon, 1958.
5 PRASTICAS, Chronique de droit hellénique, Rev. trim. dr. civ., 1950, blz. 418. Zie ook art.
197-198 van het Griekse B.W., waarover meer in de slotbemerkingen van dit opstel.
6 KARLGREN, Om till det 'negativa kontraktintresset' begränsad skadestandssky/dighet vid
ogiltiga avtal: Avtalsrättsliga spörsmal, Lund, 1940, blz. 7 volg.
7 J. C. DE WET, en J. P. YEATS, Die Suid-Afrikaanse kontroktereg en handelsreg, 2e uitg.,
Durban, 1953, blz. 69.
8 FRANK; "Ein Fall von culpa in contrahendo in ternationalen Rechtes", Schw. J. Z., 1956,
blz. 106 volg.
9 E. RABEL, "Deutsches und Amerikanisches Recht", RabelsZ., 1951, blz. 355.
10 Zie b.v.: HERZ, Culpa in contrahendo nach heutigem Recht in rechtsverg/eichender Darstellung, Zürich, 1935 (proefschrift}; R. NIRK, "Rechtsvergleichendes zur Haftuug für culpa
in contrahendo", RabelsZ., 1953, blz. 310 volg.
1
2
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Deel 1. Begripsomschrijving van de praecontractuele verhouding
§ 1. Kenmerken van de praecontractuele verhouding
Praecontractueel noemt men de periode die voorafgaat aan het sluiten
van een contract, of, omgekeerd aan de eenzijdige of meerzijdige beslissing een voorgenomen contract niet te sluiten.
Ze is gekenmerkt door het bestaan van een wederkerige verhouding
tussen rechtssubjecten in verband met het sluiten van een overeenkomst,
waarbij het onverschillig is of deze overeenkomst uiteindelijk al dan niet
tot stand komt. Deze kenmerken kunnen naderworden belicht als voJgt.
A. Een wederkerige verhouding. Twee of meer rechtssubjecten bevinden
zich in een toestand waaruit blijkt dat ze wederzijds overwegen een overeenkomst te sluiten. Daardoor ontstaat een praecontractuele verhouding:
partijen treden in mekaars rechtssfeer, ze doen tussen hen een "sociaal
contact" tot stand komen 1 • Dit is een maatschappelijk, nog niet een jruidisch, gegeven. M.a.w., deze verhouding brengt niet noodzakelijk tussen
de betrokken subjecten een rechtsband mede, hetgeen niet uitsluit dat uit
haar - zoals uit talrijke andere maatschappelijke verhoudingen (bv.
wederzijdse tegenliggers op een autoweg) - rechtsplichten kunnen ontstaan, hetzij rechtstreeks uit kracht van de wet, hetzij door de wilsuiting
van de betrokken partijen.
B. Een contractuele finaliteit. Het "sociaal contact", de verhouding,
komt tot stand omdat twee of meer rechtssubjecten uitdrukkelijk of
stilzwijgend laten blijken dat ze een overeenkomst zouden kunnen
sluiten. Voor de begripsomschrijving van de praecontractuele verhouding heeft het weinig belang of uiteindelijk al dan niet een overeenkomst tot stand komt 2 , zolang de contractuele finaliteit maar voor1 In de Duitse rechtsleer werden aan dit soort verhoudingen reeds talrijke onderzoekingen
gewijd. Zie o.a.: HAUPT, "Ueber faktische Vertragsverhältnisse", Leipziger rechtswissenschaftfiche Studien, deel 124, 1941-1943, blz. 9 volg.; DoLLE, "Auszergesetzliche Schuldpfiichten", Zeitschr. f, d. ges. Staatswiss., 1943, blz. 67 volg.; EssER, "Gedanken zur Dogmatik der 'faktischen Schuldverhältnisse' " Archiv für die civilistische Praxis (hierna: AcP),
deel 157, blz. 86 volg.; R. NIRK, Die Lehre von der culpa in contrahendo in rechtsverg/eichender Darstellung als kritischer ]Jeitrag zur Lehre vom 'sozialem Kontakt', Tübingen, 1951
(proefschrift); SIMITIS, Die faktisch en Vertragsverhältnisse als Ausdruck der ge wandelten
sozia/en Funktion der Rechtsinstitute des Privatrechts, 1957, blz. 587-590; W. SIEBERT,
Faktische Vertragsverhältnisse, Karlsruhe, 1958; H. LEHMAN, "Faktische Vertragsverhältnisse", N.J.W., 1958, blz. 1 volg.; A. NIKISCH, "Ueber 'faktische Vertragsverhältnisse' ",
Vom Deutschen zum Europäischen Recht - Pestschrift für H. Dölle, Tübingen, 1963, I,
blz. 79 volg. Zie ook het reeds geciteerd opstel van LARENZ.
2
Het al dan niet tot stand komen van een overeenkomst wordt evenwel relevant in verband met de sanctie der rechtsplichten die uit deze verhouding kunnen ontstaan, en voor het
onderscheid tussen de praecontractuele verhouding stricto sensu en /ato sensu, waarover
meer verder: I, § 4.
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handen is. Vereist wordt evenmin dat de betrokken rechtssubjecten het
stellig voornemen koesteren om wederzijds een overeenkomst te sluiten:
het volstaat dat ze "het terrein verkennen" om na te gaan of tussen hen
een overeenkomst mogelijk is.
§ 2. Wat gebeurt er tijdens de praecontractuele periode?

Tijdens de praecontractuele periode kunnen talrijke gebeurtenissen
plaats grijpen, resp. handelingen worden gesteld 1 • Dit blijkt niet uit
de Code Napoléon, waar met geen woord wordt· gerept over de diverse
omstandigheden die aan het sluiten van een contract kunnen voorafgaan
2
• De rechtspraak, de rechtsleer en de juridische praktijk tonen evenwel
aan dat de toestemming die van de contracterende partijen wordt vereist
(B.W., art. 1108), niet a.h.w. door spontane generatie ontstaat 3 , en dat
zij wel integendeel het resultaat is van een psychologisch verloop, dat
zelf wordt beïnvloed door een aantal externe factoren 4 •
A. Er kan een aanbod worden gedaan, d.w.z. een ontwerp-contracteen ultimatum 5 - dat door een der deelnemers aan de praecontractuele
verhouding wordt vastgesteld, en waarvan de aanvaarding door de andere
deelnemer volstaat opdat het in een contract wordt omgezet.
B. De vorming van een contract gaat vaak gepaard met onderhandelingen of voorbesprekingen tussen de deelnemers aan de praecontractuele
verhouding. In veel gevallen gaan deze onderhandelingen aan het aanbod vooraf (men beproeft of een contract mogelijk is). Het gebeurt ook
dat ze pas na het aanbod worden aangevat(men onderzoekt de mogelijkheid om de inhoud van het gemaakte aanbod te wijzigen) 6 •
1 De praecontractuele verhouding wordt helaas niet onderzocht bij: J. LARGUIER, "La
formation du contrat dans les divers es ventes commerciales", in: J. HAMEL e.a., La vente
cammerciale de marchandises, Paris, 1951, blz. 57 volg.
2 InhetB. W. is alleensprakevaneen verkoopbelofte, waarover verder: I,§ 2, G.
3 Tenzij in uitzonderlijke gevallen (zie b.v. B. W., art. 1396 inzake praenuptiale wijzigingen
van een huwelijksovereenkomst) dienen de wederkerige toestemmingen niet gelijktijdig te
worden gegeven.
4 Het is niet steeds gemakkelijk uit te maken waar de praecontractuele periode eindigt, en
waar de verhouding, in voorkomend geval, een contractuele wordt. Aldus b.v. in het geval
van de Punktafion en de beginselakkoorden, waarover verder: I, § 2, C; I, § 4, A, c; II,
§ 1, C. Anderzijds is ook niet steeds duidelijk waar de praecontractuele verhouding precies
begint. Voor een extreem voorbeeld, zie in Duitsland het Linoläum-Fall, Reichsgericht, 7
december 1911, RGZ 78, 239: een kooplustige wordt, terwijl hem linoleumtapijten worden
aangeboden, door een omvallende tapijtrol gekwetst; het RG beslist dat de verkoper
praecontractueel aansprakelijk is. In België- waar de praecontractuele aansprakelijkheid
gesteund is op art. 1382-1383 B.W. (zie verder) -vertoont dit vraagstuk minder belang.
Zie b.v.: Rb. Luik, 23 januari 1967, Jur. Liège, 1966-1967, blz. 196 (bezoekster van een
grootwarenhuis valt en wordt gekwetst ten gevolge van het uitglijden op vruchtenafval).
Vgl.: Cass. fr., 11 november 1964, Dal!., 1965, Jur., blz. 93.
s R. SALEILLES, art. cit., blz. 701.
6 Hier wordt netjes een onderscheid gemaakt tussen "aanbod" en "voorbesprekingen".
In de praktijk is dat niet altijd zo eenvoudig. Zie de rechtspraak in verband met verzekeringspolissen bij: J. LIMPENS en R. KRUITHOF, Rev. crit. iur. b., 1964, blz. 479, nr. 19; J. MATTRIJS
enG. BAETEMAN, T.P.R., 1966, blz. 88-89, nrs. 31--'-32; zie ook: DE PAGE, Il, nr. 499 bis.
TELDERS, art. cit., blz. 183, merkt terecht op dat de praecontractuele verhouding ressorteert
onder het recht der grensgebieden.
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C. Het is ook mogelijk dat de verschillende punten die tijdens de
onderhandelingen als verworven worden beschouwd geleidelijk worden
opgetekend. In Duitsland noemt men dit een Punktalion 1 , een figuur die
men in de Franse en Belgische rechtsleer minder ontmoet, hoewel ze er
niet helemaal onbekend is 2 , inz. onder de vorm van een beginselakkoord,
waarvan de modaliteiten nog nader dienen te worden uitgewerkt.
D. Tijdens de opderhandelingen en besprekingen worden door de
deelnemers aan de praecontractuele verhouding inlichtingen verstrekt
nopens het voorwerp van de voorgenomen transacties. In sommige gevallen kan het mededelen van inlichtingen een bijzonder belang vertonen.
Aldus wenst bv. de eventuele koper, vooraleer aanzienlijke bedragen te
besteden aan de aankoop van een nijverheidsuitrusting, op de hoogte
te worden gesteld van al haar specificaties. De kandidaat-verkoper zal
hem dan know how 3 , fabrieksgeheimen, enz. moeten mededelen.
E. In verband met de aanneming van werken vraagt de opdrachtgever
gewoonlijk aan een aantal aannemers een bestek. Dit brengt voor hen
kosten mede, waarvan de vergoeding niet eens vaststaat, .vermits de
opdrachtgever precies verschillende bestekken nodig heeft om daaruit het
meest voordelige te kunnen kiezen.
F. Tijdens de praecontractuele periode kunnen ook gentiemen's
agreements worden gesloten, d.w.z. juridisch niet verbindende akkoorden
waarbij personen op hun woord van eer of anderzins overeenkomen
bepaalde gedragingen te volgen, resp. op een later tijdstip bepaalde
contracten te sluiteri 4 •
G. Ten slotte gebeurt het vaak dat de deelnemers aan de praecontractuele verhouding eenzijdige of meerzijdige contractbelojien bedingen,
onder de vorm van voorcontracten 5 , optiecontracten 6 en voorrecht1 Zie b.v.: LEHMANN, Al/gemeiner Teil des Bürger/ichen Gesetzbuches, 14e uitg., 1963, blz.
231; D. HENRICH, Vorvertrag, Optionsvertrag, Vorrechtsvertrag. Ein dogmatisch-syst'ematische Untersuchung der verfrag/ichen Bindungen vor und zu einem Vertragsschluss, BerlinTübingen, 1965, blz. 101 volg.
2 Zie b.v. E. LEDUC, Des avant-contrats, Paris, 1909, blz. 64 volg.; J. C. SERNA, Le re[us de
contracter, Paris, 1967, blz. 199 volg. Zie ook: Cass. fr. (soc.) 24 maart 1958, J.C.P., 1958.II.
10868, met noot J. CARBONNIER, waarover ook verder: IJ, § 1, C.
3 Over know-how, zie onlangs: P. DuRAND, "Le 'know-how'", J.C.P., 1967, Doctrine, nr.
2078; F. MAGNIN, C01itribution à /'étude du knowhow, Lyon, 1966 (proefschrift). Voor definities en verwijzingen, zie ook: G. ScHRANS, Octrooien en octrooilicenties in het Europees
mededingingsrecht, Gent, 1966, blz. 161, noot 3.
4 Vgl.: REuss, "Die Intensitätsstufen der Abreden und die Gentlemen Agreements",
AcP, 1954-1955, blz. 485 volg.
5 B.v. een voorcontract van vennootschap of pacturn de inuendo societate. Over de rechtshandelingen die worden gesteld tot aan het sluiten van het. eigenlijk contract van vennootschap, zie b.v.: R. WEITH, Les cantrats conclus au nom d'une société anonyme en [ormation,
Lausanne, 1936 (rechtsvergelijkende studie) .
.6
de rechtspraak wordt niet steeds met voldoende duidelijkheid het onderscheid gemaakt
tussen een optiecontract en een aanbod. Zie b.v. ~Cass. ,20 mei 1954, Pas., 1954.1.822.
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contracten 1 • Ons Burgerlijk Wetboek kent in dit verband de verkoopbelofte (B.W., art. 1589) 2 •
Hoewel DE PAGE ze bij de praecontractuele periode indeelt 3 , en al is
ze, in werkelijkheid, voor de partijen slechts de voorbereiding van een
definitief contract dat later wellicht tot stand komt, toch is de contractbelofte, uit het oogpunt van de rechtstechniek, wel degelijk een contract,
en bevinden we ons op contractueel, en niet op praecontractueel, vlak 4 ,
zodat ze voor een verdere bespreking niet in aanmerking dient te komen.
§ 3. Invloed van de maatschappelijke evolutie op de praecontractuele
verhouding
Zo het in 1804 wellicht niet noodzakelijk was veel aandacht te besteden aan de praecontractuele verhouding, omdat de meeste contracten
toen werden gesloten tussen aanwezigen die na een effen bespreking een
overeenstemming bereikten 5 , dan is thans de maatschappelijke achtergrond van de praecontractuele verhouding aanzienlijk gewijzigd, hetgeen
meteen uitlegt waarom rechtspraak en rechtsleer zich aan dit onderwerp
zijn gaan interesseren.
In verband met het totstandkomen van het contract lijken vooral vier
factoren van de maatschappelijke ontwikkeling te moeten worden beklemtoond.
A. In de eerste plaats is de methode van contracteren ingewikkelder
geworden 6 • V aak bevinden de betrokken partijen zich op grote afstand
en gebeuren de onderhandelingen door middel van technieken die niet
steeds de ware bedoeling van de partijen tot uitdrukking brengen, zoals
bv. briefwisseling\ telefonie, telegrafie, telex, enz., eventueel met gebruik

1 Voor een algemeen rechtsvergelijkend overzicht, zie: D. HENRICH, o.c.; over het voorrechtscontract naar Belgisch recht, raadpleeg: J. DE VrsscHER, Le pacte de pré{érence.
Ses app/ications en droit civil et en droit commercial, Brussel, 1938; Rép. prat. dr. b., Tw.
Vente (o.l.v. J. LIMPENS), nr. 103 volg.
2 Zie ook: L. BoYER, "Les promesses synallagmatiques de vente. Contribution à la théorie
des avant-contrats", Rev. trim. dr. civ., 1949, blz. 1 volg.
3 Traité, II, nr. 497.
4 Rép. prat. dr. b., Tw. Vente, nr. 80; DE PAGE, II, nr. 505; MAZEAUD en TuNe, Traité
théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle, 6e uitg., Paris
1965, I, nr. 116, nr. 120.
Blijkbaar ten onrechte heeft de Vrederechter te Castres (Frankrijk) beslist dat het niet inlossen van een contractbelofte niet een contractuele wanprestatie, maar een onrechtmatige
daad (art. 1382 B.W.) uitmaakt. Trib. Paix Castres, 2lfebruari 1933, Journ. ass. 1933, blz.
169.
5 Aldus: LAURENT, XV, nr. 472.
6 Zie ook: E. SALLE, L' évolution technique du cantrat et ses conséquences juridiques, Paris,
1930.
7 Aan zakenlui wordt vaak de raad gegeven moeilijke onderhandelingen niet door middel
van een briefwisseling te voeren, maar wèl mondeling. Zie: N ational In dustrial Conference
Board, Foreign Licensing Agreements, New-York, 1959, II, blz. 11, waar men o.a. de volgende opmerking aantreft: "Merely the volume of correspondence needed to convey to
both parties the detailed information that each should have before signing a contract would
demand exceptionally prolific writers, and could probably only be attained if Alexander
Dumas was working at one end and Erle Stanley Gardner at the other".
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van een code 1 • Misverstanden zijn hier niet uitgesloten 2 • Anderzijds is de
contractvrijheid ingekrompen in de mate dat de Staatstussenkomst
toenam, en worden allerlei contracten aan diverse reglementeringen
(bv. inzake prijzen, kartelwetgeving, enz.), jazelfs aan bestuurlijke toelatingen onderworpen (bv. inzake stedebouw, wisselcontrole, contingenteringen en vergunningen, enz.) 3 • Ook dit heeft uiteraard invloed op
de praecontractuele verhouding, en het valt in die omstandigheden soms
moeilijk uit te maken in welk stadium van de praecontractuele verhouding de partijen zich bevinden, en derhalve welke rechtsplichten, in voorkomend geval, op hen rusten 4 •
B. De methode van contracteren is ook "wetenschappelijker" en meer
"gestandardiseerd" geworden 5 • In talrijke branches van handel en nijverheid worden steeds meer type-overeenkomsten opgesteld voor bepaalde
soorten van economische transacties, bv. inzake verzekeringen, bankwezen, zeevervoer, internationale verkoop 6 , en dgl. 7 • "L'homme
d'affaires- schrijft DEL MARMOL 8 - n'a guère Ie temps de discuter les
clauses générales d'un cantrat avec chacun de ses clients. Dès !'instant
ou sa production se fait en série et atteint une certaine ampleur, ou Ie
1 Over het gebruik van cade's in de internationale handel, zie o.a.: M. S. RosENTHAL,
Techniques of international trade, New York, 1950, blz. 461 volg. Op blz. 463 vindt men een
voorbeeld van niet minder dan 27 voorwaardelijke aanvaardingen van een aanbod; o.a.:
"accept your offer, but .... "wordt "ifaej" in code; "accept your offer if at same price and
terros as last" wordt· "ifaio"; "accept your offer provided" wordt "ifams"; "accept your
offer subject to following alterations" wordt "ifarx"; enz.
2 Zie b.v. reeds in de 19e eeuw het beroemde geval waar een commissionair een telegram
ontving met de opdracht een belangrijk aantal aandelen ter verkopen wanneer de opdrachtgever evenwel instructie gegeven had deze aandelen te kopen; het misverstand was te wijten
aan een vergissing van de telegrafist. Zie: J. LIMPENS, "Rechtsvergelijkende aantekeningen
over wil en wilsverklaring", Liber amicorum Baron L. Fredericq, Gent, 1965, II, blz. 679.
Het probleem van de invloed der telegrafie op de totstandkoming van overeenkomsten
heeft, reeds in de 19e eeuw, de aandacht der auteurs gaande gehouden. Zie o.a.: C. AssER:
De telegraphie in hare rechtsgevolgen, 1866; MEILI, Das Telegraphenrecht, Zürich, 1870;
ScHILLER, Die unrichtige Uebermittlung von telegrafischen Erklärungen, Rostock, 1902. Zie
ook: LAURENT, XV, nr. 472 (3e uitg., 1878) die zich, met zijn gebruikelijk enthousiasme, als
volgt uitdrukt: "on se parle, on se répond par télégramme avec la rapidité de l'éclair".
3 Vgl.: P. DuRAND, "Le róle des agents de l'autorité publique dans la formation du <;ontrat", Rev. trim. dr. civ., 1948, blz. 172-174. In verband met een op dit punt interessante
Belgische wet van 12juli 1931, zie: DE PAGE, II, nr. 548.
4 Over deze evolutie, zie ook: C. DEL MARMOL, "Les clauses contractuelles types, facteur
d'unification du droit commercial", Liber amicorum Baron L. Fredericq , Gent, 1965, I,
blz. 309-310; 62ème Congrès des notaires de France, La formation du contrat. L'avantcontrat, Paris, 1964, blz. VII, blz. 21.
5 Vgl. R. SAVATIER, Les métamorphoses économiques et sodales du droit civil d'auiourd'hui.
Première série. Panorama des mutations, 3e ui tg., Paris, 1964, blz. 61 volg. - Vgl: JossERAND,
,,Aperçu général des tendances actuelles de la théorie des contrats", Rev. trim. dr. civ.,
1937, blz. 1 volg.
6 Zie Rép. prat. dr. b., Tw. Vente, nr. 1675 volg.
7 Raadpleeg voor een overzicht: VAN RYN, II, nr. 1225; Rép. prat. dr. b., Tw. Vente, nr.
1681. Zie ook: LEAUTE, "Les contrats-types", Rev. trim. dr. civ., 1953, blz. 429. Voor een
extreem geval waar verbindende verkoops-, leverings- en andere handelsvoorwaarden worden vastgesteld door een lichaam van de (Nederlandse) publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie,
zie: H. CoHEN JEHORAM, "Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en burgerlijk recht",
S.E. W., 1966, blz. 138 volg.; id., Wie geeft de burgerlijke wet?, Deventer, 1967 (inaugurale
rede). Voor een rechtsvergelijkende studie: 0. PRAVSNITZ, The standardization of commercial
contracts in Eng/ish and continental law, London, 1937.
8 Art. cit., blz. 309-310.
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nombre de ses clients se multiplie, il lui faut un costume juridique de
confection, des contrats en série, une sorte de convention-type standardisée valable pour !'immense majorité des cas ... Le costume sur mesure
est réservé pour les cas spéciaux. A !'automatisme dans l'équipement industrie!, à la normalisation des matières traitées, à la simplification des
méthodes de travail répondent pour des soucis identiques, sur le plan
juridique, les contrats-types préfabriqués et les conditions générales
stéréotypées" 1 • Dit heeft uiteraard ten gevolge dat het praecontractueel
debat aanzienlijk wordt beperkt 2 , hetgeen nog niet betekent dat deze
overeenkomsten zonder wederzijdse toestemming ontstaan 3 •
C. Ten gevolge van de toenemende complexiteit, enerzijds, en van de
standardisering, anderzijds, heeft de praecontractuele verhouding in het
contractenrecht een belangrijke plaats ingenomen: ze is uitgegroeid tot
een waarachtige tussenschakel bij het totstandkomen van het contract 4 •
Dit brengt uiteraard toegenomen rechtsplichten mede, die in de verdere
uiteenzetting zullen worden onderzocht.
Dit betekent eveneens dat hetgeen tijdens de praecontractuele periode
gebeurt vaak dienstig kan zijn voor de interpretatie van de naderhand
tussengekomen overeenkomst 5 • Dit geldt niet alleen voor contracten
die het resultaat zijn van zorgvuldige onderhandelingen, maar ook voor
de type-contracten waarvan de redactie in de betrokken branche vaak
wordt voorafgegaan door grondige besprekingen, die worden weergegeven in een toelichting bij het model van type-contract 6 •
D. Ten slotte hebben de groeiende omvang van de ondernemingen en
de veelvuldigheid van de economische transacties ten gevolge dat de
deelnemers .aan de praecontractuele verhouding niet steeds dezelfde
rechtssubjecten zijn als degenen tussen wie de beoogde overeenkomst
tot stand komt. Dit houdt verband met de toenemende rol van de ver1 Wanneer de type-voorwaarden in de betrokken branche volledig ingeburgerd zijn, mag
men beschouwen dat ze stilzwijgend zijn aanvaard en dat ze van rechtstreekse toepassing zijn,
tenzij de partijen ze uitdrukkelijk hebben uitgesloten. VAN RYN, II, nr. 1226. Zie b.v. inzake
de algemene voorwaarden van het Antwerps contract voor de aankoop van maïs: Brussel,
27 februari 1929, Jur. Port. Anv., 1929, blz. 194.
2 CARBONNIER J., Théorie des obligations, Paris, 1963, blz. 94; VAN RYN, II, nr. 1225.
3 Vgl. ook in dit verband de evolutie van de toetredingscontracten. Zie bv.: G. RIPERT,
La règle morale dans les obligations civiles, 2e uitg., Paris, 1927, blz. 100 volg., SALLE, o.c.,
blz. 35 volg.; P. DE HARVEN, Liberté et sécurité contractuelles, Brussel, 1945, blz. 26 volg.;
H. DE PAGE, Il, nr. 549 volg.
4 M. DE LABARRE, "La formation du consentement. Le röle du notaire dans les pourparlers", in: La formation du contrat. L'avant-contrat, o.c., blz. 21.
sH. DE PAGE, II, nr. 501; DEKKERS R., Handboek, II, nr. 88; L. FREDERrco, Traité, Hl,
nr. 14, blz. 42; C. RENARD, Novelles- Droit civil- Obligations, nr. 185; D. HENRICH, o.c.,
blz. 101. Voor een voorbeeld, zie: Rev. trim. dr. civ., 1934, blz. 839, nr. 24. -Vgl. ook:
Loi uniforme sur la formation des cantrats de vente internationale des obiets mobiliers (Bijlage
I bij de conventie van 's-Gravenhage van 1 juli 1964), art. 2, eerste lid: "Les dispositions des
articles suivants sant applicables, sauf dans la mesure ou d'autres règles résultent des négociations préliminaires, de l'otfre, de la réponse, des habitudes qui se sant établies entre les
·
parties, ou des usages".
6 Zie b.v. de model know-how overeenkomst, met toelichting, opgesteld door het ORGALIME (Organisme de liaison des industries métallurgiques) in 1962.

235

tegenwoordiging 1 • Lasthebbers 2 , aangestelden 3 , gewone tussenpersonen 4 of handelsagenten 5 voeren de praecontractuele besprekingen
met het oog op een overeenkomst die de vertegenwoordigde moèt verbinden. Mag men voorbehouden dat deze laatste in voorkomend geval
aansprakelijk is voor de praecontractuele gedragingen van zijn vertegenwoordiger? 6 •
§ 4. Wat kan er mis gaan tijdens de praecontractuele periode?
Men dient een onderscheid te maken tussen twee hypothesen:
A. de partijen worden het uiteindelijk niet eens (praecontractuele
verhouding stricto sensu);
B. de partijen worden het uiteindelijk wèl eens (praecontractuele verhouding lat~ sensu).

A. De praecontractuele verhouding stricto sensu: de partij en worden het niet eens.
a. Twee of meer personen hebben met mekaar onderhandelingen of
besprekingen aangeknoopt om te onderzoeken of en hoe tussen hen een
contract kan worden g~sloten. De betrokken personen kunnen gemeenschappelijk tot de vaststelling komen dat tussen hen geen contract mogelijk is, en het daarbij laten. Het is evenwel ook mogelijk dat slechts één
der deelnemers aan de praecontractuele verhouding de onderhandelingen
of besprekingen afbreekt, hetzij dat hij aan zijn partners zijn redenen
hiervoor aangeeft, hetzij dat hij geen redenen, of drogredenen, aangeeft.
Het gebeurt ook- maar dit wordt dan meer machiavellistisch - dat
een persoon die met een ander onderhandelingen heeft aangeknoopt, van
bij de aanvang het voornemen had deze te doen afspringen, b.v. om aldus
te voorkomen dat de partner een gelijkaardige transactie sluit met een
concurrent 7 , of om degene, door wie hij zich bij een vorige gelegenheid
te kort gedaan acht, er nu eens "lekker in te laten vliegen" 8 •
b. Een persoon maakt aan een ander een aanbod tot contracteren;
de aanvaarding wordt binnen een bepaalde termijn verwacht; voor die
termijn verstreken is, trekt de pollicitant zijn aanbod in. Of nog: bepaalde
handelaren bevinden zich doorlopend in een staat van aanbod 9 , althans
wanneer zij hun waren openbaar uitstallen of hun diensten openbaar
1 Over dit aspect van het vraagstuk der praecontractuele verhouding, zie ook: K. BALLERSTEDT, "Zur Haftung für culpa in contrahendo bei Geschäftsabschlusz durch Stellvertreter",
AcP, 1950-1951, blz. 501 volg.
2 Zie bv.: Rb. Luik, 11 januari 1901, Rec. gén. enr., 1902, blz. 111; Hrb. Brussel, 7 juni
1960, Jur. com. Brux., 1960, blz. 231.
3 Zie b.v.: Luik: 19 januari 1965, Rev. gén. ass. resp., 1965, nr. 7423.
4 Zie b.v.: Gent, 22 juni 1925, Belg. iud., 1926, 51.
5 Zie b.v.: Hrb. Brussel, 21 juni 1951, Jur. comm. Brux., 1952, blz. 112; Hrb. Antwerpen,
27 mei 1960, R. W., 1960-1961, kol. 649.
6 Voor een nader onderzoek zie verder: II, § 4.
7 W. ERMAN, "Beiträge zur Haftung für das Verhalten bei Vertragsverhandlungen",
AcP, 1934, blz. 275; R. NIRK, RabelsZ, o.c., blz. 347; F. KESSLER enE. FINE, o.c., blz. 419;
P. ProTET, o.c., blz. 127.
s Vgl. B. M. TELDERS, o.c., blz. 185.
9 Zie over deze toestand: DE PAGE, Il, nr. 525; VAN RYN, II, nr. 1219.
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bekend maken, met aanduiding van de verhandelingsvoorwaarden (inz.
de prijs), of aan hun aanbod onder dezelfde voorwaarden ruchtbaarheid
geven door middel van omzend-. of aanplakbrieven, folders, enz. 1 .
Mogen zij weigeren een contract te sluiten met degenen die hen daartoe
verzoeken?
c. Twee of meer personen hebben een beginselakkoord bereikt nopens
een overeenkomst die tussen hen zal worden gesloten; de voorwaarden
en modaliteiten moeten evenwel nog worden vastgesteld. Eén der partijen weigert het beginselakkoord nader uit te werken. Kan ze daartoe
worden gedwongen?
d. Iemand heeft aan een aantal aannemers gevraagd een bestek op te
maken voor een gebouw dat hij wil laten optrekken. Uiteraard wordt
slechts het bestek van één aannemer weerhouden, en aan hem wordt de opdracht gegeven. Kunnen zijn concurrenten voor de gedane kosten worden
vergoed?
e. In de praktijk doet zich soms een heel bijzonder geval voor. Twee
of meer personen zijn verbonden door een voor een bepaalde tijd gesloten
contract, waarvan niet werd voorzien dat het zou worden verlengd na
het verstrijken van de bedongen termijn. Door allerhande middelen wekt
de ene partij evenwel bij de andere het vertrouwen dat het contract zal
worden hernieuwd. Op het geschikte ogenblik weigert ze dit te doen.
Behoudens in uitzonderlijke gevallen 2 , kan ze daartoe niet worden genoopt, vermits daaromtrent niets is voorzien in het contract. Mag de
andere partij zich niettemin op het gewekt vertrouwen beroepen?
f. Tenslotte: industriëlen bevinden zich in een praecontractuele verhouding, waarbij de ene aan de andere know how, geheime werkingsschema's (flow sheets) en dgl. heeft medegedeeld, die deze in staat moeten
stellen zich een oordeel te vormen over de aangeboden uitrusting 3 •
Uiteindelijk gaat het contract niet door (de reden van het afspringen
der onderhandelingen is hierbij irrelevant), doch de partij aan wie het
know how werd medegedeeld maakt daarvan niettemin gebruik, hetzij
door het, zonder toestemming, in haar bestaande uitrusting aan te wenden,
hetzij door het mede te delen aan een concurrent van de pollicitant 4 •
1 Wanneer de verhandelingsvoorwaarden, inz. de prijs, niet worden aangeduid, geldt het
geen aanbod, doch ten hoogste een advertentie. Rb. Kortrijk, 2 juli 1931, Jur. Comm. Fl.,
1932, blz. 126 ("Grond te koop. Inlichtingen bij X").
2 Zie b.v. in verband met de handelshuurovereenkomsten, de wetten van 30 april 1951 en
29 juni 1955, de huurcelen voor bescheiden woningen, de wetten van 29 januari 1964 en 28
december 1966, de huurcelen voor de woningen in de nabijheid van het SHAPE-hoo[dkwartier
in België, de wet van 12 juni 1967 "houdende uitzonderlijke voorzieningen inzake huishuur",
en het Koninklijk besluit van 6 juli 1967. Zie ook: G. BR!ERE DE L'ISLE, "La maintien par
voie d'autorité du rapport contractuel arrivé à son expiration", in: P. DuRAND e.a., La
tendance à la stabilité du rapport contractuel, Paris, 1960, blz. 301 volg.
3 Zie in de toelichting bij de reeds genoemde modelovereenkomst inzake know-how van
ÜRGALIME, blz. 17: "Pour amener le elient à conclure, le concédant de know how doit
nécessairement livrer une partie de ses secrets en cours de négociation et le succès de la tentative sera d'autant plus assuré que les confidences auront été plus nombreuses".
4 Vgl.: J. HANSENNE, "De !'engineering à la fourniture de comp1exes 'clé sur porte'.
Définitions. Problêmes de responsabilité", in Faculté de droit de Liège, Commission Droit
et Vie des Affaires, Confrats d'engineering. Rapport préliminaire du groupe de travail be/ge,
·
Liège, 1964, blz. 32-33.
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B. De praecontractuele verhouding lato sensu: de partij en worden het wèl eens.
Hetgeen tijdens de praecontractuele periode gebeurt, kan ook uitwerking hebben nadat het beoogd contract gesloten werd.
a. In het Burgerlijk Wetboek is er slechts één uitdrukkelijk voorschrift
in dit verband, met name art. 1599: de verkoop van andermans zaak is
nietig; de koper heeft recht op een schadevergoeding indien hij niet wist
dat de zaak aan een ander toebehoorde 1 • De regel der nietigheid,
waarover ten andere heel wat kritiek wordt uitgebracht 2 , blijft hier
buiten bespreking. De regel der schadevergoeding vindt haar oorsprong
in de praecontractuele verhouding tussen de partijen. Het recht van de
koper op een schadevergoeding berust immers op een onrechtmatige
daad van de verkoper, welke hierin bestaat dat hij een niet uit te voeren
verplichting op zich heeft genomen 3 • DE PAGE 4 en LIMPENS 5 zien in
deze fout van de verkoper een culpa in contrahendo 6 , welke zijn praecontractuele aansprakelijkheid in het gedrang brengt 7 8 •
In dezelfde zin werd beslist dat degene die een aan hem geschonken
onroerend goed verkoopt, wanneer hij weet dat de schenking nietig is en
dat een nietigheidsvordering werd ingesteld, zich schuldig maakt aan een
onrechtmatige daad 9 •
Daarbij blijft het echter niet.
Het is normaal dat de deelnemers aan de praecontractuele verhouding
mekaar inlichtingen verstrekken 10 , of dat ze er zelf inwinnen, betreffende
het voorwerp van de beoogde overeenkomst. Hier wordt niet voorgehouden dat de partijen verplicht zijn mekaar in alle gevallen inlichtingen
te verstrekken 11 , maar alleen dat, indien inlichtingen worden gegeven
1 Over dit voorschrift, raadpleeg: M. J. CoRNIL, A propos de la revision du Code civi/:
la ventede la chose d'autrui est-e/le réellement nulle? Brussel, 1895; PoUILOT, Etude théoriqu e
et pratique sur la nullité de la vente de la chose d'autrui, Quebec, 1926; DE FoLLEVILLE,
Essai sur la ventede la chose d'autrui, Parijs, 1874; P. GuiHo, "Les actes de disposition sur la
chose d'autrui", Rev. trim. dr. civ., 1954, blz. 1 volg.
2 Zie b.v. DE PAGE, IV, nr. 29; Rép. prat. dr. b., Tw. Vente, nr. 154 volg.
3 DE PAGE, IV, nr. 29, nr. 30-5°.
4 O.c., 11, nr. 556; IV, nr. 30-5°.
5 Rép. prat. dr. b., Tw. Vente, nr. 160.
6 Waarover verder: 11, § 3.
7 Zie ook: Rb. Brussel, 16 februari 1952, Reset iura imm., 1952, blz. 233 (belofte, door de
verkoper, van een onmogelijke zaak).
8 Andere auteurs menen dat de schadevergoeding verschuldigd is uit hoofde van een
niet-uitvoering van de verplichting om de eigendom van de verkochte zaak over te dragen.
Zie b.v. verdere ref. bij: Rép. prat. dr. b., Tw. Responsabilité, nr. 165; R. PrRSON en A. DE
VrLLE, Traité de la responsabilité civile extra-contractuelle, Brussel-Paris, 1935, I, nr. 15.
9 Luik, 27 maart 1878, Journ. enreg., 1878, nr. 13586, blz. 258.
10 Zie b.v.: Hrb. Mans, 20 februari 1962, Pas., 1962. liL 41; Rev. gén. ass. resp., 1963, nr.
7044: een lederen vest wordt zeer beschadigd ten gevolge van een dry-cleaning door een
droogkuisbedrijf; het bedrijf had vooraf dienen te onderzoeken of het lederen vest zonder
schade aan een dry-cleaning kon worden onderworpen; indien het niet uitgerust was om een
zodanig onderzoek te verrichten, moest het ten minste de klant op de gevaren van beschadiging wijzen.
11 Over dit punt, zie vooral: M. DE JuGLART, "L'obligation de renseignements dans les
contrats", Rev. trim. dr. civ., 1945, blz. 1 volg.; HrLDEBRANDT, Erklärungshaftung. Ein
Beitrag zum System des bürgerlichen Rechtes, Berlin-Leipzig, 1931, blz. 157-166. Zie
ook: Ontwerp Meyers, Boek 6, Toelichting, blz. 748; "De bijzondere verhouding, bestaande
tussen twee personen die met elkaar in onderhandelingen zijn getreden, brengt mee dat zij
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deze waarachtig en toereikend moeten zijn 1 • De leugenachtige aard of
de Óntoereikendheid van de tijdens de praecontractuele periode medegedeelde of ingewonnen inlichtingen kan gevolgen hebben op de geldigheid· of op de mogelijkheden tot uitvoering van het naderhand gesloten
contract, zoals blijkt uit de hiernavolgende voorbeelden. De eerste
twee voorbeelden hebben betrekking op het verband tussen de verstrekte
informatie en de geldigheidsvereisten van de aangegane overeenkomst,
terwijl de laatste drie enkele gevallen betreffen waar een gebrekkige
informatie de uitvoering van het contract kan aantasten.
b. Een toestemming die alleen door dwaling is gegeven, is niet geldig
(B.W., art. 1109). De dwaling moet de zelfstandigheid betreffen van de
zaak die het voorwérp van de overeenkomst uitmaakt (B.W., art. 1110},
d.w.z. de bestanddelen waarvan de partijen, of althans één van hen, de
toestemming lieten afhangen 2 • Daar"enboven moet ze verschoonbaar zijn 3
d.w.z. van die aard dat een normaal mens ze ookzou hebben begaan. Wanneer deze voorwaarden vervuld zijn, is het gesloten contract vernietigbaar (B.W., art. 1117), wegens gebrek in detoestemming. Soms beslissen
de hoven en rechtbanken daarenboven dat de partij die de nietigheid
wegens dwaling bekomt, wanneer een zorgvuldig onderzoek haar vooraf
de reden der nietigheid had doen ontdekken, aan de andere partij' voor
zover deze te goeder trouw was en onwetend was van de dwaling van haar
mede-contractant, een schadeloosstelling dient te betalen, ter vergoeding
van de schade die deze partij ondergaat door beroofd te zijn van een geldig contract en door te hebben moeten afzien van andere mogelijkheden
tot contracteren 4 •
Op de korrel genomen, doet deze rechtspraak een principieel vraagstuk
rijzen in verband met het leerstuk van de dwaling. Geen schadeloosstelling kan immers worden toegekend indien niet bewezen is dat hij die de
nietigheid wegens dwaling aanvraagt, een fout heeft begaan 5 • Komt dit
echter niet neer op het erkennen van een recht op vergoeding alleen in
in talrijke gevallen elkaar behoren in te lichten .... De vraag wanneer zulk een mededelingsplicht moet worden aangenomen en de vraag welke gevolgen een tekortkoming in de nakoming ervan behoort te hebben, zijn echter zo zeer afhankelijk van het maatschappelijk
gebruik, van de in de kring van de betrokkenen heersende moraal en van de omstandigheden, dat de wetgever daarvoor geen bindende voorschriften kan geven". Zie ook het ontwerp art. 91 van de Travaux de la cammission de ré[orme du Code civil, 1946-1947, blz. 215
(Frankrijk), en het daarbij horend commentaar: "Cet artiele consacre dans une certaine
mesure, parIebiais de la fraude, une véritable obligation de renseignement". Het ontworpen
art. 91 luidt als volgt: "La partie qui, lots de la condusion du contrat, avait connaissance
de la nullité, est délictuellement responsabie du dommage qu'elle a causé par sa faute à
l'autre partie qui ignorait la nullité ou à un tiers qui l'ignorait également".
1 P. PIOTET, o.c., blz. 121.
2 Cass., 8 mei 1905, Pas., 1905.1.214.
3 Cass., 6 januari 1944, Pas., 1944.I.133.
4 DE PAGE, 11, nr. 559-C; I, nr. 46-C; VAN RYN, J., Responsabilité aqui/ienne et confrats en
droit positi[, Paris, 1933, nr. 100; C. RENARD, Novelles, o.c., nr. 756; LAURENT, XV, nr. 510;
J. LIMPENS, o.c. in Liber amicorum Baron L. Fredericq, blz. 682; R. PLAISANT, noot onder:
Brussel, 25 mei 1946, J.T., 1947, blz. 298: A. DE BERSAQUES, o.c., blz. 279, blz. 284; Rép.
prat. dr. b., Tw Vente, nr. 1817, nr. 1820-1821; J. MATTRIJS en G. BAETEMAN, T.P.R.,
1966, blz. 86, nr. 29. Zie ook: Brussel, 31 mei 1933, Pas., 1934.II.62 (gemeenschappelijke
dwaling van effectenmakelaars); Rb. Brussel, 5 januari 1929, Pand. pér., 1929, nr. 56; Hrb.
Kortrijk, 31 oktober 1959, R. W., 1960-1961, kol. 904.
5 PLANIOL-RIPERT-ESMEIN, VI, nr. 189.
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die gevallen waar de dwaling niet verschoonbaar is (vermits onverschoonbare dwaling per definitie 1 een fout uitmaakt) en waar het contract dus
niet vernietigbaar is wegens dwaling 2 ? Dit zou dan ook beter uitleggen
waarom soms wordt voorgehouden dat in een zodanig geval de meest
aangewezen schadeloosstelling er in bestaat het gesloten contract gewoon
te handhaven 3 •
c. Ook wanneer de toestemming door bedrog is verkregen, is het gesloten contract vernietigbaar (B.W., art. 1109 en 1117), op voorwaarde
dat 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 (B.W., art. 1116). Wanneer het bedrog slechts
bijkomend of incidenteel is, d.w.z. wanneer het ten gevolge heeft gehad
dat de wederpartij tegen minder gunstige voorwaarden heeft gecontracteerd, is er geen grond tot vernietiging, maar slechts aanleiding tot schadeloosstelling 4 ~ Aldus kent de rechtspraak schadeloosstelling toe wanneer
de ene partij tijdens de praecontractue1e periode kwaadwillig aan de
andere partij verkeerde inlichtingen heeft verstrekt over de verwezenlijkte omzet of over de omvang van het cliënteel bij verkoop van een handelszaak 5 , over de waarde van het verkocht onroerend goed, zelfs bij
afwezigheid van benadeling voor meer dan zeven twaalfden (B.W.,
art. 1674 vlg.) 6 , of over de toekomstvooruitzichten voor wie een cursus
per briefwisseling volgt 7 •
Talrijke auteurs aanvaarden daarenboven dat het slchtoffer van een
hoofdbedrog niet alleen een optie heeft tussen de vernietiging van het
contract en de schadeloosstelling op grond van art. 1382 B. W. 8 , maar
eveneens dat het, naast de vernietiging van het contract, ook recht heeft
op een schadevergoeding, indien de nietigheid niet volstaat om de schade
te herstellen die het bedrog hem heeft berokkend 9 •
1

DEKKERS R., Handboek, II, nr. 48.
Zie ook: DE PAGE, I, nr. 46.
Cass., 6 januari 1944, Pas., 1944.I.l33; Brussel, 25 mei 1946, J.T., 1947, blz. 296; Hrb.
Brussel, 6 februari 1947, Jur. comm. Brux., 1948, blz. 90. Vgl.: DE PAGE, II, nr. 559. Zie
evenwel de opmerkingen van J. DABIN, "Erreur inexcusable et nullité des conventions",
Etudes de droit civil, Brussel, 1947, blz. 31-61.
4
Cass., 23 december 1926, Pas., 1927.I.ll3. Zie reeds: Brussel, 29 mei 1858, Pas., 1859.1!.
272. Vgl.: J. LIMPENS & R. KRUITHOF, Rev. crit. jur. b., 1964, blz. 487; A. DE BERSAQUES,
Rev. crit. jur. b., 1964, blz. 283; DE PAGE, I, nr. 52, nr. 54; C. RENARD, o.c., nr. 901, nr. 929;
F. LAURENT, XV, nr. 528; A. KLUYSKENS, Verbintenissen, nr. 30-3°; Rép. prat. dr. b., Tw.
Cantrat et convention en général, nr. 255, nr. 264.
5 Hrb. Brussel, 30 juli 1903, Jur. Comm. Brux., 1903, blz. 333; Hrb. Brussel, 10 april
1936, Jur. Comm. Brux., 1937, blz. 363; Hrb. Brussel, 28 oktober 1949, Jur. comm. Brux.,
1950, blz. 278, noot R. DE BACKER; Brussel, 16 mei 1966, R. W., 1966-1967, kol. 400.Zie ook: FREDERICQ, L., Traité, ll, nr. 24.
6
Cass., 24 januari 1924, Pas., 1924.I.l59; J.T., 1924, blz. 107; Luik, 20 januari 1922,
Pas., 1922.11.125.
7
Hrb. Kortrijk, 31 oktober 1959, R. W., 1960-1961, kol. 904.
8 C. RENARD, o.c., nr. 929; Rép.prat. dr. b., Tw. Vente, nr. 1819. Zie ook: G. RIPERT en
J. BOULANGER, 1957, 11, nr. 185; J. CARBONNIER, Ob/igations, nr. 103, blz. 115; MAZEAUD,
Leçons de droit civil, iJ, nr. 197; P. RouBIER, Essai sur la responsabilité précontractuelle,
o.c., blz. 231-232; M. PERRIN, .Le dol dans la formation des actes juridiques, Paris 1931,
blz. 145.
9
Cass., 21 mei 1953, Pas., 1953.!.731; C. RENARD, o.c., nr .. 929; A. DE BERSAQUES, o.c.,
blz. 284; Rép. prat. dr. b., Tw Vente, nr. 1819. Zie ook: M. PERRIN, o.c., blz. 147.
2
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d. Een recent arrest van het Hof van beroep te Luik betreft het verstrekken van onvolledige inlichtingen 1 • Aan een aannemer van openbare
werken had de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
(N.M.B.S.) de opdracht gegeven een btug over de rivier Leie afte breken.
Tijdens de voorbesprekingen had ze evenwel verwaarloosd de aannemer
in te lichten over het bestaan, stroomop- en afwaarts, van een aantal
voorlopige houten bruggen, geplaatst op een hoogte van ongeveer 1
metér boven het watervlak, die het voor de aannemer onmogeliJk maakten
zijn materieel, zoals contractueel overeengekomen (en zoals ten andere
wel moest gebeuren omdat er geen andere bruikbare toegangsweg
bestond), per boot naar de af te breken brug te vervoeren. De voorlopige
houten bruggen kwamen op geen enkele kaart voor, doch de bevoegde
ambtenaren van de N.M.B.S. kenden hun bestaan. De aannemer moest
wachten tot die voorlopige bruggen werden verwijderd, hetgeen hem een
aanzienlijke schade toebracht. Het Hof te Luik besliste dat de N.M.B.S.
een onrechtmatige daad had gepleegd, door te verzuimen tijdens de
voorbesprekingen de door haar gekende toegangsmoeilijkheden mede te
delen, hetgeen de lasten van de aannemer vermeerderde en de gemaakte
prijsofferte vervalste.
Dit arrest wordt door de rechtsleer goedgekeurd 2 •
e. Een ander geval waar een partij tijdens de praecontractuele periode
ontoereikende inlichtingen had verstrekt, werd beslecht door de Rechtbank
van eerste aanleg te Antwerpen 3 • De Commissie voor de Openbare Onderstand (C.O.O.) te Antwerpen had een huis verhuurd aan een particulier, aan wie ze ook de toelating had gegeven om er, op zijn kosten,
belangrijke herstellingswerken te verrichten. Eén jaar nadien zegde ze
evenwel het huurceel op, omdat het verhuurde goed moest worden afgebroken ten einde een nieuwe uitgang te verzekeren voor de lijkstoeten
die het belendend gasthuis moesten verlaten.
De Rechtbank besliste dat de C.O.O. tijdens àe praecontractuele
periode een onrechtmatige daad had gepleegd. Ofwel was het verzekeren
van een tweede uitgang voor de lijkstoeten een dringende aangelegenheid,
maar dan moest de C.O.O. dit reeds weten bij het sluiten van het huurceel, enkele maanden voordien; ze had dit ter kennis van de huurder
moeten brengen, en hem zeker niet de toelating mogen geven belangrijke
herstellingskosten te maken die hij niet eens zou kunnen delgen. Ofwel
was de inrichting van een tweede uitgang niet dringend, en kon daarmee
worden gewacht. De Rechtbank oordeelde dat de beste vergoeding van
de aan de huurder berokkende schade erin bestond hem een uitstel tot
verhuizen van ongeveer één jaar toe te kennen.
1 Luik (verenigde kamers na cassatie), 3 april1962, J.T., 1963, blz. 62, noot R. 0. DALCQ;
Rev. crit. jur. b., 1964, blz. 270, noot A. DE BERSAQUEs; Jur, Liége, 1962-1963, blz. 90.
2 A. DE BERSAQUES, o.c. (deze auteur meent evenwel, blz. 287, dat in casu ook de aannemer
gedeeltelijk aansprakelijk is voor de hem berokkende schade); J. LIMPENS & R. KRUITHOF,
Rev. crit. jur. b., 1964, blz. 478; J. MATTRIJS & G. BAETEMAN, T.P.R., 1966, blz. 86. Vgl. ook:
PIOTET, o.c., blz. 140-141, en een gelijkaardig geval beslecht door het Reichsgericht,
24 september 1918, RGZ 95, 58 (Wasserableitungs-Fall).
3 Rb. Antwerpen, 10 november 1948, Rev. gén. ass. resp., 1949, nr. 4395.
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f Wat betreft verkeerde inlichtingen die tijdens de praecontractuele
periode worden verstrekt, mag worden verwezen naar een arrest van het
Hof van beroep te Brussel 1 : een opdrachtgever had grondboringen verricht, waarvan de foutieve resultaten aan de aannemers werden medegedeeld voor de berekening van de omvang- en derhalve van de prijsder uit te voeren werken; aan de aannemers werd geen voldoende tijd
gegund om controleboringen te laten doen. Ook hier werd beslist dat de
opdrachtgever zich tijdens de praecontractuele periode aan een onrechtmatige daad had schuldig gemaakt.
§ 5. Beperking tot de praecontractuele verhouding stricto sensu
De hiernavolgende (deel Il) bespreking van de aansprakelijkheid voor
praecontractuele gedragingen zal beperkt blijven tot de praecontractuele
verhouding stricto sensu, d.w.z. de gevallen waar de partijen het niet eens
worden. Ziehier waarom.
A. De uiteenzetting is overzichtelijker, en de vraagstukken kunnen
scherper worden ontleed, wanneer ze tot één typisch aspect worden teruggebracht.
B. De vraagstukken in verband met de praecontractuele verhouding
lato sensu ontstaan pas na h,et sluiten van het contract, zodat men steeds
geneigd is ze op te lossen aan de hand van de voorschriften van het contractenrecht 2 (wilsgebreken, uitvoering, enz,), terwijl dit niet zo is met de
praecontractuele verhouding stricto sensu, waarvoor men op het eerste
gezicht geen aanknopingspunt vindt in het Burgerlijk Wetboek 3 •
M.a.w., de praecontractuele verhouding stricto sensuis eigenaardiger, en
dus aantrekkelijker.
C. Een verdergaande bespreking van de praecontractuele verhouding
lato sensu zou het noodzakelijk maken eveneens nader in te gaan op de
theorie van de wilsgebreken, en inz. op het ingewikkeld leerstuk van de
dwaling 4 , hetgeen buiten deze uiteenzetting valt.
Dit belet niet dat op de praecontractuele verhouding lato sensu nog
even wordt teruggekomen bij de bespreking van de juridische grondslag
van de a'ansprakelijkheid voor praecontractuele gedragingen in België 5 •

1 Brussel (2e Kamer), 17 december 1963, Cie Pieux Frankignoul & Trabeka t. Belgische
Staat, niet gepubliceerd, aangehaald door: J. MATTRIJS & G. BAETEMAN, T.P.R., 1966,
blz. 86.
2 Dat deze voorschriften soms ontoereikend zijn om een oplossing te brengen moge blijken
uit de boven aangehaalde voorbeelden.
3 Vgl. R. 0. DALCQ, "Le problême du 'concours' des responsabilités contractuelle et
délictuelle et la jurisprudence récente", Rev. gén. ass. resp., 1955, 5480, 2e blad, achterkant.
4 O.a. in verband met de verborgen gebreken. Zie J. LIMPENS & J. VAN DAMME, Rev. crit.
jur. b., 1956, blz. 205; 1960, blz. 353 volg.; J. LIMPENS & R. KRUITHOF, Rev. crit. jur. b.,
1964, blz. 484 volg.
5 Verder: 11, § 3, A.
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Deel ll: Aansprakelijkheid voor praecontractuele gedragingen

Bepaalde gedragingen van een deelnemer aan een praecontractuele verhouding kunnen aan zijn partners schade berokkenen 1 • Beschikt het
slachtoffer over een vordering? Onder welke voorwaarden? Welke schade
kan, in voorkomend geval, voor herstel in aanmerking komen? Welke
vorm kan het herstel aannemen? Deze vragen worden thans, aan de hand
van het Belgische positieve recht, besproken. Daarna zal de juridische
_grondslag van de praecontractuele aansprakelijkheid nader worden
onderzocht, en zullen tevens de regels worden nagegaan, die gelden in
_geval van vertegenwoordiging.
§. 1. Positiefrechtelijke oplossingen van het vraagstuk der aansprakelijkheid voor praecontractuele gedragingen

A. Afbreken van voorbesprekingen en onderhandelingen

a. Beginsel. De voorbesprekingen en onderhandelingen verbinden de
partijen nog niet. Op het gevaar af alle handelsbetrekkingen onmogelijk
te maken, moeten de partijen immers, tot op het ogenblik van het aanbod
over volledige ortderzoeks- en beslissingsvrijheid beschtkken 2 • Anderzijds moet 1nen er rekening mee houden dat de partijen in mekaars
rechtssfeer zijn getreden; tussen hen is een praecontractuele verhouding
ontstaan; ze mogen erop vertrouwen dat de andere partij het ernstig
meent. In uitzonderlijke gevallen 3 zal de rechtsspraak de voorrang
geven aan het vertrouwen dat in verband met deze maatschappelijke
verhouding is gewekt, eerder dan aan de juridische ongebondenheld van
de partijen, en zij zal beslissen dat het· eenzijdig afbreken van voorbesprekingen en onderhandelingen een onrechtmatige daad kan uitmaken.
Wellee zijn die uitzonderlijke gevallen? Gebrek aan loyauteit (men laat
b.v. de partner aanzienlijke kosten maken, opzoekingen of werken uitvoeren, wanneer men zich evenwel niet ernstig voorneemt met hem te
contracteren, of reeds een concurrerend aanbod heeft aanvaard) 4 ,
bedrog 5 , een inbreuk op de eerlijke handelsgebruiken 6 of op de goede
1

Ter herinnering: hierna is nog uitsluitend sprake van de praecontractuele verhouding

stricto sènsu, d.w.z. de gevallen waar de partijen het uiteindelijk niet eens worden.
2 RENARD, C. o.c., nr. 176, nr. 186; J. MATTRIJS & G. BAETEMAN, T.P.R., 1966, blz. 85;
J. LIMPENS & R. KRUITHOF, Rev. crit. jur. b., 1964, blz. 477; DE PAGE, II, nr. 501; R. 0.
DALCQ, Novel!es-Responsabilité civile, I, nr. 93.
.
Zie ook: Vred. Namur, 3 juni 1960, Jur. Liège, 1960-1961, blz. 30.
3 DE PAGE, 11, nr. 559.
.
4 C. RENARD, o.c., nr. 186; R. 0. DALCQ, Novelles, o.c., I, nr. 93; PLANIOL-RiPERT-ESMEIN,
VI, nr. 33.
s TELDERS, B. M., o.c., blz. 185.
6 SALEILLES, R., Rev. trim. dr. civ., o.c., blz. 718; DE LABARRE, La formation du contrat.
L'avant-contrat, o.c., blz. 23.
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trouw 1 , lichtvaardigheid of wispelturigheid 2 , enz. In deze onderscheiden
gevallen berust de aansprakelijkheid op een onrechtmatige daad, in de
zin van art. 1382 B.W. 3 • Immers, "la période des pourparlers reste endehors du cercle contractuel" 4 •
b. Voorbeelden 5 • Gedurende ongeveer één jaar drijft een fabrikant
onderhandelingen met een koper van selecte weefsels. Hij weet dat deze
koper een collectie aanlegt ten einde bestellingen bij de mogelijke klanten
uit te lokken, om naderhand, op basis daarvan, een vaste bestelling bij de
fabrikant te doen. Indien deze fabrikant de koper in de waan laat van
een latere contractsluiting, en bij de werkelijke bestelling aan deze
plots, op een voor hem hinderend of schadelijk tijdstip, mededeelt dat hij
geen contract kan of wil sluiten, dan maakt hij zich schuldig aan een onrechtmatige daad, vooral nu de fabrikant de mededeling van de koper
omtrent een door een concurrent verspreid gerucht, nl. dat de fabrikant
alleen aan deze concurrent zou leveren, niet heeft weergesproken. Deze
. wijze van handelen - aldus de Rechtbank van koophandel te Kortrijk 6 - strookt niet met de eerlijke handelsgebruiken, en is strijdig met
de in de handel betamende zorgvuldigheid en het gewekt vertrouwen.
Een petroleum-maatschappij bevindt zich in voorbesprekingen met
een handelaar die wenst een service station te exploiteren. Zonder dat een
overeenkomst dienaangaande werd gesloten, of zelfs enig aanbod werd
gemaakt, betuigt de petroleum~maatschappij haar akkoord met de gekozen vestigingsplaats, laat ze door haar architect het voorgesteld plan
onderzoeken, duidt ze de notaris aan die gelast zal zijn met het verlijden
van de akte waarbU de toekomstige exploitant het terrein zal aankopen,
laat ze door deze sommige dokurnenten ondertekenen die hemjegens haar
verbinden (alleenkoopverbintenissen), geeft ze hem redenen om te
geloven dat ze hem financieel zal bijstaan, en verzamelt ze inlichtingen
met het oog op een kredietverlening. Plots breekt ze alle onderhande- ·
lingen af, zonder enige reden te verstrekken. Het Hof van beroep te Luik
meent dat de petroleum-maatschappij zodoende een onr~chtmatige daad
heeft begaan 7 •
Een vennootschap is in onderhandelingen getreden met een Staatsambtenaar, aan wie ze voorspiegelt dat ze hem wel in haar dienst zou
kunnen opnemen. Geen contract wordt gesloten, geen aanbod gemaakt.
Niet alleen brengt de vennootschap de ambtenaar ertoe bij de Staat
zijn ontslag in te dienen, maar ze is hem hierbij behulpzaam. Nadat de
ambtenaar zijn ontslag heeft ingediend, weigert ze evenwel hem de
1 H. MOTULSKY, Sirey, 1954.II, blz. 50; ERMAN, o.c., blz. 277; P. PIOTET, blz. 123; DE
LABARRE, o.c., blz. 24.
2 MAZEAUD & TuNe, I, nr. 116.
3 DE PAGE, II, nr. 559. Vgl. PLANIOL-RIPERT-EsMEIN, VI, nr. 133.
4 MAZEAUD & TuNe, I, nr. 120.
5 Benevens de hierna aangehaalde rechtspraak, zie ook: Vred. Schaarbeek, 17 november
1937, Rev. gén. ass. resp., 1938, nr. 2597, en PLANIOL-RIPERT-E&MEIN, VI, nr. 133.
6 Hrb. Kortrijk, 11 april 1963, R. W., 1964-1965, kul. 170; Rev. gén. ass. resp., 1965, nr.
7364, noot J. ScoRIELS.
7 Luik, 19 januari 1965, Rev. gén. ass. resp. 1965, nr. 7423.
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betrekking aan te bieden. De Rechtbank van koophandel te Brussel
beslist dat zij aldus een onrechtmatige daad heeft gepleegd 1 2 •
B. Intrekken van een aanbod
a. Beginsel. De vraag of, en in hoeverre, een eenmaal gemaakt aanbod
een verbindende kracht heeft, wordt op uiteenlopende wijze beantwoord.
Het gaat er hier niet om de bestaande stellingen te bespreken 3 , doch
alleen na te gaan hoe, in voorkomend geval, het intrekken van een
aanbod positiefrechtelijk kan worden gesanctioneerd. Hiertoe dient men
evenwel vooreerst een onderscheid te maken tussen verschillende opvattingen betreffende de verbindende kracht van het aanbod.
Volgens een traditionele opvatting is een aanbod niet verbindend voor
de pollicitant, zolang het niet is aanvaard geworden 4 • Tot op dat ogenblik
mag de pollicitant zijn aanbod intrekken - "ce qu' on a fait seul, on peut
Ie défaire seul" 5 - tenzij hij verklaard heeft het gedurende een bepaalde
termijn te zullen handhaven 6 •
Sommige auteurs aanvaarden dat, hoewel het aanbod principieel niet
verbindend is, het ontijdig intrekken ervan "onder omstandigheden" een
onrechtmatige daad kan uitmaken. De verbintenis van de pollicitant
heeft, volgens deze opvatting, uitsluitend een indemnitaire grondslag:
"ce qui oblige le pollicitant, ce n'est pas l'offre elle-même, mais le retrait
fautif de 1' offre" 7 •
De gezaghebbende rechtsleer in België meent dat het aanbod op grond
van een eenzijdige wilsuiting verbindend is voor de pollicitant 8 • Degene
die een aanbod doet, verbindt zichzelf reeds, in de afwachting van een
mogelijke aanvaarding. Hij verplicht zich ertoe zijn aanbod lang genoeg
Hrb. Brussel, 28 februari 1923, Jur. comm. Brux., 1923, blz. 222.
Het afbreken der onderhandelingen geschiedde blijkbaar niet zonder reden; het berustte
op ongunstige inlichtingen die de vennootschap intussen over deze Staatsambtenaar had
ontvangen. De rechtbank oordeelde evenwel dat dit in casu niet volstond om de aansprakeliikheid wegens onrechtmatige daad uit te sluiten: de vennootschap had immers deze in~
lichtingen moeten inwinnen voor ze de ambtenaar ertoe bracht zijn ontslag in te dienen.
3 Voor een bondig onderzoek, zie: DE PAGE, Il, nr. 517-519.
4 Zie b.v.: PoTHIER, Ob/igations, éd. Bugnet, II, nr. 4; LAURENT, XV, nr. 466 volg.;
CARBONNIER, J., o.c., blz. 98; EscARRA & RAULT, Traité-Les cantrats commerciaux (door
J. HEMARD), Paris, 1953, I, blz. 70. Raadpleeg: Hrb. Luik, 5 mei 1911, Pas., 1911. III.387;
Brussel, 9 maart 1912, Pand. pér., 1913, blz. 246; Rb. Brussel, 30 juli 1913, Pand. pér.,
1914, 353; Belg. Jud., 1913, 1001; Antwerpen, 21 januari 1929, Pas., 1930.III.170; Hrb.
Brussel, 26 december 1952, R. W., 1952-1953, kol. 1160.
5 PLANIOL-RIPERT-ESMEIN, VI, nr. 152.
6 LAURENT, XV, nr. 476.
7 G. RIPERT & J. BouLANGER, o.c., Il, nr. 334; L. FREDERICQ, Traité, III, nr. 16. Zie ook:
Rép. Dalloz Droit civil, Tw. Engagement par vo!onté unilatérale, Paris, 1952, II, nr. 494;
J. CARBONNIER, o.c., blz. 98 (theorie van het rechtsmisbruik). Raadpleeg eveneens: Rb.
Kortrijk, 2juli 1931, Jur. Comm. Fl., 1932, blz. 126.
8 Rép. prat. dr. b., Tw. Vente (o.l.v. J. LIMPENs), nr. 80; DE PAGE, II, nr. 519-3°, blz.
514; J. VAN RYN, Principes, II, nr. 1218. Zie reeds: R. WoRMS, De la volonté unilatérale
considérée comme souree d'ob/igation en droit romain et en droit français, Paris, 1891, blz.
175 volg.
Anders: C. RENARD, o.c., nr. 254. Zie ook MAZEAUD & TuNe (I, nr. 119), die menen dat
deze theorie op een "pure fiction" berust. Er zijn evenwel in ons recht talrijke gevallen
bekend waar een verbintenis haar oorsprong vindt in een eenzijdige wilsuiting van de gebondene: zie de vb. bij DEKKERS, II, nr. 322.
1
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te handhaven om de andere partij de tijd te gunnen het te onderzoeken en
erop te antwoorden 1 •
Ten slotte houden nog anderen voor dat de pollicitant en de bestemmeling van het aanbod, op het ogenblik dat het aanbod deze laatste bereikt,
.stilzwijgend een voorcontract sluiten, waarbij de pollicitant zich ertoe
verbindt het aanbod lang genoeg te zullen handhaven opdat de bestemmeling het zou kunnen onderzoeken 2 •
b. Sanctie. De sanctie van het intrekken van een aanbod verschilt
volgens de opvatting die men heeft nopens zijn verbindende kracht.
Beschouwt men dat het aanbod niet verbindend is zolang het niet is
.aanvaard geworden, dan mag de pollicitant het vrij intrekken zonder zich
.aan een sanctie bloot te stellen. Trekt hij het aanbod in na de aanvaar.ding, dan kan hij zich schuldig maken aan een contractuele wanprestatie.
Geeft men aan de verbintenis van de pollicitant een indemnitaire grond:Slag, dan vormt het intrekken ervan "onder omstandigheden" een onrechtmatige daad. Onder welke omstandigheden? TELDERS vermeldt de
volgende elementen, die kunnen wijzen op een strijdigheid met de "commerciële behoorlijkheid": "1°. of de aanbieder bij het doen van zijn
.aanbod wist, behoorde te weten of kon weten, dat zijn wederpartij kosten
.zou gaan maken of andere kansen zoude laten lopen; 2°. of zijn terugtrekken van het aanbod op redelijke gronden berustte en 3°. of hij,
nadat de reden tot herroeping was ontstaan, den noodigen spoed bij het
·verwittigen van zijn tegenpartij heeft betracht" 3 • In dezelfde zin bepaalt
.art. 5, tweede lid, van de eenvormige wet sur la formation des cantrats
de vente internationale des objets mobiliers corporels 4 dat het aanbod,
na de bestemmeling te hebben bereikt, steeds herroepbaar is, "sauf si la
1 In verband met de criteria die dienstig kunnen zijn voor de bepaling van de tijd die
niervoor is vereist, zie: DE PAGE, 11, nr. 520; DEKKERS, 11, nr. 90; Rép. prat. dr. b., Tw.
Vente, nr. 65; L. FREDERICQ, Traité, III, nr. 15.
2 PLANTOL-RIPERT-ESMEIN, VI, nr. 131; C. RENARD, o.c., nr. 255; VOIRIN, noot onder:
·Cass. fr., 29 maart 1938, Dal!., 1939.1.5. Zie ook: Colmar, 4 februari 1936, Dali. Hebd.,
blz. 187. Vgl.: J. VALERY, Des confrats par correspondance, Paris, 1895, blz. 179 (constructie
:berustend op. contractuele aansprakelijkheid op grond van toepassing van het begrip der
."gebruiken" waarvan sprake in B.W., art. 1135 en art. 1160).
3 B. M. TELDERS, o. c., blz. 187. In dezelfde zin: Rb. Brussel, 20 oktober 1929, Rev. gén .
.uss. resp., 1929, nr. 511, noot F. CuvELIER; J.T., 1929, blz. 730; Rev. prat. not., 1930, blz. 110.
De rechtbank verklaart o.a.: "Attendu que si en principe celui qui rétracte une offre qui
·n'a pas eneare été acceptée, use de son droit et n'a pas à rendre compte des mobiles auxquels
11 a obéi, il en est autrement quand sachant d'une manière certaine que ceux auxquels son
.offre était adressée ont ou vont exposer des frais à raison de sa pollicitation, i1 rétracte celled sans motif sérieux et sans rien tenter pour faire connaître en temps utile sa décision aux
intéressés; qu'en pareil cas, en effet, l'offre, à raison des circonstances mêmes de sa rétractation, apparaît comme un acte de pure fantaisie, destiné à tromper autrui, constitutif comme
-tel d'une vialation des obligations légales dont les articles 1382 et 1383 sont la garantie".
Aldus ook: C. DE NEUS, "lntroduction au droit commercial", Jur. comm. Fl., 1908, nr. 3380,
blz. 316.
4 Dit voorschrift zou een compromis-oplossing zijn tussen de "common law"- en "ei vil
·law"-opvattingen inzake de herroepbaarheid van een aanbod. Zie: "Report of the United
Kingdom Delegation to the Diplomatic Conference on the Unification of Law Governing
International Sale of Goods held at The Hague from April 2 to April 25, 1964", Deel Ill,
·nr. 117, ook afgedrukt in: British lnstitute of International and Comparative Law, Some
.comparative aspectsof the law relating tosale of goods, Int. Comp. L. Q., Suppl. publ. nr. 9.
J 964, blz. 58.
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révocation n'est pas faite de bonne foi ou conformément à la loyauté
commerciale, ou si l'offre contenait un délai d'acceptation ou indiquait
qu'elle était ferme ou irrévocable".
Houdt men voor dat het eenmaal gemaakt aanbod voor de pollicitant
verbindend is op grond van een eenzijdige wilsuiting, dan maakt wellicht
het niet naleven van deze verbintenis een onrechtmatige daad uit, althans
zolang voor de figuur van de eenzijdige wilsuiting niet in een specifieke
sanctie wordt voorzien 1 • Het voordeel van deze opvatting bestaat hierin
dat men geen "bijzondere omstandigheden" moet gaan bewijzen, en dat
het louter intrekken als zodanig reeds verantwoordelijkheid uitlokt.
Hierdoor vertoont deze aansprakelijkheid een grote gelijkenis met de
contractuele, waarvan ze evenwel grondig verschilt, vermits er nog geen
contract is tot stand gekomen.
Aanvaardt men ten slotte de leer van het stilzwijgend voorcontract,
dan is de aansprakelijkheid bij het intrekken van een aanbod contractueel, zodat de bijzondere voorschriften betreffende de wanprestatie van
toepassing worden, o.a. op het gebied van de bewijslast 2 •

c. Voorbeelden 3 • Een persoon heeft, na onderhandelingen, door een
notaris een ontwerp van leningscontract laten opstellen, dat ze aan een
derde voorlegt. Op de dag dat de notariële akte moet worden verleden,
weigert ze evenwel, uit loutere gril. op het notariskantoor te verschijnen.
De Rechtbank van eerste aanleg te Luik beslist dat ze zodoende haar
aanbod heeft ingetrokken, en zich heeft schuldig gemaakt aan een onrechtmatige daad 4 •
Te Mechelen wordt een openbare verkoping van antieke meubelen
aangekondigd. Talrijke antiquarissen uit het gehele land worden daarop
door nominatiro gestelde omzendbrieven uitgenodigd. Wanneer ze reeds
ter plaatse zijn, wordt de openbare verkoping zonder ernstige reden afgelast. De Rechtbank van eerste aanleg te Brussel meent dat degenen' die
de openbare verkoping hadden ingericht aan de antiquarissen een aan1 .DALCQ, R. 0. o.c., Novelles, I, nr. 93; DE PAGE, II, nr. 519; Rép. prat. dr. b., Tw. Responsabilité, nr. 159; H. LALOU, Traité, Se uitg., Paris, 1955, nr. 925; PIRSON & DE VrLLE,
o.c., I, nr. 14. Raadpleeg ook: Hrb. Brussel, 21 juni 1951, Jur. comm. Brux., 1952, blz. 112.
Over de vorm van het herstel van de schade in dit geval, zie verder: § 2, B, a.
2 O.a. art. 1147 B.W.: "De schuldenaar wordt, indien daartoe grond bestaat, veroordeeld
tot het betalen van schadevergoeding, hetzij wegens niet-uitvoering van de verbintenis, hetzij
wegens vertraging in de uitvoering, wanneer hij niet bewijst dat het niet nakomen het gevolg
is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, en hoewel er zijnerzijds
geen kwade trouw is".
3 Hierna wordt niet verder ingegaan op de weigering van contracteren (resp. weigering van
verkoop of levering) vanwege handelaren die zich in een staat van aanbod bevinden (vgl.
boven: I, § 4, A, b). Een zodanig onderzoek, dat o.a. ook een uiteenzetting van de Tecente
economische wetgeving (inz. kartelrecht) en rechtspraak vooropstelt, zou ons te ver lei.den.
Over dit vraagstuk naar Belgisch recht, raadpleeg o.a.: G. VAN HECKE, "Vrijheid of dwang
in het aanbod van goederen en diensten", Liber Amicorum Baron L. Frederica, Gent, 1965,
Il, blz. 999 volg.; In verband met de recente rechtspraak van het Hofvan cassatie en van de
Hoven van beroep betreffende dit vraagstuk, raadpleeg ook: G. ScHRANS, "Collectieve
prijshandhaving en weigering van verkoop inzake geneesmiddelen in België. Bespreking
van de cassatie-arresten van 2juni 1960 en 24 mei 1965" S.E. W., 1967, blz. 345, volg. Zie ook:
J. C. SERNA, Le refus de contracter, Parks, 1967 (Bibliothèque de droit civil).
4
Rb. Luik, 11 januari 1901, Rec. gén. enr., 1902, blz. 111. Vgl.: Rb. Nantua, 28 oktober
1955, gec. door KUHN, Manuel de la responsabilité notariale, Paris, 1962 (Dalloz), blz. 196.
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bod hadden gedaan 1 , dat niet mocht worden ingetrokken voor de
bestemmelingen de gelegenheid hadden gekregen om daarop in te gaan.
Het intrekken van het aanbod maakte een onrechtmatige daad uit 2 •
Een importeur van kraantjes maakt aan een installateur een aanbod
voor de verkoop van 200 kraantjes aan de prijs van 71,50 fr. het stuk.
Hij verklaart dat dit aanbod gedurende vijftien dagen zal worden gehandhaafd. Binnen deze termijn aanvaardt de installateur het aanbod 3 ,
.doch, vóór de importeur deze aanvaarding verneemt, trekt hij (steeds
binnen de gestelde termijn) het aanbod in. De Rechtbank van koopbandel te Brussel is van oordeel dat de importeur zich aldus aan een
onrechtmatige daad kan hebben schuldig gemaakt. Ze beslist echter niet
in die zin omdat de inleidende dagvaarding het gerechtelijk contract had
beperkt tot een vordering wegens contractuele wanprestC:ltie 4 •
Aan een verkoper van Russische hennep en vlas wordt door een per·soon een verzoek gericht om een aanbod te maken. Het aanbod wordt
_gemaakt op 12 januari. De bestemmeling vraagt aan de pollicitant enkele
stalen hennep en vlas, teneinde tests te kunnen uitvoeren; spoedig nadien
zal hij hem zijn antwoord laten geworden. De stalen komen toe op vrijdag
1 februari. Op zaterdag 2 februari wordt het aanbod ingetrokken, doch
de bestemmeling laat niettemin zijn aanvaarding kennen op maandag 4
februari. Het Hof van beroep te Gent beslist dat aan de bestemmeling de
tijd moest worden gegund om de tests uit te voeren, dat dit eerst op
maandag 4 februari kon gebeuren, omdat op zaterdag en zondag niet
_gewerkt werd, en dat het aanbod dus niet op 2 februari mocht worden
ingetrokken. Het meent evenwel dat de pollicitant een contractuele fout
heeft begaan, omdat het aanbod zijn oorsprong vond in een verzoek van
de bestemmeling 5 •
C. Beginselakkoord
Wanneer partijen een principieel akkoord hebben bereikt in verband
met een overeenkomst die tussen hen zal worden gesloten, dienen de
voorschriften van het contractenrecht te worden toegepast. 6 Immers,
1 Deze opvatting is evenwel vatbaar voor betwisting. DE PAGE II, nr. 499 bis, nr. 531 ter,
houdt o,i. terecht voor dat de openbare verkoping eerder een oproep tot aanbieding is,
.en dat het de kandidaat-kopers zelf zijn die het aanbod maken. Zie ook: Brussel, 23 februnri
1938, Belg, Jud., 1938, blz. 497; Rép. prat. dr. b., Tw. Droit notarial (door C. HAUCHAMPS),
nr. 539. Vgl. met openbare aanbestedingen van werken en leveringen voor publiekrechtelijke
-personen: Rb. Brussel, 14 mei 1957 (niet gepubliceerd), en Brussel, 20 maart 1959, Pas.,
1960.11.155; Rev. erft. jur. b., 1961, 315, noot A. BuTTGENBACH. Raadpleeg ook: J.C. SERNA,
.o.c., blz. 183 volg., en A. DELVAUX, Traité juridique des bátisseurs, Bruxelles-Paris, 1947,
II, blz. 399.
2 Rb. Brussel, 20 oktober 1929, Rev. gén. ass. resp., 1929, nr. 511, noot F. CuvELJER;
.J.T., 1929, blz. 730; Rev. prat. nat., 1930, blz. 110. Vgl.: Trib. Pontoise, 17 april 1960,
Dali., 1961, Somm., 2; Vred. Montmort, 17 mei 1901, Dal!., 1905.II.57.
3 In feite bestond deze z.g. "aanvaarding" eerder uit een tegen-aanbod, vermits de installa-teur nu 250 stuks wilde aan 68 fr.per eenheid.
4 Hrb. Brussel, 21 juni 1951, Jur. comm. Brux., 1952, blz. 112.
5 Gent, 22 juni 1925, Belg. Jud., 1926, blz. 51.
6 In zoverre bestaat er een verschil tussen het "beginselakkoord" en de in Duitsland
beter gekende Punktation, die immers geenszins verbindend is voor de partijen. ZieD. HEN:RICH, o.c., blz. 101 volg., en R. SALEILLES, Rev. trim., dr. civ., 1907, blz. 708.
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het beginselakkoord is reeds een verbindende o~ereenkomst, waarvan de
niet-naleving een wanprestatie uitmaakt 1 •
De omstandigheid dat er een beginselakkoord bestaat, houdt uiteraard
in dat de partijen nog moeten overeenkomen over de uitvoeringspunten.
Doen ze dit niet, dan zou de rechter de uitvoeringsmodaliteiten van het
beginselakkoord mogen vaststel1en. Overeenkomsten verbinden immers
niet alleen tot hetgeen daarin uitdrukkelijk bepaald is, maar ook tot alle
gevolgen die door de billijkheid, het gebruik of de wet aan de verbintenis,.
volgens de aard ervan, worden toegekend (B.W., art. 1135) 2 • Ook kan
de rechter zich laten leiden door de algemene geest van het reeds ver-·
worven akkoord 3 •
Deze oplossing - die trouwens overeenstemt met art. 2 van het Zwitserse Code fédéral des obligations 4 - is niet steeds gemakkelijk toe te
passen in de praktijk. Dit blijkt b.v. uit het geval waarover de Franse
Cour de Cassation zich uitsprak in 1958 5 • Usines Renault had aan een
heer Marchal beloofd dat ze hem als bediende zou aanwerven "dès que
la reprise de l'activité automobile le permettra". Op het geschikte ogenblik herinnerde Marchal Usines Renault aan dit beginselakkoord, doch
kreeg een afwijzend antwoord. Daargelaten de beslissing van het Hof 6 ,
stelt men vast voor welke moeilijkheden een rechter in een zodanig geval
kan komen te staan. Al schrijft CARBONNIER daarover dat, in verband
met een arbeidsverhuringsovereenkomst, "Ie seul point important est Ie
,contracter', le oui ou Ie non" en dat "Ie mot laché, tout le reste peut
suivre" 7 , toch staat allerminst vast dat de rechter steeds in de billijkheid,
het gebruik of de wet (B.W., art. 1135), of in de geest waarin het beginselakkoord is totstandgekomen, de nodige en bevredigende aanduidingen
zal vinden indien een partij weigert het beginselakkoord nader uit te
werken.
Het moet dan ook niet verwonderen dat de Belgische rechtspraak vrij
weigerig staat t.a.v. de bevoegdheid van de rechter om een beginselakkoord nader uit te werken. Vereist wordt dat niet alleen de wezenlijke
bedingen het voorwerp uitmaken van het beginselakkoord 8 9 , maar dat
ook de beslechting van de bijkomende clausules zoveel mogelijk buiten
twijfel zou staan 10 • Alleszins zal de rechter aan een beginselakkoord geen
1 E. LEDUC, Des avant-contrats, Paris, 1909, blz. 64 volg.; J. CARBONNIER, noot onder
Cass. fr. (soc.), 24 maart 1958, J.C. P., 1958.11.10868; J.C. SERNA, o.c., blz. 201-202.
2 PLANIOL--RIPERT---'-ESMEIN, VI, nr. 130; J. CARBONNIER, loc. cit.
3 Gent, 11 april1842, Pas., 1842.11.196; Gent, 9 december 1899, Belg. Jud., 1900, blz. 145;
Hrb. Antwerpen, 22 juni 1860, Jur. Port. Anv., 1861.1.61.
4 "Si les parties se sont mises d'accord sur les points essentiels, elles sont présumées.
avoir entendu s'obliger définitivement, encore qu'elles aient réservé certains points secondaires. A défaut d'accord sur ces points secondaires le juge les règle en tenant compte
de la nature de !'affaire".
s Cass. fr. (soc.), 24 maart 1958, reeds geciteerd.
_
.
6 Het Hof beslist dat de lagere rechter wettig mocht oordelen dat er slechts een beginseiakkoord bestond, en nog geen vaste aanwerving.
·
7 Geciteerde noot bij dit arrest.
8 DE PAGE, Il, nr. 496-1°; C. RENARD, o.c., nr. 166.
9 Inzake verkoop b.v., zou er overeenstemming dienen te bestaan over het voorwerp en
de prijs. Vgl. B.W., art. 1583.
10 Zie b.v.: Brussel ,12 april1932, Jur. comm. Brux., 1932, blz. 354; Pas., 1933.II.24.
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uitwerking geven, indien blijkt dat de partijen een bijkomend punt op
ondubbelzinnige wijze voor een verdere bespreking, resp. regeling, hebben
willen voorbehouden 1 •
D. Kosten van bestek bij aanneming van werken
Wanneer iemand aan verschillende aannemers een bestek vraagt, in
verband met werken die hij wil laten uitvoeren, en uiteindelijk slechts
.één bestek weerhoudt, hetgeen ten gevolge heeft dat de overige aannemeJs vruchteloos de kosten van bestek hebben gemaakt, kan hij dan
_genoopt worden aan de afgewezen aannemers deze schade te vergoeden?
Deze vraag wordt meestal ontkennend beantwoord 2 • Men beschouwt
dat de kosten van bestek, behoudens andersluidend beding, deel uitmaken
van de algemene onkosten van de aannemer, en dat zij inhrerent zijn aan
het risico van zijn onderneming 3 •
BEUDANT meent evenwel dat deze opvatting onbillijk is, en dat de aannemer recht heeft op een vergoeding van de kosten van bestek, wanneer
hij aangezocht werd om een bestek op te maken. "Lorsque l'initiative est
due au elient - zo schrijft hij 4 - il est souvent raisonnable de voir
dans sa démarche .et les actes qui la suivent deux choses distinctes: la
-conclusion\l-(erme d'un contrat d'entreprise, dont l'objet propre est l'établissement d'un devis ou projet, et la préparation d'un autre contrat
d'entreprise, ayantpour objet l'ouvrage désiré par le client, ce deuxième
marché étant seuJ subordonné à l'acceptation du devis par le maître" 5 •
Deze opvatting is niet overtuigend 6 • Immers, het bestek kan worden
ontleed als een aanbod door de aannemer gemaakt, nadat hij daartoe
tijdt.ns voorbesprekingen door een derde werd aangezocht 7 • De bestemmeling van het aanbod blijft evenwél vrij dit al dan niet te aanvaarden 8 •
E. Weigering om een contract te verlengen
a. Beginsel. Een praecontractuele aansprakelijkheid kan ook bestaan
tussen partijen die t.a.v. mekaar in een contractue1e verhouding staan.
1 Luik, 28 oktober 1946, Pas., 1947.II.7; Hrb. Brussel, 12 juni 1934, Jur. comm .Brux.,
1937, blz. 185; Brussel, 6juni 1924, Rev.prat. nat., 1925, blz. 245; Brussel, 13 november 1961,
Pas., 1962.Il.283. Aldus ook: P. ROUBIER, o.c., blz. 146.
2 DE PAGE, IV, nr. 864 (impliciete oplossing); MAZEAUD, Leçons de droit ei vil, lil, nr. 1342;
Rép. prat. dr. be/ge, Compl., deel Il, Tw. Devis et marchés (door FLAMME en DEPAFFE),
nr. 59 volg.; SERNA, o.c., blz. 182-183.
3 Vred. Namen, 3 juni 1960, Jur. Liège, 1960-1961, blz. 30; Vred. Duffel, 6 april1960,
R. W., 1959-1960, kol. 1863. Vgl.: Hof Colmar, 5 december 1928, Rev. jur. Als. Lorr.,
1929, blz. 364: "les frais que les plans et devis peuvent occasionner tombent dans les frais
généraux que toute maison de commerce et industrie est obligée de supporter pour arriver
à trioropher de ses concurrents".
4 BEUDANT, XII, nr. 187.
5 Een zelfde opvatting treft men aan in de Zwitserse rechtspraak en rechtsleer. Zie: CH.
DüRR, Cantrat d'entreprise, blz. 27-28.
6 Ze zou wellicht kunnen bijgetreden worden voor de gevallen waar de aannemer rechtmatig mag denken dat hij alleen werd aangesproken.
7 Vgl.: Rb. Versailles, 22 juli 1924, G.P., 1924, II. 369.
8 De toestand is heel verschillend met architecten. Hun taak bestaat er precies in plannen
te tekenen, berekeningen uit te voeren, enz. Wordt het plan dat ze op verzoek hebben opgemaakt, niet weerhouden, dan hebben ze recht op een vergoeding. Vgl.: Rép. prat. dr. be/ge,
Tw. Devis et marchés, Compl., deel U, nr. 62.
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Uiteraard zal deze aansprakelijkheid geen betlekicing hebben op het
bestaand contract, doch we] op het vertrouwen dat de ene partij door
allerhande middelen bij de andere heeft gewekt dat dit contract zou
worden hernieuwd bij het verstrijken van de bedongen termijn. Wanneer
de partij die een zodanig veltrouwen heeft gewekt, naderhand weigert
het contract te verlengen, kan ze zich volgens de omstandigheden schuldig
maken aan een onrechtmatige daad. Dit beantwoordt aan de door CARBONNIER uitgedrukte wens, dat "socialement, il ne serait pas mauvais.
que fût sanctionnée la légèreté trop fréquente des bureaueraties qui,
même sans intention de nuire, s'entendent si bü;n à endormir Jes postulauts par des promesses en l'air" 1 •
b. Voorbeelden 2 • Een stadsbestuur heeft een particuliere vereniging
voor een bepaalde termijn contractueel belast met het geven van onder-·
richt aan de jeugd. Voor het verstrijken van de bedongen termijn geeft de
stad aan de vereniging alle redenen om te geJoven dat de overeenkomst
voor een nieuwe termijn za] worden verlengd, hoeweJ dit contractueel niet
is voorzien; o.a. neemt ze in haar begroting de bedragen op die ze uit
dien hoofde aan de vereniging zal dienen te betalen. Op het geschikte
ogenblik weigert ze evenwel met de vereniging een nieuwe overeenkomst
te sluiten. Het Franse Hof van cassatie beslist dat de rechter ten gronde
wettig mocht oordelen dat het stadsbestuur zodoende een onrechtmatige
daad had gepleegd, in de zin van art. 1382 B.W. 3 ,
Een geneesheer is voor een bepaalde termijn door een bediendencontract gebonden aan een koloniale maatschappij. De werkgeveris bijzonder
tevreden over de prestaties van de geneesheer, en geeft hem talrijke redenen om redelijkerwijze te kunnen geloven. dat het bediendencontract
na de bedongen termijn zal worden hernieuwd. Dit gebeurt evenwel niet.
Het Hof van beroep te Brussel beslist dat de maatschappij zodoende
schuldig is aan een onrechtmatige daad 4 • Zo de werkgever zeker niet verplicht was met de geneesheer een nieuwe overeenkomst te sluiten, berustte
evenwel op hem de verplichting aan de geneesheer geen illusies te laten
·
betreffende een eventuele hernieuwing van de overeenkomst 5 •
F. Ovennaken van know-how
Tijdens de praecontractuele periode deelt een partij aan de andere
know how en andere geheime informatie mede. Het voorgenomen contract gaat uiteindelijk niet door, doch de andere partij maakt daarvan
niettemin gebruik. Over welke vordering beschikt de eigenaar van het
knowhow?
Noot onder Cass. fr. (soc.), 24 maart 1958, J.C.P., 1958.11.10868.
Raadpleeg ook: Rb. Brussel, 5 januari 1929, Pand. pér., 1929, nr. 56. Over het misbruik
van het recht van opzegging van een overeenkomst, zie: Hrb. Luik, 24 maart 1961, Jur.
Port. Anv., 1961, blz. 329.
3 Cass. fr. (Req.), 12 december 1881, Dali. Pér., 1882. 1131.
4 Brussel, 28 januari 1958, Pas., 1958.11.86; J.T., 1959, blz. 491. Vgl.: Trib. adm. del'Org.
Int. du Travail (Genève), 26 apri11955, J.T., 1955, blz. 566 (naar deze beslissing van dit
internationaal co11ege wordt ten andere verwezen in het Brusselse arrest).
5 Zie op dit punt: Pas., 1958.11., blz. 92.
1
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a. Te nemen voorzorgsmaatregelen. Vooreerst zij opgemerkt dat een
voorzichtig zakenman tijdens de praecontractuele periode geen geheime
informatie zal mededelen, zonder vooraf voorzorgsmaatregelen te hebben
_genomen. Dit geschiedt gewoonlijk onder de vorm van een afzonderlijke
overeenkomst betreffende de volstrekte geheimhouding van de verstrekte
informatie, en de verplichting van degene die ze ontvangt deze in het
geheel niet te gebruiken noch te laten gebruiken zo uiteindelijk geen contract gesloten wordt 1 • Vaak gebeurt het ook dat op de voorbladzijde van
de map, waarin de geheime informatie is opgenomen, op duidelijke wijze
de voorwaarden worden aangeduid waaronder deze aan de andere partij
wordt medegedeeld 2 •
b. Sanctie zo geen zodanige voorzorgsmaatregelen werden genomen.
Indien deze voorzorgsmaatregelen niet genomen werden, en het know
how door de andere partij wordt behouden, gebruikt,ja zelfs misbruikt 3 ,
dan lijdt het weinig twijfel dat dit een onrechtmatige daad kan uitmaken.
Deze opvatting vindt steun in art. 2, lid.f), van het Koninklijk besluit nr.
55 van 23 december 1934 betreffende de onrechtmatige mededinging 4 •
Dit voorschrift luidt als volgt: "Begaat een daad strijdig met de eerlijke
_gebruiken inzake handel of nijverheid, inzonderheid hij die: .... een
niet toegelaten gebruik maakt of aanleiding geeft tot een dergelijk gebruik, van modellen, monsters, technische verbindingen, formules van
een mededinger en, in 't algemeen, van alle aanduidingen of alle met
het oog op een werk, studie of bestek, toevertrouwde stukken" 5 • Voorwaar, het misbruik maken van de technische documentatie van een
derde is niet steeds een daad van onrechtmatige mededinging, waarvan
het ophouden krachtens het Koninklijk besluit nr. 55 kan worden bevolen. Daartoe is vereist dat tussen de eigenaar van het know how en
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1 Zie o.a. in de reeds genoemde model "know how"-overeenkomst van ÜRGALIME, de
suggesties gemaakt op blz. 17-18 van de toelichting. Zie ook art. 3.2 t/m 3.4 van de "Conditions génerales pour la fourniture et Ie montage des matériels d'équipement à l'importation
.et à l'exportation, n°. 574 A", van de Verenigde Naties, Economische Commissie voor
Europa, doe 188 A van maart 1957 (ook afgedrukt in Collection Jupiter, t. lil, Pratiques
commerciales, Section internationale, Paris 1961).
2 Een tekst die in de praktijk reeds diensten heeft bewezen luidt als volgt: "This proposal
and its related drawings, specifications, etc., contain teehoical information of proprietary
nature which is considered confidential by .... (d.i. de pollicitant). This information is
furnished without consideration and with the understanding that it will oot be reproduced
or copied for any reason, and that it will be used for the sole purpose of evaluating ....
's proposal. U pon completion of its use for this purpose, all copies of the proposal and its
referenced and attached doeurneuts shall be promptly returned to .... unless a forma] contract covering the engineering work and facilities affered is entered into by the parties, in which
event the disposition and use of said confidential information will be governed by the applicable provisions of such contract".
3 Door het b.v. mede te delen aan een mededinger van de pollicitant ten einde hem in de
mogelijkheid te stellen een goedkoper aanbod te maken ("goedkoper", omdat hij niet tot
de berekeningen en dgl. moet overgaan, die precies in de vertrouwelijke informatie vervat
zijn). Dit is helemaal niet denkbeeldig. Zie o.a.: HANSENNE, J., o.c., blz. 31 volg.
4 De volledige titel van dit K.B. luidt als volgt: "tot bescherming van de voortbrengers,
handelaars en verbruikers tegen zekere handelwijzen strekkende tot het verdraaien van de
normale voorwaarden der mededinging".
5 Voor een nader onderzoek van dit voorschrift, zie: M. GoTZEN, Vrijheid van beroep en
(
bedrijf en onrechtmatige mededinging, Brussel, 1963, 11, nr. 850-851bis, blz. 214-216.
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degene die er gebruik of misbruik van maakt een verhouding van concurrentie bestaat 1 • Dit neemt evenwel niet weg dat dit wettelijk voorschrift
de betrokken gedraging als zijnde "strijdig met de eerlijke gebruiken"
brandmerkt, hetgeen een toepassing van het begrip van de onrechtmatige·
daad, in de zin van art. 1382 B.W., rechtvaardigt 2 •
Zo de. gedraging van de partner in een gegeven geval geen onrechtmatige daad - of geen contractuele wanprestatie (wanneer de eerder·
genoemde voorzorgsmaatregelen worden genomen) - uitmaakt, kan
steeds een beroep gedaan worden op de actio de in rem verso (vordering.
, wegens ongegronde vermogensverschuiving of verrijking zonder oorzaak).
Aan de eerste twee vereisten 3 voor het welslagen van deze vordering.
lijkt voldaan te zijn: er is een verrijking van degene die het know how
behoudt of gebruikt; er is een met de verrijking overeenstemmende verarming van degene die het know how mededeelde, aangezien deze er economisch minder op geworden is wanneer het know how zonder ver-·
gunning wordt behouden of gebruikt. Twijfel mag op het eerste gezicht
bestaan betreffende de derde voorwaarde: is er gebrek aan grond, ofwel
• der verrijking ofwel der verarming? Men aanvaardt immers dat een
waardeverplaatsing wèl grond heeft - en dus geen aanleiding kan geven
· tot een actio de in rem verso - wanneer ze steunt op de wiJ van de ver, armde zelf, hetgeen -volgens rechtspraak 4 en rechtsleer 5 - o.a. het
geval zou zijn indien de verarmde op een resultaat rekende dat hem ten
· slotte ontglipt. Bv.: een jongeman helpt een juffrouw bij haar handel,
. in de hoop dat ze met hem zal huwen 6 • Iri dit verband schrijft DE PAGE
het volgende: "L'appauvri a volontairement presté son activité en vue
d'un résultat à atteindre, dontil prenait à sa charge les bonnes chances.
comme les mauvaises. 11 a spéculé, et cette spéculation constitue la cause
de son appauvrissement" 7 • Hiermede kan evenwel bezwaarlijk worden
gelijkgesteld het geval van de pollicitant die aan een derde geheime informatie mededeelt met het oog op een voorgenomen contract. Hier is geen
spr~ke van "speculatie", maar, in voorkomend geval, van het vervullen
van een informatieplicht, zodat men wèl zou mogen besluiten dat de
waardeverpla~ tsing alle grond mist wanneer, bij niet doorgaan van het
contract, het know how door de andere partij wordt behouden.
1

1 L. FREDERICQ, Traité, I, nr. 135; J. VAN RYN, Principes, I, nr. 214; L. FREDERICQ en S.
FREDERICQ, Handboek, I, blz. 140-141. Voor een voorbeeld i.v.m. art. 2, lid f) van het K.B.
nr. 55, zie: Brussel, 17 november 1936, Jur. comm. Brux., 1937, blz. 403.
2 Immers, algemeen wordt aanvaard dat de gedragingen "strijdig met de eerlijke gebruiken
inzake handel of nijverheid", waarvan sprake in K.B. nr. 55, een schuldige gedraging of
onrechtmatige daad uitmaken, in de zin van B.W., art. 1382.
Zie: VAN RYN, J., Principes, I, nr. 213, nr. 214, nr. 230; Cass. 25 november 1943 (eerste
arrest), Pas., 1944.1.70; Voorz. Hrb. Brussel, 17 maart 1949, Jur. comm. Brux., 1950, blz. 129.
3 Over deze vereisten, zie: DE PAGE, III, nr. 36volg.; DEKKERS, II, nr. 314-315; conclusies
van het Openbaar Ministerie onder: Cass., 27 mei 1909, Pas., 1909.1.272.
4Rb. Brussel, 22 februari 1917, Pas., 1918.III.194.
s DE PAGE, Hl, nr. 40,C-3°, blz. 53; DEKKERS, II, nr. 315, blz. 179; Rép. prat. dr. b., Tw.
Quasi-contrat, nr. 154.
6 DEKKERS, o.c., Vgl. met het voorbeeld verstrekt door DE PAGE, o.c.: "Un homme aide,
par des prestations diverses, sa maîtresse (ou celle qu'il escompte telle) dans ses affaires
parce qu'il espère ainsi obtenir ses faveurs ou pouvoir l'épouser plus tard".
7 DE PAGE, loc. cit.
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§ 2. Het herstel van de geleden schade
Een onrechtmatige praecontractuele gedraging heeft aan de partner(s)
bij de precontractuele verhouding schade berokkend. In dit verband
dienen thans drie vragen te worden beantwoord:
welke schade kan voor herstel in aanmerking komen?
welke vorm dient het herstel aan te nemen?
in hoeverre kan de omstandigheid dat het slachtoffer medeoorzaak is
van de door hem geleden schade invloed hebben op de omvang van het
herstel?
A. Welke schade komt voor herstel in aanmerking?
Een schade herstellen bestaat erin - aldus het Hof van cassatie 1 de partij die de schade leed terug te plaatsen in de toestand die zou
hebben bestaan indien het feit, dat tot de aanspraak aanleiding gaf, niet
gebeurd ware 2 ~ Hierbij maakt men een onderscheid tussen het damnum
emergens (de daadwerkelijk geleden schade} en het lucrum cessans (de
winst die men ten gevolge van de onrechtmatige daad moet derven).
Beide komen principieel in aanmerking voor herstel 3 •
a. Damnum emergens. In de weinig talrijke beslissingen die betrekking
hebben op de aansprakelijkheid voor praecontractuele gedragingen worden de volgende verliespunten, die het slachtoffer daadwerkelijk heeft moeten lijden, in aanmerking genomen: tijdverlies 4 ; het reeds ter plaatse
brengen van materieel omdat men dacht dat het contract gesloten was 5 ;
het maken van aanzienlijke kosten met het oog op de uitvoering van de
voorgenomen verbintenissen 6 ; het opgeven van een vaste betrekking
ten gevolge van een gewekt vertrouwen, en de noodzakelijkheid om een
nieuwe betrekking te zoeken 7 • TELDERS vermeldt het geval van de
buitenlandse maatschappij die een ontwerp-contract van 36.000 woorden
deed overseinen 8 • Men kan ten slotte denken aan de schade die wordt
berokkend aan de persoon die een verkoopbelofte van haar huis had
ondertekend, omdat ze ervan overtuigd was dat de aankoop van een
ander huis zou doorgaan 9 •
Ook de morele schade komt in aanmerking, zoals b.v. vermindering
van de kredietwaardigheid bij het cliënteel 10 , verlies in achting 11 •
Cass., 15 mei 1941, Pas., 1941.1.195.
Vgl.: J. RoNSE, Aanspraak op schadeloosstelling uit onrechtmatige daad, Brussel, 1954,
nr. 335, blz. 236.
3 J. RoNSE, o.c., nr. 354, blz. 248.
4 Hrb. Kortrijk, 11 april 1963, noot 6 boven blz. 19.
5 Vred. Schaarbeek, 17 november 1937, noot 5, blz. 19 boven.
6 Cass. fr., (Req.), 12 december 1881, noot 3 boven blz. 26.
7 Hrb. Brussel, 28 februari 1923, noot 1 boven blz. 20.
8 B. M. TELDERS, o.c., blz. 184.
9 M. DE LABARRE, La formation du contrat. L'avant-contrat, o.c., blz. 21.
1 Kortrijk Hrb., 11 april 1963, noot 4 boven.
11 Hof Rennes, 8 juli 1929, Dall.hebd., 1929, 548; Rev. trim. dr. civ., 1930, blz. 112 (een
notaris, die met een zijner klerken in onderhandelingen was ten einde hem zijn studie af te
staan, breekt de besprekingen af, onder voorwendsel dat de klerk een verhouding zou hebben
met de schoonmaakster van de notaris).
1

2

°

b. Lucrum cessans. De winst die het slachtoffer moet derven ten
gevolge van de onrechtmatige praecontractuele gedraging kan verschillende vormen aannemen.
1. Er zijn vooreerst enkele gevallen die, volgens de gangbare opvattingen, een courant voorbeeld van lucrum cessans uitmaken, zoals: het
derven van de winst die men had kunnen verwezenlijken indien men,
ten gevolge van de onrechtmatige daad, zijn tijd niet had verloren 1 ; de
vertraging opgelopen bij het aanvatten van een nieuwe handelsactiviteit 2 ;
de onmogelijkheid waarin men zich bevond om tijdig de nodige maatregelen te nemen met het oog op een werkloosheid 3 ; het derven van de
interest wanneer men, met het oog op een leningscontract, bij de bank
een belangrijk bedrag heeft opgevraagd 4 •

2. JHERING hield voor dat ook het negatief contractueel belang
(negative Vertragsinteresse) voor herstel in aanmerking dient te komen.
Hiermede bedoelde hij het belang dat men erbij zou gehad hebben indien
het contract uiteindelijk was totstandgekomen of, wanneer wel degelijk
een contract gesloten werd, indien het geldig was geweest 5 • Aldus besliste
b.v. de Rechtbank van koophandel te Kortrijk dat de vermindering van
de afzet, veroorzaakt door het afspringen der praecontractuele onderhandelingen, voor herstel in aanmerking moest komen 6 • Andere rechtscolleges staan vrij weigerig t.a.v. een zodanig herstel, omdat het een
indirecte erkenning inhoudt van het verbindend karakter van een nog
niet - of niet geldig - gesloten overeenkomst 7 • Dit laatste standpunt
verdient ongetwijfeld de voorkeur in alle gevallen waar de praecontractuele verhouding geen verbintenis inhoudt. Een herstel van· een zodanig
negatief contractueel belang zou slechts in aanmerking kunnen komen bij
ontijdig intrekken van een aanbod, althans wanneer men beschouwt
dat de pollicitant op grond van een eenzijdige wilsuiting gebonden is.
3. Het lucrum cessans kan nog een andere vorm aannemen, met name
de winst die men heeft moeten derven op andere, ten gevolge van de
bestaande praecontractuele verhouding, afgeslagen transacties 8 • Voorbeelden: in verwachting met reflectant A ·een zeer gunstig contract te
kunnen afsluiten, slaat een handelaar een minder gunstige aanbieding
van B af 9 ; een persoon is in onderhandelingen met een andere betreffende
de verkoop van effecten, en daarom stelt ze hun verkoop aan een derde
1 Rb. Brussel, 20 oktober 1929, zie noot 2, pag. 23. Op hetzelfde tijdstip was er immers
een andere openbare verkoping, die voor de teleurgestelde antiquarissen wellicht heel
interessant had kunnen zijn.
·
2 Luik, 19 januari 1965, zie noot 7, pag. 19.
3 Brussel, 28 januari 1958, zie rioot 4, pag. 26.
4 Rb. Luik, 11 januari 1901, zie noot 4, pag. 22.
s Over dit punt, zie o.a. ook: SALEILLES, o.c., nr. 153, blz. 164-165; P. RouBIER, o.c.,
blz. 185 volg.
·
6 Hrb. Kortrijk, 11 april 1963, zie noot 6, pag. 19.
7 Hof Rennes, 8 juli 1929, zie noot 11, pag. 29. Aldus ook: J. VAN RYN, Responsabilité
aquilienne et 'contrats, nr. 99, blz. 131; A. BRUN, Rapports et donwines des responsabilités
contractuelle et délictuelle, Lyon, 1931, nr. 137.
8 L. FREDERICQ, Traité, nr. 16, blz. 44; C. DE NEUS, o.c., blz. 316.
9 Zie b.v. Luik, 19 januari 1965, zie noot 7, pag. 19 .
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nog even uit; na het afspringen der onderhandelingen blijkt de waarde
der effecten zeer te zijn gedaald 1 • In verband met deze vorm van lucrum
cessans laat TELDERS terecht opmerken dat het vaak moeilijk zal zijn
te bewijzen dat de afgeslagen transactie inderdaad zou zijn tot stand
gekomen, en dus dat die (gederfde) winst inderdaad zou zijn gemaakt 2 •
B. Welke vorm dient het herstel aan te nemen?
De wetgever heeft niets voorzien t.a.v. de vorm van het herstel der
schade bij onrechtmatige daad. Weliswaar moet het herstel in specifieke
vorm de voorkeur krijgen 3 • Doch dit is, enerzijds, niet steeds mogelijk
(Man kann den Esel zum Wasser führen, aber nicht zum Trinken zwingen) 4en, anderzijds, niet steeds verantwoord 5 • De rechter beschikt dan over
de meest volstrekte vrijheid om het best passend herstel te kiezen 6 •
a. Intrekken van een aanbod. Aanvaardt men dat de verbindende kracht
van het aanbod op een eenzijdige wilsuiting van de pollicitant berust~
dan heeft deze op zich genomen een verbintenis "om iets te doen",
d.w.z. zijn aanbod gedurende een voldoende tijd te handh~ven. Leeft
hij deze verbintenis niet na, dan kan de rechter bevelen, althans indien
de bestemmeling van het aanbod dit heeft aanvaard, dat zijn vonnis
tussen de partijen als overeenkomst zal gelden. Deze oplossing, die o,a.
wordt voorgehouden door PLANIOL-RIPERT-ESMEIN 7 , DE PAGE 8 , MAZEAUD en TuNe 9 en MoTULSKY 10 , heeft ook in de rechtspraak enige weerklank gevonden, zoals blijkt uit een vonnis van 21 juni 1951 van de
Rechtbank van koophandel te Brussel, waarin ·het volgende dictum te
lezen staat: "Si on admet avec DE PAGE la possibilité de la naissance
d'une obligation par volonté unilatérale .... , eneare cette obligation
n'::mrait-elle pas un caractère contractuel, et le cantrat ne pourrait-il
être déclaré formé qu'à titre. de dommages-et-intérêts, d'exécution en
nature d'une obligation méconnue" 11 • De opvatting dat het vonnis
tussen partijen als overeenkomst zal gelden, wordt ook voorgehouden
door RIPERT en BovLANGER 12 , die evenwel menen dat de pollicitant
principieel niet gebonden is door het aanbod, en dat zijn verbintenis in
voorkomend geval ten hoogste een indemnitaire grondslag kan hebben 13 •
1 B. M. TELDERS, o.c., blz. 184 .
.z Loc. cit., blz. 192.
3 J. RoNsE, o.c., nr. 417 volg., blz. 293 volg. Zie nog onlangs: Cass., 30 januari 1965, R. W.,
1964-1965, kol. 1553 volg.
4 Vgl. Cass., 8 juni 1849, Pas., 1850.I.l81.
5 Zie verder, onder b.
6 DE PAGE, II, nr. 1024; J. RoNsE, o.c., nr. 426, blz. 299. Zie ook de samenvatting van de
rechtspraak terzake onder: Cass., 15 mei 1950, Pas., 1950.1.652.
7 VI, nr. 132.
s II, nr. 519-2°, blz. 513.
9 I, nr. 120.
to Sirey, 1954.II, blz. 50.
1! Hrb. Brussel, 21 juni 1951, Jur. comm. Brux., 1952, blz. 112 (de geciteerde tekst bevindt
zich op blz. 114).
12 II, nr. 334, blz. 127.
13 Zie ook de gelijkaardige opvatting van C. RENARD (o.c., nr. 266), die immers meent dat
de pollicitant op grond van een stilzwijgend voorcontract is gehouden. Zie boven: II, § 1, B, a
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Anderen werpen op dat het beginsel van de wilsautonomie zich verzet
tegen een zodanig specifiek herstel bij intrekken van een aanbod 1 • Dit
bezwaar is niet overtuigend, wanneer men aanvaardt dat de pollicitant
reeds gebonden is op grond van zijn eenzijdige wilsuiting, en dat de
bestemmeling van het aanbod dit heeft aanvaard.
b. Afbreken van voorbesprekingen en onderhandelingen; weigering om
een contract te verlengen. In deze gevallen is geen der deelnemers aan
de praecontractuele verhouding gehouden "iets te doen" 2 • Het lijkt
dan ook niet dat de rechter zou mogen beslissen dat zijn vonnis tussen
de partijen als overeenkomst za] gelden 3 •
C. Het slachtoffer is medeoorzaak van de door hem geleden schade.
De omvang van het herstel zal minder groot zijn indien de aansprakelijkheid voor de betrokken schade verdeeld moet worden, d.w.z. wanneer
een eigen schuld van het slachtoffer van de onrechtmatige daad medeoorzaak is van de schade 4 • Een zodanige hypothese is helemaal niet denkbeeldig in een praecontractuele verhouding. Is het inderdaad niet licht~
vaardig te noemen dat een persoon die zich in -juridisch principieel
onverbindende - onderhandelingen bevindt, abnormale kosten gaat
maken in verband met een overeenkomst die zou kunnen tot stand komen 5 ?
dat ze, steunend op die louter voorgenomen overeenkomst, verbintenissen aangaat t.a.v. derden, of aanbiedingen van derden afslaat, om
daarna voor de daardoor geleden schade of gederfde winst vergoeding
te vorderen? Een praecontractuele verhouding houdt steeds een zekere
speculatie in, welke alle partijen tot voorzichtigheid zou dienen te
nopen 6 • De rechtspraak houdt hiermede rekening\ en beslist b.v. dat
het slachtoffer van een onrechtmatige praecontractuele gedraging "ne
peut obtenir sous forme de dommages-et-intérêts le parfait équivalent
des avantages du contrat .... si le fait dommageable est dû en partie
à sa propre incurie" 8 •
DE LABARRE, M., o.c., blz. 24.
Dit komt b.v. duidelijk tot uiting in: Brussel, 28 januari 1958, geciteerd in noot 4, pag. 26.
De opvatting van RrPERT en RouLANGER zie noot 12, pag. 31 kan evenwel twijfel doen
rijzen. Deze auteurs houden immers voor dat de pollicitant ten hoogste gehouden is om
"iets niet te doen", maar dat het herstel van zijn onrechtmatige daad er niettemin best in
kan bestaan dat het rechterlijk vonnis, bij aanvaarding van de andere partij, tussen partijen
als overeenkomst zal gelden. Zelfs al houdt men staande dat deze opvatting op haar plaats
is in het stelsel van RIPERT en BouLANGER, toch menen we niet dat ze zou mogen worden
uitgebreid tot andere praecontractuele gedragingen dan het aanbod.
4 DE PAGE, 11, nr. 1037;J. RoNSE, o.c., nr. 407.
5 Vgl. M. DE LA BARRE, o.c., blz. 25; MAZEAUD & TUNe, I, nr. 116.
6 B. M. TELDERS, o.c., blz. 184.
7 Zie b.v. A. DE BERSAQUES, o.c., blz. 286-287. Zie ook: Brussel, 16mei 1966, R.W.,
1966-1967, kol. 400 volg., inz. kol. 402: "Overwegende dat appellante geen nalatigheid
treft vermits het haar niet mogelijk was zich op nauwkeurige wijze in te lichten over de werkelijke waarde der aangeboden handelszaak gezien haar bijzondere aard, haar geringheid en
gezien ook de afwezigheid van enige ernstige boekhouding" (het betrof hier een geval van
incidenteel bedrog bij overdracht van een handelszaak).
8 Hrb. Brussel, 7 juni 1960, Jur. comm. Brux., 1960, blz. 231.
1
2
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§ 3. Juridische grondslag van de praecontractuele aansprakelijkheid

A. Beginsel:· aquilische aansprakelijkheid
Uit de aangehaalde rechtspraak blijkt dat men de praecontractuele
aansprakelijkheid in de regel doet steunen op de art. 1382 en 1383 B.W.,
met name de onrechtmatige daad. Dit geldt niet alleen voor de gevallen
waar de partijen het uiteindelijk niet eens worden (praecontractuele verhouding sensu stricto), maar ook voor die waar ze het wèl eens worden
(praecontractuele verhouding lato sensu) 1 • De rechtsleer treedt deze
opvatting bij 2 •
Dit valt licht te begrijpen in verband met de verschillende gevallen
van praecontractuele verhouding die werden onderzocht.
a. Praecontractuele verhouding stricto sensu. De aquilische aansprakelijkheid heeft een algemeen karakter 3 • De contractuele aansprakelijkheid kan in principe slechts worden toegepast wanneer tussen de dader
en het slachtoffer van de schade een overeenkomst bestaat 4 • Derhalve
kan de aansprakelijkheid niet anders dan aquilisch zijn wanneer de partijen het uiteindelijk niet eens worden 5 • Al hetgeen ze doen blijft "en
dehors du cercle contractuel" 6 •
b. Praecontractuele verhouding lato sensu. De contractuele aansprakelijkheid slaat alleen op de fouten bedreven binnen de perken der verbintenissen spruitend uit een overeenkomst; ze dekt niet alle fouten
bedreven ter gelegenheid van een overeenkomst 7 • De omstandigheid dat
tussen de partijen uiteindelijk een overeenkomst gesloten wordt, brengt
derhalve niet noodzakelijk mede dat de fouten bedreven tijdens de praecontractuele verhouding door de contractuele aansprakelijkheid worden
gesanctioneerd. Wanneer b.v., in geval van dwaling, degene die dit wilsgebrek inroept veroordeeld wordt tot het betalen van een schadevergoeding aan zijn medecontractant 8 , kan er geen sprake zijn van contractuele aansprakelijkheid vermits deze niet alleen vooropstelt dat er een
contract bestaat tussen de partijen, maar ook dat dit contract geldig zou
1

Zie de voorbeelden, boven: I, § 4, B.
DE PAGE, 11, nr. 558; J. DABIN & A. LAGASSE, Rev. crit. jur. b., 1963, blz. 259; R.O. DALeQ,
Rev. gén. ass. resp., 1955, nr. 5480; ID., Novelles; nr. 94; A. DE BERSAQUES, o.c., blz. 279;
VAN RYN, J., o.c., nr. 99-100; C. RENARD, Novelles, nr. 756; LAURENT, XV, nr. 139;
J. MATTHIJS & G. BAETEMAN, T.P.R., 1966, blz. 87; Rép. prat. dr; b., Tw. Vente (o.l.v.
J. LrMPENS), nr. 1817, nr. 1819; Rép. prat. dr. b., Tw. Responsabilité, nr. 159-161, nr. 164,
nr. 177; A. KLUYSKENS, Verbintenissen, nr. 240 bis; MAZEAUD & TUNe, I, nr. 117, nr. 120,
nr. 126, nr. 128; P. ProTET, o.c., blz. 28; J. CARBONNIER, Obligatîons, nr. 132; M. DE JUGLART,
o.c., blz. 21-22; Rép. prat. dr. beige, Tw. Cantrat et convention en général, nr. 264; G.
RIPERT & J. BoULANGER, II, nr. 888; P. MALINVAUD, La responsabilité des incapab/es et de
la !emme dotale à !'occasion d'un contrat, Paris, 1965, blz. 16, blz. 18-19; J. LiMPENS &
R. KRUITHOF, Rev. crit. jur. b., 1964, blz. 477-478; MoTULSKY, H., noot Sirey, o.c., blz.
49-50; M. DE LA BARRE, o.c., blz. 23; enz.
3 J. VAN RYN, o.c., blz. 118 volg.; MAZEAUD & TuNe, I, nr. 103.
4 R. 0. DALeQ, Novelles, nr. 91-94.
5 Betreffende het aanbod als eenzijdige wilsuiting .Zie evenwel noot 11, blz. 35.
6 MAZEAUD & TUNe, I, nr. 120.
7 Aldus: Rb. Kortrijk, 20 mei 1954, Rev. gén. ass. resp. 1955, nr. 5588.
8 Vgl. boven, I, § 4, B, b.
2
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zijn. 1 Wordt incidenteel bedrog gepleegd 2 , dan is het contract geldig,
doch de aansprakelijkheid is aquilisch wegens een andere reden: de
kunstgrepen die de andere partij ertoe geleid hebben onder minder gunstige voorwaarden te contracteren werden gebezigd vóór dat enig contract tot stand kwam 3 ; ook zij vallen dus buiten de "contractuele cirkel".
Ten slotte, wanneer een deelnemer aan de praecontractuele verhouding
aan zijn partner ontoereikende of verkeerde inlichtingen heeft verstrekt
nopens het voorwerp van de voorgenomen overeenkomst \ is zijn aansprakelijkheid eveneens aquilisch, omdat de contractuele aansprakelijkheid slechts toepasbaar is in verband met een schade die veroorzaakt
wordt doot het niet uitvoeren van een contract 5 , en niet voor de schade die
voortspruit uit het niet naleven van een praecontractuele informatieplicht.
B. De JHERINGse leer van de culpa in contrahendo
a. Uiteenzetting van de leer. In een in 1861 verschenen opstel 6 , verdedigde JHERING de ste11ing dat de praecontractuele aansprakelijkheid niet
van aquilische, maar wèl van contractuele, aard is. M.a.w., het slachtoffer van een praecontractuele gedraging beschikt, in voorkomend geval,
over een actie wegens wanprestatie, en niet over een actie wegens onrechtmatige daad 7 •
De stelling van JHERING - de z.g. Zielvertragstheorie - komt hierop
neer dat,. wanneer personen zich wederzijds in een praecontractuele verhouding bevinden, ze geacht worden stilzwijgend een contract te hebben
gesloten, met de strekking dat ze de nodige zorgvuldigheid (diligentia
in contrahendo) aan de dag zullen leggen om aan de andere partij het
sluiten van een geldig ·contract voor te stellen. Dit houdt in dat de
partners aan de páiecontra:ctuele verhouding reeds door een contract
gebonden zijn.
Deze leer vindt haar voornaamste aanleiding in het stelsel van de burgerlijke aansprakelijkheid dat in het Duitse Rijk van kracht was toen
JHERING zijn opstel schreef 8 • Zoals in het Romeinse recht - en zoals dit
nog steeds in het Duitse B.G.B. het gevalis-was er geen Generalklausel
in verband met de aquilische aansprakelijkheid, zoals die b.v. neergeschreven is in de art. 1382 en 1383 van het Code civil. Een onrechtmatige
daad kon slechts worden gesanctioneerd, indien hiertoe in een vordering
was voorzien. Een zodanige actio bestond evenwel niet in verband met
praecontractuele gedragingen. Dààrom meende JHERING dat het nodig .
was de praecontractuele aansprakelijkheid vast te knopen aan de con1

R. 0. DALCQ, Novelles, nr. 97.
Boven: I, § 4, B, c.
Vgl. A. DE BERSAQUES, o.c., blz. 284.
4 Vgl. boven: I, § 4, B, d, een/.
5 R. 0. DALCQ, Novelles, nr. 112 volg.; Rép. prat. dr. b., Tw. Responsabilité, nr. 169 volg.
6 Zie noot 1, pag. 3.
7 Over het praktisch verschil tussen beide, zie het bondig overzicht van R. DEKKERS, II,
nr. 214.
8 Over deze aangelegenheid raadpleeg ook: HELDRICH, Das Verschulden heim Vertragsabsch/usz im klassiselzen Römischen Recht und in der späteren Rechtsentwick/ung, in: Leipziger
rechtswissenscha!tliche Studien, VII, Leipzig, 1924.
2
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tractuele 1 • Ten gevolge van het stilzwijgend voorcontract - het Zielverfrag-zou het slachtoffer van een praecontractuele fout- een culpa
in contrahendo - in voorkomend geval over een actio ex contractu beschikken.
b. De leer in Frankrijk en België. De JHERINGse leer van de culpa
in contrahendo heeft in Frankrijk een zekere bijval genoten. BAUDRYLACANTINERIE en BARDE 2 , SALEILLES 3 , LABBE 4 , DEM:OLOM,BE 5 en
DEMOGUE 6 hebben ze, soms met schakeringen, overgenomen.
In België werd ze geheel bijgetreden in een vonnis van 28 oktober 1908
van de Rechtbank van koophandel te Gent 7 , die uitdrukkelijk verwijst
naar het door de Gentse raadsheer bij het Hof van beroep DE MEULENAERE in het Frans vertaalde opstel van JHERING 8 • De rechtbank drukt
zich als volgt uit: "11 y a faute contractuelle non seulement dans l'exécution de la convention, mais aussi en contractant, dans la condusion du
cantrat elle-même; .... commet une fa u te contractuelle celui qui propose
un cohtrat sans s'être préalablement assuré que rien ne s'oppose à son
existence ou à sa validité .... ; en proposant Ie contrat, on garantit
qu'on a fait cette vérification, qu'on est en situation de condure la
convention sans qu'il puisse en résulter plus tard un dommage pour
l'autre partie". Voor zover kon worden nagegaan is dit, in België, de
enige beslissing die toepassing maakt van de leer van JHERING.
De huidige rechtsleer verwerpt deze theorie 9 • Ten eerste, omdat de
constructie van het stilzwijgend voorcontract op een willekeurige fictie
berust 10 ; ten tweede, omdat de zeer ruime aansprakelijkheidsgrondslag
die men aantreft in de art. 1382 en 1383 B.W. het overbodig maakt een
beroep te doen op de spitsvondige constructie van JHERING 11 •
1 Raadpleeg: DE PAGE, Il, nr. 558; KESSLER & FINE, o.c., blz. 406; MAZEAUD & TuNe, I,
nr. 118; Rép. prat. dr. b., Tw. Vente, nr. 1818; P. PIOTET, o.c;, blz. 33.
2 Ob/igations, I, nr. 60, nr. 362.
3 O.c., nr. 1'53 volg.; zie ook R. SALEILLE's reeds geciteerd opstel in Rev. trim. dr. civ. van
1907 ..
4 Noten in Sirey, 1882.2.249, en 1886.1.1.
s XXIV, nr. 64-65.
6 Ob/igations, I, nr. 33; Il, nr. 546 volg.; V, nr. 1240 volg.
7 Pas., 1910.111.212.
·
s R. VON IHERING, Oeuvres choisies, t. Il, Paris/Bruxelles, 1893, blz. 1 volg.: "De la culpa
in contrahendo ou des dommages~intérêts dans les conventions nulles ou restées imparfaites".
9 In Duitsland heeft ze evenmin de eenparigheid der rechtsgeleerden rondom zich kunnen
· scharen. Zie b.v.: FoERSTER-Eeems, Preussisches Privatrecht, 7e uitg., 1896, I, blz. 455
volg.; MoMMSEN, Ueber die Haftung der Contrahenten bei der Abschlieszung von Schuldverträgen, 1879, blz. 5-12. Zie ook de andersluidende leer van: WINDSeHEID, Lehrbuch des
Pandektenrechts, Se uitg., 1900, Il, § 307, nr. 5.
·
1o Aldus bv.: P. ProTET, o.c., blz. 27; MAZEAUD & TuNe, o.c., I, nr. ll8; DE PAGE, IJ,
nr. 558 ("un expédient"); PIRSON & DEVTLLE, o.c., I, nr. 15 ("un pur mythe"); Rép. prat.
dr. be/ge., Tw. Responsabilité, nr. 115; J. RTPERT & G. BouLANGER, Il, nr. 889 ("un artifice");
J. VAN RYN, o.c. nr. 99 ("un cani.ctère factice"); A. DE BERSAQUES, o.c., blz. 278 ("fiction
arbitraire, dépourvue de toute réalité"), enz.
11 Zie de uitstekende samenvatting bij: DE PAGE, Il, nr. 559. Alleen zou men wellicht een
onderscheid dienen te maken i.v.m. de figuur van de eenzijdige wilsuiting: wanneer men
aanvaardt dat de pollicitant op grond van zijn eenzijdige wilsuiting gebonden is, wordt een
ontijdig intrekken van het aanbod slechts als een onrechtmatige daad beschouwd omdat de
figuur nog niet voldoende is uitgewerkt, en met name omdat nog niet in een specifieke sanctie
van de eenzijdige wilsuiting werd voorzien.
·
·
·

260

§ 4. Aansprakelijkheid bij vertegenwoordiging in de praecontractuele
verhouding

De deelnemers aan de praecontractuele verhouding zijn niet steeds
dezelfde rechtssubjecten als degenen tussen wie de beoogde overeenkomst
moet tot stand komen. Ze zijn soms vertegenwoordigers. De door hen
aangegane rechtshandelingen worden toegerekend aan een andere persoon: de vertegenwoordigde.
Houdt dit in dat de vertegenwoordigde, de opdrachtgever, aansprakelijk moet worden gesteld voor de onrechtmatige praecontractuele gedragingen van zijn vertegenwoordiger? Anders dan in naburige landen 1
werd dit vraagstuk in België nog niet aan enig grondig onderzoek onderworpen 2 • Men dient een onderscheid te maken tussen de gevallen van
aanstelling en die van lastgeving.
A. Aanstelling. Art. 1384, lid 3, B.W. stelt degenen die anderen aanstellen aansprakelijk voor de schade door hun aangestelden veroorzaakt
in de bediening waartoe zij hen gebezigd hebben. Deze aansprakelijkheid steunt op het beginsel van de arbeid bij onderwerping aan een ander.
Dit houdt niet noodzakelijk in dat de aangestelde een bediende of een
arbeider moet zijn van de aansteller. Het wettelijk voorschrift is van toepassing zodra de aansteller het recht heeft aan de andere bevelen te geven 3
en zijn werk te controleren. 4 Ook een lasthebber kan, voor de toepassing
van dit voorschrift, de aangestelde zijn van zijn opdrachtgever wanneer
de lastneming in feite onderwerping van de lasthebber aan de lastgever
impliceert 5 •
De aansteller kan niet aan de aansprakelijkheid ontsnappen, zelfs
met te bewijzen dat hij alles in het werk heeft gesteld om de schade te
voorkomen 6 • Alleen het bewijs van een vreemde oorzaak kan hem van de
verantwoordelijkheid ontlasten 7 •
Met toepassing van deze regel verklaarde het Hof van beroep te Luik
terecht een vennootschap aansprakelijk voor de schade veroorzaakt
door de "espérances fallacieuses" die haar aangestelden tijdens praecontractuele onderhandelingen bij een handelaar hadden gewekt 8 •
1 Zie b.v. in Duitsland: P. LABAND, "Die Stellvertretung bei dem Abschlusz von Rechtsgeschäften nach dem allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuch", Zeilschrift für das gesammte Handelsrecht, 1866, blz. 203 volg.; K. BALLERSTEDT; "Zur Haftung für culpa in
contrahendo bei Geschäftsabschlusz durch Stellvertreter", AcP, 1950-1951, blz. 501 volg.
2 Bij DE PAGE, II, nr. 500, vindt men alleen de volgende aanduiding: "Dans les contrats
conclus par intermédiaire (représentation), les principes qui régissent les préliminaires du
contrat, aussi bien d'ailleurs que sa formation proprement dite, sont exactement les mêmes
que si les dtmx contraetauts se trouvaient personnellement en présence. C'est, en effet, Ie
propre de la représentation que le représenté est censé agir aux lieu et place du représentant."
Over de vertegenwoordigingsfiguur, zie de uitstekende ontleding bij: W. VAN GERVEN,
Bewindsbevoegdheid, Brussel, 1962, inz. blz. 185 volg.
3 Cass., 3 juli 1950, Pas., 1950.!.796. Dat in feite geen bevel gegeven werd, doet niets ter
zake: Cass., 24 december 1951, Pas., 1952, !.213.
4 Cass., 8 december 1955, Pas., 1956.1.345.
5 DE PAGE, II, nr. 988; DALCQ, I, nr. 1089; DEKKERS, II, nr. 256; MAZEAUD & TuNe, I,
nr. 945 volg. Voor een voorbeeld zie: Brussel, 7 januari 1933, Jur. comm. Brux., 1933, blz. 117.
6 Cass., 15 december 1924, Pas., 1925.1.75.
7 Cass., 23 december 1955, Pas., 1956.1.410.
8 Luik, 19 januari 1965, Rev. gén. ass. resp. 1965, nr. 7423.

261

B. Lastgeving. Zal de oplossing anders luiden in geval van lastgeving,
althans wanneer de lasthebber niet dient te worden beschouwd als de
aangestelde van de lastgever?
Soms werd voorgehouden dat de lastgever steeds aansprakelijk is
voor de onrechtmatige daad gepleegd door zijn lasthebber 1 •
Voor anderen strekt de lastgeving uiteraard tot verrichting van rechtshandelingen, en niet van onrechtmatige daden, zodat een lasthebber die
een onrechtmatige daad begaat ipso facto buiten zijn opdracht treedt;
derhalve kan zijn onrechtmatige daad niet aan de lastgever worden
toegerekend 2 • Dit lijkt o.a. de opvatting te zijn van DE PAGE, die zich
als volgt uitdrukt: "S'il s'agit .... de la responsabilité aquilienne .... ,
Ie principe de la représentation ne joue plus. Le mandant n'est pas ten u
des délits et quasi-délits commis par Ie mandataire à 1' occasion de
l'exécution du mandat. Ceux-ci lui sont étrangers, puisque même si,
en fait, ils se rattachent directement à l'exécution du mandat, ils demeurent en dehors de la mission confiée au mandataire" 3 •
Beide opvattingen lijken te absoluut.
De eerste (de lastgever is steeds aansprakelijk), omdat de vertegenwoordiger ter gelegenheid van het vervullen van zijn opdracht een onrechtmatige daad kan begaan die buiten de formele kring van zijn bevoegdheid valt 4 • B.v.: iemand wordt ermee belast voor een derde een huis
te verkopen; op weg naar dat huis rijdt hij een voetganger aan. Zal men
beweren dat zijn onrechtmatige daad aan de vertegenwoordigde moet
worden toegerekend?
Anderzijds- en dit is meteen een bespreking van de tweede opvatting
(de lasthebber is steeds aansprakelijk) - dient men er rekening mee te
houden dat de onrechtmatige praecontractuele gedraging van de vertegenwoordiger rechtstreeks in vetband kan staan met zijn opdracht.
De toestand vertoont dan veel gelijkenis met die van de contractuele aansprakelijkheid. B.v.: een lasthebber is' belast met het uitvoeren van
bepaalde contractuele verbintenissen, maar hij voert die foutief uit: de
vertegenwoordigde is contractueel aansprakelijk omdat zijn vertegenwoordiger een fout heeft begaan binnen de perken van zijn opdracht 5 • ·Met
AssER-SCHOLTEN-BREGSTEIN-VAN DER GRINTEN 6 kan men terecht voorhouden dat er geen reden is de totstandkoming van de overeenkomst anders
te behandelen dan de uitvoering. B.v.: een vergenwoordiger, die aan een
praecontractuele verhouding deelneemt, vervult zijn opdracht op een
foutieve wijze, en begaat daarbij een onrechtmatige daad t.a.v. een andere
deelnemer aan de verhouding. Het lijkt dat de vertegenwoordigde daar-

1

Brussel, 6 februari 1901, Pand. pér., 1901, 149.
Zie b.v.: DEKKERS, II, nr. 1266, nr. 1303. Vgl.: Brussel, 3 december 1908, Pas., 1909.II.
336; Cass. (Fr.), 25 januari 1889, Dal/. pér., 1890.1.151.
3 DE PAGE, V, nr. 452-B.
4 AssER-SCHOLTEN-BREGSTEIN-VAN DER GRINTEN, VP.rtegenwoordiging en rechtspersoon,
3e druk, Zwolle, 1959, blz. 58.
5 Aldus: DE PAGE, V, nr. 452-A; DEKKERs, II, nr. 1297.
6 O.c., blz. 58.
2
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voor aansprakelijk moet worden gesteld 1 • Dit wordt ten andere aanvaard in verband met het bedrog door de vertegenwoordiger gepleegd
bij het aangaan van de overeenkomst 2 • Waarom zou dit ook niet gelden
voor andere onrechtmatige praecontractuele gedragingen?
De omstandigheid dat de lastgeving alleen rechtshandelingen kan
betreffen doet hier niets aan af. De vraag is immers niet of men ook volmacht tot onrechtmatige daden kan verlenen 3 , maar of degene die in
zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger handelt, die dus bevoegd is
om door zijn rechtshandelingen een ander te binden, niet ook die andere
verbindt als hij in zijn handelen als vertegenwoordiger onrecht pleegt 4 •
In de praktijk zal de toerekening der aansprakelijkheid voor een onrechtmatige praecontractuele gedraging bij lastgeving daarenboven nog
afhangen van andere elementen, als daar. zijn: de bescherming van de
derden te goeder trouw 5 , de inhoud van de verstrekte lastgeving, de opvattingen in het maatschappelijk verkeer betreffende het handelen van
een vertegenwoordiger 6 , enz.

Slotopmmerkingen
1. Sommige buitenlandse wetgevingen bevatten uitdrukkelijke voorschriften in verband met de plichten die rusten op de deelnemers aan
een praecontractuele verhouding. Aldus bepalen b.v. de art. 1337 en
1338 van het Italiaans Codice civile dat de deelnemers aan de praecontractuele verhouding overeenkomstig de goede trouw moet optreden,
en dat zij het door hen gewekt vertrouwen niet mogen teleurstellen 7 •
Een gelijkaardig voorschrift treft men ook aan in de art. 197 en 198
van het Griekse burgerlijk wetboek 8 •
Beide criteria - goede trouw; gewekt vertrouwen - dienen ongetwijfeld, ook in België, in aanmerking te komen om de rechtsplichten te
bepalen van degenen die aan een praecontractuele verhouding dee]nemen 9 • Dit betekent evenwel nog niet dat ons Burgerlijk Wetboek
1 Aldus: AssER-SCHOLTEN-BREGSTEIN-VAN DER GRINTEN, blz. 57, blz. 60. Vgl. DE PAGE,
II, nr. 500, geciteerd noot 2, pag. 36.
2 DE PAGE, I, nr. 52; V, nr. 441-6°; F. LAURENT, XXVIII, nr. 54; R.O. DALCQ, nr.
1806.- Zie evenwel: Rép. prat. dr. b., Tw. Vente, nr. 1819.
3 Een dergelijke volmacht zou wellicht nietig zijn, als strijdig met de goede zeden. Vgl.:
DEKKERS, II, nr. 1303, noot 1.
4 AsSER-SCHOLTEN-BREGSTEIN-VAN DER GRINTEN, blz. 57.
5 Cass., 11 april1929, Pas., 1929.1.154; Luik, 27 november 1907, Pas., 1908.II.273. Vgl.
DE PAGE, I, nr. 52.
6 AssER-SCHOLTEN-BREGSTEIN-VAN DER GRINTEN, blz. 58.
7 Art. 1337: "Trattative e responsabilità preconttratuale. Le parti, nello svolgimento delle
trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buono fede".
Art. 1338: "Conoscenza delle cause d'invalidita. La parte che, conoscendo o dovendo
conoscere l'esistenza di une causa d'invalidita del contratto, no ne ha dato notizia all'altra
parte è tenuta à risarcire il danno da questa :risentito per.avere confidato, senza sua colpa,
nella validità del contratto". Over deze voorschriften, raadpleeg: K. SPIRO, "Vertragsabschlusz und Vertrauensschutz im neuen italienischen Zivilgesetzbuch", Festgabe E. Ruck,
Basel, 1952, blz. 151 volg.
8 Vgl. de studie geciteerd in noot 5, pag. 4.
9 Over de "goede trouw" bij het totstandkomen van overeenkomsten, zie reeds: F. GENY.
Méthodes d'interprétation et sourees en droit privépositif, Paris, 1899, nr. 172, blz. 529 volg.
Over het "gewekt vertrouwen": RouBIER, o.c., nr. 96 volg.; DALCQ, o.c., nr. 330.
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behoefte heeft aan uitdrukkelijke wetsbepalingen op dit gebied 1 • Immers,
zowel het inbreuk maken op de goede trouw als het teleurstellen van een
gewekt rechtmatig vertrouwen kunnen als zodanig een onrechtmatige
daad uitmaken 2 , d.w.z. een handeling die een normaal bezonnen en zorgzame persoon onder dezelfde omstandigheden niet zou hebben begaan.
De deelnemers aan de praecontractuele verhouding moeten principieel
over de grootst mogelijke handelingsvrijheid beschikken 3 , maar daarbij
dienen ze zich behoorlijk te gedragen. Het antwoord op de vraag in welke
gevallen een praecontractuele gedraging al dan niet behoorlijk is, kan
ongetwijfeld de invloed ondergaan van abstracte criteria als daar zijn
"de goede trouw" en "het gewekt vertrouwen", doch steeds zal de
rechter, op grond van de concrete omstandigheden, dienen na te gaan of
de betrokken gedraging onrechtmatig is in de zin van art. 1382-1383
B.W. Daarbij zal hij er uiteraard rekening mee houden dat de deelnemers
aan een praecontractuele verhouding t.a.v. mekaar geen wildvreemden
zijn; tussen hen is een "sociaal contact" ontstaan (een maatschappelijk,
niet noodzakelijk een juridisch, gegeven); ze dienen zich dan ook te
gedragen met de bijzondere zorgvuldigheid welke b.v. ook de weggebruikers in een drukke straat aan de dag moeten leggen 4 •
2. Zo de praecontractuele aansprakelijkheid naar de Belgische opvatting op grond van aquilische maatstaven dient te worden beoordeeld,
dan neemt dit niet weg dat de rechtsevolutie in verband met de praecontractuele verhouding in een zekere mate parallel loopt met die van het
contractenrecht als zodanig, en meer in het bijzonder van de opvattingen
nopens de grondslag van de verplichting van degene die zich contractueel
verbindt.
Volgens de klassieke opvatting berust de grondslag van de verplichting
in de wilsuiting van degene die zich verbindt: je veux, donc je m' oblige 5 •
De grondslag van de verplichting wordt dus gezocht aan de kant van de
schuldenaar der contractuele verbintenis.
Tegenover deze "voluntaristische leer" stellen sommige rechtsgeleerden
dat de grondslag van de verbintenis eerder dient te worden gevon9en aan
de kant van de schuldeiser der verbintenis, en meer in het bijzonder in het
bij hem gewekt vertrouwen dat de schuldenaar zijn verbintenis zal
uitvoeren 6 •
Vgl. in die zin: J. LIMPENS & R. KRUITHOF, Rev. crit. jur. b., 1964, blz. 478.
Wat betreft een inbreuk op de goede trouw, zie o.a. DE PAGE, II, nr. 401: "règles de
bonne foi et de loyauté unanimement admises dans les affaires"; wat betreft het gewekt
vertrouwen: J. DABIN & A. LAGASSE, Rev. crit. jur. b., 1949, blz. 57; DALCQ, o.c., nr. 324334, inz. nr. 330-331; DE BERSAQUES, o.c. blz. 281.
3 Vgl. boven; II, § 1, A, a. Dit geldt uiteraard niet meer wanneer één partij zich reeds
door haar eenzijdige wilsuiting zou gebonden hebben.
4 J. VAN RYN, Responsabilité aqui/ienne et contrats, nr. 99, blz. 130.
5 Zie b.v. DEMOGUE, I, nr. 15, en de studie van SUPERVIELLE in: Rev. int. dr. comp., 1952,
blz. 570-571.
6 Zie reeds: E. LEVY, "Responsabilité et contrat", Rev. crit. /ég. jur., 1899, blz. 374.
Vgl. in dezelfde zin: G. GoRLA, Il contratto. Problemi fondamenta/i traflati con i/ metodo
comparativo e casistico, Milano, 1954, I, blz. 77-80.
1
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Zonder enigszins stelling te willen nemen in dit dispuut 1 , kan men niettemin vaststellen dat de meer recente stelling- de verbintenis vindt haar
grondslag in het vertrouwen dat bij de schuldeiser wordt gewekt - een
treffende gelijkenis vertoont met de gedachten die hebben geleid tot de
ontwikkeling van de aansprakelijkheidsleef voor onrechtmatige praecontractuele gedragingen 2 •

1 In verband met de leer van o.a. LEVY en GoRLA laat CARBONNIER o.i. terecht het volgende
opmerken (o.c., blz. 84): "11 y a, d'ailleurs, un point faible à se placer ainsi du cöté du
créancier pour expliquer: c'est que l'explication ne vaut plus rien là ou i1 ne se trouve pas
de créancier, c'est à dire dans l'acte unilatéral. Or, n'en existerait-il pas d'autre, i1 y a tout
de mê~e un ~cte unil,~téral pur, le testament, qui semble illustrer la force créatrice de la
volonte humame ....
2 Dit zou dan ook best uitleggen waarom de figuur van de eenzijdige wilsuiting, eerder
(en beter) dan die der aquilische aansprakelijkheid, soms als grondslag van de praecontractuele verantwoordelijkheid kan gelden, met name i.v.m. het aanbod.

