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INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING 

1. In dit werk wordt getracht een overzicht te geven van een aantal ‘vergissingen’ die zich kunnen 

voordoen in de precontractuele en contractuele fase.  

Wanneer twee partijen met elkaar een overeenkomst willen aangaan, zullen partijen in de meeste 

gevallen eerst het terrein willen verkennen. Partijen zullen met elkaar onderhandelingen aangaan om 

te kijken welke voordelen het voorgenomen contract met zich kan meebrengen.  

Het principe van de contractsvrijheid is hierbij het uitgangspunt. Dit principe houdt in dat een partij 

de mogelijkheid heeft om, via onderhandelingen, na te gaan of ze wel een overeenkomst wil aangaan 

en wanneer tot de conclusie wordt gekomen dat het voorgenomen contract geen of onvoldoende 

voordelen met zich zal meebrengen, dan kan aan de onderhandelingen een einde worden gemaakt.  

Tijdens deze onderhandelingen kunnen er zich echter een aantal misverstanden voordoen waardoor 

de ene partij meent dat ze de onderhandelingen nog vrij kan beëindigen terwijl dit eigenlijk niet 

meer het geval was.  Zo kan de  wederpartij er bijvoorbeeld op gerechtvaardigde wijze zijn van 

uitgegaan dat niets nog een overeenkomst in de weg stond, of kan die partij menen dat ze recht 

heeft op een vergoeding voor de gemaakte kosten, …  Hierbij dient te worden nagegaan over welke 

beschermingsmogelijkheden die partij beschikt wanneer ze meent dat haar onrecht is aangedaan 

door het afbreken van de onderhandelingen. 

Een ander vaak voorkomend misverstand doet zich voor wanneer de partijen tijdens de 

onderhandelingen allerhande afspraken hebben gemaakt die betrekking hebben op deze 

onderhandelingen zoals een gentlemen’s agreement’, een ‘letter of intent’, … Hier zal de vergissing 

voornamelijk betrekking hebben op de vraag in welke mate deze afspraken een bindend karakter 

hebben en wat de sanctie is indien deze afspraken naast zich neer worden gelegd. 

Wanneer de onderhandelingen succesvol zijn verlopen (of indien er geen onderhandelingen hebben 

plaatsgehad) zal de volgende stap in de precontractuele fase zich situeren op het vlak van het aanbod 

en de aanvaarding. Maar ook hier zijn vergissingen niet uitgesloten. Zo is het niet altijd even duidelijk 

of er wel sprake is van een aanbod, of de aanbieder zijn aanbod nog kan intrekken, wanneer er 

precies een overeenkomst tot stand is gekomen, … 

Eenmaal het aanbod is aanvaard, zal er in principe sprake zijn van een overeenkomst waardoor men 

terechtkomt in de contractuele fase. Maar ook hier verliest de precontractuele periode niet haar 

belang. Zo kunnen er zich vergissingen hebben voorgedaan in de precontractuele periode maar die 

pas aan het licht komen tijdens de uitvoering van het contract. Één van de partijen heeft zich een 

aantal zaken verkeerd voorgesteld waardoor ze een overeenkomst is aangegaan terwijl ze haar 

toestemming niet zou hebben gegeven indien ze zich omtrent die zaken niet had vergist. De vraag zal 

hier voornamelijk zijn of die partij de mogelijkheid heeft om aan de overeenkomst te ontsnappen. 

Na het sluiten van de overeenkomst kunnen er zich niet alleen vergissingen hebben voorgedaan in de 

precontractuele fase maar is het ook mogelijk dat partijen problemen ondervinden tijdens de 

uitvoering van de overeenkomst. Het gaat hier voornamelijk over de situatie waarbij er zich na het 

sluiten van de overeenkomst onvoorziene omstandigheden hebben voorgedaan waardoor het 

uitvoeren van de overeenkomst moeilijk dan wel onmogelijk is geworden. Volgens art. 1134 BW is 
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een rechtsgeldige gesloten overeenkomst immers bindend voor de partijen en de vraag is of men op 

grond van onvoorziene omstandigheden aan deze overeenkomst toch nog kan ontsnappen. 

Er kan dan ook niet worden ontkend dat de kans groot is dat er zich tijdens de precontractuele en 

contractuele fase een aantal misverstanden zullen voordoen. hierbij zal de vraag steeds zijn welke 

partij het risico van dit misverstand dient te dragen en in welke mate die partij voor haar vergissing 

kan worden aangesproken indien ze hierbij schade heeft berokkend aan de wederpartij. 

In dit werk wordt dan ook getracht op een aantal van deze vragen een zo goed mogelijk antwoord te 

formuleren. Hierbij wordt ook in enige mate aan rechtsvergelijking gedaan door na te gaan hoe deze 

problemen worden aangepakt in het Nederlands recht, in de Principles of European Contract Law en 

in het Weens Koopverdrag. 

 

DEEL 1: VOORAFGAAND: ENKELE BEGINSELEN 

HOOFDSTUK 1: ONDERSCHEID PRECONTRACTUELE EN CONTRACTUELE 

INFORMATIEVERPLICHTINGEN 

2. Het onderscheid tussen precontractuele en contractuele informatieverplichtingen maakt duidelijk 

door welk aansprakelijkheidsregime (precontractueel, contractueel of post contractueel) 

precontractuele gedragingen worden gesanctioneerd.  

3. De meerderheid van de rechtsleer gaat werken met het ‘chronologisch criterium’ om uit te maken 

welk aansprakelijkheidsregime van toepassing is . Hierbij wordt gekeken naar het moment waarop de 

ene partij de verplichting had om de andere partij te informeren, namelijk voor1, tijdens of na het 

sluiten van het contract. Dit kan het best worden geïllustreerd via een voorbeeld: Stel dat de 

verkoper van een tweedehandswagen, voor het sluiten van het contract, de plicht had om de koper 

te informeren omtrent de kilometerstand van de wagen. Wanneer de verkoper nalaat zijn 

verplichtingen na te komen, is dit een fout die zich situeert in de fase voorafgaand aan het sluiten 

van het contract waardoor toepassing dient te worden gemaakt van het precontractueel 

aansprakelijkheidsregime. 

Dit onderscheid is wel niet in alle gevallen even duideiljk.2  Zo is het in de eerste plaats mogelijk dat 

een schending van de precontractuele informatieplicht slechts aan het licht komt tijdens de 

                                                                 

1
 Precontractueel is die periode die voorafgaat aan het sluiten van een contract, of omgekeerd aan de 

eenzijdige of meerzijdige beslissing een voorgenomen contract niet te sluiten: G. SCHRANS, “Preadvies over 

praecontractuele verhoudingen naar Belgisch recht” in X, Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht 

van België en Nederland, Zwolle, Tjeenk Willink, 1967, 5. 

2
 voor een aantal voorbeelden zie: Rb. Luik, 14 december 1994, TBH 1995, 1038; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. 

DE LY, B. DE TEMMERMAN, “Overzicht van rechtspraak (1981-1992), Verbintenissen”, TPR  1994, 286-287.  
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uitvoering van het contract en bovendien slechts tijdens de uitvoering ervan schade heeft 

toegebracht aan de wederpartij.3  

Wanneer bijvoorbeeld de verkoper van een computer de koper niet attent heeft gemaakt op het feit 

dat de computer niet geschikt is voor het gewenste gebruik, is dit dan een precontractuele of een 

contractuele fout? Op basis van het chronologisch criterium zou dit een precontractuele fout 

uitmaken waardoor het precontractueel aansprakelijkheidsregime toepassing zou verkrijgen. De 

Rechtbank van Koophandel te Brussel4 beschouwde dit echter als een schending van de goede trouw 

waardoor de verkoper aansprakelijk werd gesteld op grond van een contractuele fout. 

 Een andere zaak ging over een reclamebureau die een beroep deed op een professionele 

mannequin voor een publiciteitsfilmpje.5 De filmverspreiding ervan moest echter worden stopgezet 

omdat het bureau had ontdekt dat de mannequin voordien reeds een filmpje had gemaakt voor een 

concurrent. De mannequin werd gedagvaard en contractueel aansprakelijk gesteld voor het niet 

meedelen van deze informatie. De fout had echter plaats gevonden voor het sluiten van het contract 

want indien de mannequin die informatie wel had gegeven zou het bureau geen overeenkomst zijn 

aangegaan met de mannequin. Het niet meedelen van deze informatie maakte dan ook een 

precontractuele fout uit zodat de  mannequin op grond van een extracontractuele fout aansprakelijk 

diende te worden gesteld. 6 

4. WILMS meent dat wanneer één van de partijen beroepsactiviteiten uitoefent en in het kader 

hiervan haar precontractuele informatieverplichtingen schendt, dit steeds een contractuele fout zou 

uitmaken en dit ongeacht het feit of er al dan niet een overeenkomst is gesloten.7 Dit lijkt onjuist te 

zijn, zeker wanneer er geen overeenkomst is gesloten aangezien in dergelijk geval deze contractuele 

aansprakelijkheidsvordering geen enkele juridische grondslag heeft.  

Precontractuele informatieplichten sanctioneren op grond van art. 1134 BW lijkt dan ook onjuist te 

zijn. Art. 1134 BW legt enkel de verplichting op om een contract ter goeder trouw uit te voeren. 

Indien er geen contract werd gesloten maar wel een precontractuele fout werd begaan (of meer, 

                                                                 
3
 I.v.m. de verkoop of verhuur van informatica zie: E. DE CANNAR D’HAMALE, “Le devoir de conseil du 

fournisseur en informatique”, TBH 1989, 576, nr. 16. Zo werd beslist dat de verkoper, die nalaat de koper te 

informeren omtrent de onaangepastheid van het toestel aan zijn behoeften, het beginsel van de goede trouw 

miskent. Naar mijn inzien zou dit als een precontractuele fout dienen te worden beschouwd waarvan de 

grondslag zich bevindt in art. 1382-83 BW: Kh. Brussel 21 april 1981, JT 1983, 292; zie ook Kh. Kortrijk 4 

september 1981, RW 1982-83, 1399; Brussel 17 februari 1987, TBBR 1989, 140, noot M. FLAMEE.  

4
 Kh. Brussel 21 april 1981, JT 1983, 292. Zie ook: Kh. Kortrijk 4 september 1981, RW 1982-83, 1399; Brussel 17 

februari 1987, TBBR 1989, 140, noot M. FLAMEE. 

5
 Cass. Fr. 4 juli 1989, Bull. Cass. 1989, IV, 143, nr. 213. 

6
 A. DE BOECK, Informatierechten en- plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten: 

Grondslagen, draagwijdte en sancties, Antwerpen, Intersentia, 2000, 263-264, nr. 221.  

7
 W. WILMS, “Het recht op informatie in het verbintenissenrecht. Een grondslagenonderzoek”, RW 1980-81, 

511, nr. 12. 
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indien er wel een contract werd gesloten maar de fout zich situeert in de precontractuele periode) 

zal naar mijn mening enkel een vordering op grond van art. 1382-83 BW mogelijk zijn.8 

HOOFDSTUK 2: DE PRECONTRACTUELE EN CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID 

5. Aan de hand van het chronologisch criterium is het mogelijk om uit te maken of een bepaalde 

gedraging een precontractuele dan wel een contractuele fout uitmaakt. Maar waar ligt nu precies het 

verschil tussen beide aansprakelijkheidsregimes? Er zijn 6 grote verschillen tussen beide regimes: 

1) Op het vlak van bekwaamheid: een minderjarige met voldoende onderscheidingsvermogen 

kan aansprakelijk worden gesteld bij het plegen van een onrechtmatige daad (art. 1382-83 

BW) terwijl een minderjarige nooit contractueel aansprakelijk kan worden gesteld aangezien 

hij onbekwaam is om een overeenkomst aan te gaan.9 

2) De ingebrekestelling: bij een contractuele aansprakelijkheid is op grond van art. 1146 BW in 

principe slechts een schadevergoeding verschuldigd nadat de schuldenaar in gebreke is 

gesteld om zijn verbintenissen na te komen. Om een schadevergoeding op grond van 

onrechtmatige daad te bekomen, is geen voorafgaande ingebrekestelling vereist.10 

3) Op het vlak van het bewijs: in de eerste plaats dient elke partij natuurlijk het bewijs te 

leveren van de feiten die ze aanvoert (art. 870 Ger. W. en 1315 BW). Bij een contractuele 

aansprakelijkheid zal de eiser, naast het bestaan van de overeenkomst, ook dienen aan te 

tonen dat hij recht heeft op de nakoming van de verbintenissen door de wederpartij en dat 

deze laatste zijn verplichtingen niet (geheel of gedeeltelijk) of laattijdig is nagekomen 

waardoor de schuldeiser schade lijdt.11 Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt 

                                                                 
8
 A. DE BOECK, “Precontractuele aansprakelijkheid” in X, Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar Verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 3, 

Afd. 6, losbl., 12. 

9
 M. DEBAENE en P. DEBAENE, “Samenloop en co-existentie contractuele en buitencontractuele 

aansprakelijkheid. Afdeling 1. Het onderscheid tussen aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad en 

contractuele aansprakelijkheid” in X, Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht 

van rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar Verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 11, Afd. 1, losbl., 8.   

10
 M. DEBAENE en P. DEBAENE, “Samenloop en co-existentie contractuele en buitencontractuele 

aansprakelijkheid. Afdeling 1. Het onderscheid tussen aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad en 

contractuele aansprakelijkheid” in X, Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht 

van rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar Verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 11, Afd. 1, losbl., 8.   

11
 W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, acco, 2001, 196. Hierbij dient ook te 

worden opgemerkt dat het niet steeds eenvoudig is om uit te maken welke verbintenissen deel uit maken van 

het contract. Art. 1135 BW bepaalt immers dat “overeenkomsten (…) niet alleen verbinden 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”. Ook art. 1134 BW, de verplichting om 

overeenkomsten ter goeder trouw uit te voeren, kunnen bijkomende verplichtingen meebrengen voor de 

schuldenaar. 
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naargelang de soort van verbintenis.12 Indien er sprake is van een resultaatsverbintenis dient 

de schuldeiser enkel aan te tonen dat de wederpartij haar verbintenis niet heeft 

uitgevoerd.13 Hierbij zal de schuldenaar zich enkel kunnen bevrijden door het bewijs te 

leveren dat de niet nakoming van de overeenkomst te wijten is aan een vreemde oorzaak 

(art. 1147 BW).14 Wanneer het gaat om een middelenverbintenis zal de schuldeiser 

bijkomend dienen aan te tonen dat de schuldenaar onvoldoende inspanningen heeft 

geleverd om het uitvoeren van het contract tot een goed einde te brengen.15 Bij een 

buitencontractuele aansprakelijkheid zal het slachtoffer van de onrechtmatige daad naast 

het bestaan van een fout, ook enige schade dienen aan te tonen en dat zowel fout als schade 

in causaal verband staan met elkaar.16 

4) De zwaarte van de fout: bij een contractuele aansprakelijkheid  zal het opnieuw afhangen 

van de aard van de verbintenis (zie art. 1137 BW). Bij een resultaatsverbintenis is het 

voldoende voor de schuldeiser om aan te tonen dat het resultaat niet is bereikt en dat de 

schuldeiser hierdoor schade heeft geleden. Bij een middelverbintenis zal de schuldeiser 

bijkomend dienen aan te tonen dat de schuldenaar onvoldoende inspanningen heeft 

geleverd om het beoogde resultaat te bereiken. Bovendien is het mogelijk om de 

contractuele aansprakelijkheid in het contract te verruimen dan wel te beperken. Bij de 

buitencontractuele aansprakelijkheid is dit laatste niet mogelijk en zal er geen onderscheid 

dienen te worden gemaakt: elke fout, zelfs de lichtste, volstaat om tot een 

buitencontractuele aansprakelijkheid aanleiding te geven indien deze fout een schade heeft 

veroorzaakt en beiden in causaal verband staan tot elkaar. 

5) De schadevergoeding: bij een contractuele aansprakelijkheid dient enkel die schade te 

worden vergoed die voorzienbaar was op het ogenblik van het sluiten van het contract en die 

het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van het niet-uitvoeren ervan, tenzij er sprake is van 

opzet (art. 1150 BW). Bij een buitencontractuele aansprakelijkheid dient alle schade te 

worden vergoed. Dit onderscheid is in de praktijk wel beperkt aangezien het begrip 

                                                                 
12

 Voor het onderscheid tussen resultaats- en inspanningsverbintenissen zie: J. DEN TONKELAAR, 

Resultaatsverbintenissen en inspanningsverbintenissen, Zwolle, Tjeenk Willink, 1982, 24; W. VAN GERVEN en S. 

COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, acco, 2001, 27-28. 

13
 Natuurlijk in zoverre de overeenkomst haar bestaansreden niet heeft verloren. Ook indien er sprake is van 

overmacht, zoals bepaald in art. 1147 BW zal de schuldenaar in beginsel bevrijd zijn van de verplichtingen uit 

de overeenkomst; W. VAN GERVEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2001, 108-109. 

14
 Voor een voorbeeld: Kh. Hasselt 20 november 1996, RW 1998-99, 442. 

15
 Voor het onderscheid inzake buitencontractuele en contractuele aansprakelijkheid zie: Cass. 3 mei 1984, RW 

1984-85, 1987; J. DEN TONKELAAR, Resultaatsverbintenissen en inspanningsverbintenissen, Zwolle, Tjeenk 

Willink, 1982, 24; A. VAN OEVELEN, “De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de accountant”, T. Acc., deel 1, 

1990, afl. 4, 11. 

16
 R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY en B. DE TEMMERMAN, “overzicht van rechtspraak (1981-1992). 

Verbintenissen”, TPR 1994, 171. 
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‘voorzienbare schade’ een ruime invulling krijgt. Het is namelijk enkel de oorzaak van de 

schade die voorzienbaar dient te zijn en niet de omvang ervan.17 

6) De verjaringstermijn: bij de contractuele aansprakelijkheid bedraagt de verjaringstermijn 

voor persoonlijke vorderingen 10 jaar en voor zakelijke vorderingen 30 jaar (art. 2262 en 

2262bis, §1, eerste lid BW). Bij de buitencontractuele aansprakelijkheid geldt een dubbele 

verjaringstermijn: de vordering dient te worden ingesteld binnen een termijn van 5 jaar 

nadat het slachtoffer op de hoogte is van de schade (of de verzwaring ervan) en de identiteit 

van de aansprakelijke. Hierbij maakt het niet uit of het slachtoffer ook kennis heeft van de 

omvang van de schade. De vordering zal in elk geval verjaren na verloop van  20 jaar sinds 

het schadeverwekkend feit zich heeft voorgedaan (art. 2262bis, § 1, tweede en derde lid 

BW).18    

 HOOFDSTUK 3: DE PROBLEMATIEK VAN DE SAMENLOOP  

AFDELING 1: BEGRIP EN AFBAKENING 

6. Op grond van het hierboven gemaakte onderscheid tussen buitencontractuele en contractuele 

aansprakelijkheid lijkt het dat een partij, in de meerderheid van de gevallen, de grootste 

schadevergoeding zal bekomen indien een beroep mogelijk is op het buitencontractueel 

aansprakelijkheidsregime. Op grond van dit laatste regime volstaat bijvoorbeeld de lichtste fout, zal 

onvoorziene schade voor vergoeding in aanmerking komen, eventuele exoneratieclausules kunnen 

worden omzeild, … 

7. Alvorens in te gaan op de vraag of het slachtoffer een keuzemogelijkheid heeft tussen beide 

aansprakelijkheidsregimes, wordt eerst nagegaan in welke omstandigheden het problematiek van de 

samenloop zich zal stellen. In de eerste plaats dient er sprake te zijn van een overeenkomst waarbij 

één van de partijen haar verplichtingen uit die overeenkomst niet is nagekomen. De problematiek 

van de samenloop zal zich dan ook niet stellen wanneer er enkel sprake is van een onrechtmatige 

daad en er geen sprake is van een contractuele wanprestatie. 

 Voorts zal een contractuele wanprestatie op zich niet noodzakelijk kunnen worden gekwalificeerd 

als een onrechtmatige daad. Wanneer A een taxi heeft besteld om hem naar de luchthaven te 

brengen en de taxi te laat is, waardoor A zijn vlucht mist, dan zal dit een zuiver contractuele 

wanprestatie uitmaken en geen onrechtmatige daad.19 Omgekeerd, wanneer een persoon een rood 

                                                                 
17

 M. DEBAENE en P. DEBAENE, “Samenloop en co-existentie contractuele en buitencontractuele 

aansprakelijkheid. Afdeling 1. Het onderscheid tussen aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad en 

contractuele aansprakelijkheid” in X, Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht 

van rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar Verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 11, Afd. 1, losbl., 10. 

18
 W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2001, 407-408. 

19
  Dit zou wel anders kunnen zijn indien de taxichauffeur te laat is omdat hij dronken aan het rijden was en 

hierdoor een ongeval heeft veroorzaakt. 
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licht heeft genegeerd en hierdoor een derde omver heeft gereden, dan zal die persoon enkel op 

extracontractuele basis kunnen worden aangesproken.20 

De problematiek van de samenloop zal zich maar stellen wanneer er sprake is van een contractuele 

wanprestatie én waarbij deze inbreuk ook kan worden gezien als een schending van de algemene 

zorgvuldigheidsnorm in de zin van art. 1382-83 BW. Het probleem van de samenloop doet zich dus 

voor wanneer het slachtoffer van de wanprestatie theoretisch de mogelijkheid heeft om eenzelfde 

gedraging te laten sanctioneren op grond van verschillende aansprakelijkheidsregimes, namelijk 

enerzijds op grond van een contractuele wanprestatie en anderzijds op grond van een 

buitencontractuele wanprestatie.21  

8. Bij wijze van voorbeeld kan gedacht worden aan een schilder. Stel dat deze in dienst is genomen 

door persoon A om de keuken te komen verven. Wanneer de schilder de keuken in de verkeerde 

kleur zou verven dan zal het samenloopprobleem zich niet stellen aangezien er in dit geval enkel 

sprake is van een contractuele wanprestatie. Wanneer de schilder op de weg persoon A aanrijdt zal 

het samenloopprobleem zich evenmin stellen aangezien er enkel sprake is van een onrechtmatige 

daad die volledig los staat van het contract. Wanneer de schilder echter dronken aan de werken 

begint en hierdoor een verfpot op het hoofd van persoon A terecht komt en deze hierbij aanzienlijke 

verwondingen oploopt dan zal het samenloopprobleem zich wel stellen. Persoon A kan immers een 

contractuele vordering instellen (het niet behoorlijk uitvoeren van de werken omdat er bijvoorbeeld 

10 liter verf over het net aangelegde parket is gelopen) maar ook een extra-contractuele vordering 

op grond van art. 1382-83 BW (een normaal, zorgvuldige schilder zal immers niet dronken op het 

werk verschijnen).  

AFDELING 2: PRINIPE:  VERBOD VAN BUITENCONTRACTUELE VORDERING BIJ 

CONTRACTUELE WANPRESTATIE 

9. Wanneer het samenloopprobleem zich voordoet, is de vraag of het slachtoffer de keuze heeft 

tussen het contractueel en buitencontractueel aansprakelijkheidsregime voor het bekomen van een 

schadevergoeding. Het antwoord is in principe nee: wanneer een onrechtmatige daad tevens een 

contractuele wanprestatie uitmaakt, dan dient het slachtoffer zich te beroepen op het 

buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht. 

Deze regel is opgelegd door het Hof van Cassatie omdat het contractueel aansprakelijkheidsrecht 

gezien wordt als een lex specialis in verhouding tot het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht. 

Op die manier kan ook worden vermeden dat bepaalde contractuele bepalingen buiten spel zouden 

worden gezet door zich te beroepen op het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht.22  

                                                                 
20

 H. BOCKEN, “Samenloop contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid. Verfijners, verdwijners en het 

arrest van het Hof van Cassatie van 29 september 2006”, NjW 2007, 725. 

21
 H. BOCKEN, “Samenloop contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid. Verfijners, verdwijners en het 

arrest van het Hof van Cassatie van 29 september 2006”, NjW 2007, 726. 

22
 Cass. 7 december 1973, Arr. Cass. 1974, 395 en RW 1973-74, 1597, noot J. HERBOTS. 
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Stel bijvoorbeeld dat A een aannemer is en een overeenkomst sluit met B voor het uitvoeren van 

werken aan een rivier. In het contract wordt een exoneratieclausule opgenomen waarbij B niet 

aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade die zou worden veroorzaakt aan de bodem 

van de rivier. B is zonder de nodige voorbereiding aan de werken begonnen en veroorzaakt hierdoor 

aanzienlijke schade aan de bodem. Wanneer A haar wederpartij contractueel wil aanspreken zal ze 

worden geconfronteerd met de exoneratieclausule (in de hypothese dat het exoneratiebeding als 

geldig wordt beschouwd en uitwerking krijgt). A zou zich vervolgens kunnen beroepen op het 

buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht om B te kunnen aanspreken. Zo zou A kunnen aantonen 

dat elke zorgvuldige aannemer geplaatst in dezelfde omstandigheden de nodige voorbereidingen zou 

hebben getroffen alvorens aan de werken te beginnen. A zou dus mogelijk een buitencontractuele 

fout hebben gepleegd die in causaal verband staat met de schade. Zonder het samenloopverbod zou 

B bijgevolg de exoneratieclausule kunnen omzeilen door zich te beroepen op het buitencontractueel 

aansprakelijkheidsrecht. Via het samenloopverbod worden dergelijke problemen vermeden. 

10. Op deze regel is wel een uitzondering gekomen door het Hof van Cassatie. Deze uitzondering 

werd in meer klassieke arresten als volgt geformuleerd: “ Een contractspartij kan slechts dan 

extracontractueel aansprakelijk gesteld worden indien de haar ten laste gelegde fout een 

tekortkoming uitmaakt, niet aan haar contractuele verbintenis, maar aan de algemene 

zorgvuldigheidsnorm van eenieder en indien deze fout andere dan aan de slechte uitvoering te 

wijten schade heeft veroorzaakt”.23 

Uit deze formulering blijkt dat er twee voorwaarden zijn inzake de samenlooptheorie. In de eerste 

plaats is er principieel geen buitencontractuele vordering mogelijk indien de fout een tekortkoming 

uitmaakt van een contractuele verbintenis.24 In de tweede plaats is er slechts ruimte voor een 

buitencontractuele vordering indien die fout andere schade heeft veroorzaakt dan die welke zou 

voortvloeien uit een slechte uitvoering van het contract. Stel dat A poetsvrouw is en een contract 

heeft gesloten met B om wekelijks het huis te komen poetsen. De poetsvrouw vergist zich echter van 

product waardoor de trap uiterst glad is geworden. Vervolgens glijdt B op de trap uit met een 

gebroken been als gevolg. Ook aan de trap zelf is er aanzienlijke schade. Op grond van wat hierboven 

is geschreven zou het mogelijk zijn dat de schade aan de trap enkel een contractuele wanprestatie 

uitmaakt : de fout bestaat uit het slecht uitvoeren van het contract en ook de schade die hieruit is 

voortgevloeid bestaat uit louter contractuele schade. Ook het gebroken been zou in principe enkel 

                                                                 
23

 Cass. 28 september 1995, Pas. I., 856, Cass. 23 mei 1997, Arr. Cass. 1997, 236; er dient wel opgemerkt te 

worden dat de formulering m.b.t. de fout licht gewijzigd is sinds het Cassatiearrest van 2006 waarbij het Hof 

van Cassatie vereist dat “de ten laste gelegde fout een tekortkoming uitmaakt niet alleen aan de contractuele 

verbintenis maar ook aan de algemene zorgvuldigheidsplicht (zie infra). 

24
 Dit geldt niet meer sinds het arrest van het Hof van Cassatie van 29 september 2006. I. BOONE, “Samenloop 

contractuele enbuitencontractuele aansprakelijkheid verfijnd”,(noot onder Cass. 26 september 2006), NjW 

2006, 946. 
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aanleiding mogen geven tot een contractuele aansprakelijkheid.25 Van zodra de schade immers het 

gevolg is van een contractuele wanprestatie is de schade altijd contractueel.26  

11. Er zou dan ook kunnen worden gesteld dat, ingeval van samenloop, de kans zeer gering is dat de 

schadelijder een buitencontractuele vordering kan instellen. In een arrest van 2006 heeft het Hof van 

Cassatie wel schijnbaar de toepassingsvoorwaarden van de samenloop versoepeld.27 In dit arrest 

oordeelde het Hof dat een contractspartij slechts buitencontractueel aansprakelijk kan worden 

gesteld “indien de hem ten laste gelegde fout een tekortkoming uitmaakt niet alleen aan de 

contractuele verbintenis maar ook aan de algemene zorgvuldigheidsplicht die op hem rust, en indien 

deze fout andere dan aan de slechte uitvoering te wijten schade heeft veroorzaakt”.28 Deze 

overweging geeft de indruk dat de bewijslast op het vlak van het foutvereiste is versoepeld.29 

Vroeger diende de fout immers een inbreuk te zijn op de algemene zorgvuldigheidsplicht en mocht 

ze niet worden beschouwd als een contractuele wanprestatie (zie supra). Vandaag dient de fout nog 

altijd als een inbreuk op de algemene zorgvuldigheidsnorm te worden beschouwd maar mag ze wel 

tevens een contractuele wanprestatie uitmaken.30 

AFDELING 3: DE UITZONDERING: ER IS SPRAKE VAN EEN MISDRIJF 

12. Een belangrijke uitzondering op het samenloopverbod is wanneer de contractuele wanprestatie 

tevens een misdrijf uitmaakt. In dit geval heeft de benadeelde de keuze tussen beide 

aansprakelijkheidsregimes en dit zowel tegen de contractspartij als zijn aangestelden en 

uitvoeringsagenten. Dit is wel een belangrijke uitzondering want telkens wanneer een contractuele 

wanprestatie enig lichamelijk letsel met zich meebrengt, zal een beroep op het buitencontractueel 

aansprakelijkheidsregime mogelijk zijn. In het hierboven gegeven voorbeeld met de poetsvrouw, zal 

deze dan ook buitencontractueel aansprakelijk kunnen worden gesteld aangezien de fout 

(onopzettelijke slagen en verwondingen) tevens een misdrijf uitmaakt.  

                                                                 
25

 Dit laatste moet wel genuanceerd worden want indien de contractuele fout tevens een misdrijf 

uitmaakt, geldt het samenloopverbod niet (zie infra). 

26
 H. BOCKEN, “Samenloop contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid. Verfijners, verdwijners en het 

arrest van het Hof van Cassatie van 29 september 2006”, NjW 2007, 730. 

27
 Cass. 29 september 2006, NjW 2006, 946, Noot BOONE, TBO 2007, 66, noot VANHOVE, RW 2006-07, 1717, 

noot VAN OEVELEN; voor een uitvoerige bespreking zie: H. BOCKEN, “Samenloop contractuele en 

buitencontractuele aansprakelijkheid. Verfijners, verdwijners en het arrest van het Hof van Cassatie van 29 

september 2006”, NjW 2007, 722-731, nr. 169. 

28
 H. BOCKEN, “Samenloop contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid. Verfijners, verdwijners en het 

arrest van het Hof van Cassatie van 29 september 2006”, NjW 2007, 728. 

29
 I. BOONE, “Samenloop contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid verfijnd”, NjW 2006, 947. 

30
 A. VAN OEVELEN, “De samenloop van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid: een 

koerswijziging in de rechtspraak van het Hof van Cassatie”, RW 2006-07, 1721. Zie hierover uitgebreid: H. 

BOCKEN, “Samenloop contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid. Verfijners, verdwijners en het 

arrest van het Hof van Cassatie van 29 september 2006”, NjW 2007, 722-731. 
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HOOFDSTUK 4: DE RELATIE TUSSEN CONTRACTSPARTIJEN EN DERDEN: COËXISTENTIE 

AFDELING 1: BEGRIP 

13. Waar het bij samenloop gaat over de vraag of de schadelijder twee verschillende vorderingen 

‘samen’ kan instellen, namelijk een contractuele en een buitencontractuele vordering, is de situatie 

bij co-existentie helemaal anders.  

Bij coëxistentie is er sprake van een relatie tussen minstens drie personen waarbij eenzelfde 

schadeverwekkend feit aanleiding geeft tot een contractuele aansprakelijkheidsvordering tegen de 

wederpartij en een buitencontractuele vordering tegen een derde. Hierbij gaan de vorderingen dus 

niet samen maar bestaan ze ‘naast elkaar’ (zie infra).31  

14. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen passieve en actieve co-existentie. In het 

eerste geval gaat het over de vraag of een derde die schade lijdt, als gevolg van een contractuele 

wanprestatie tussen twee contractspartijen, deze derde een extracontractuele 

aansprakelijkheidsvordering kan instellen tegen die contractspartij die verantwoordelijk is voor de 

geleden schade. 

 Als voorbeeld van passieve co-existentie kan gedacht worden aan een contract gesloten tussen de 

staat en een aannemer voor baggerwerken. In het contract wordt een bepaling opgenomen waarbij 

de aannemer, na het uitvoeren van de werken, eventueel losgekomen brokstukken dient op te 

ruimen alvorens opnieuw vrije doorgang mag worden verleend aan andere schepen. Wanneer de 

aannemer die verplichting niet is nagekomen kan de staat hem op grond van een contractuele 

wanprestatie aanspreken voor de geleden schade. Wanneer er echter een schipper schade heeft 

geleden door die drijvende brokstukken is de vraag of de schipper tevens een vordering kan instellen 

tegen de aannemer maar dan op grond van de onrechtmatige daad. 32 Het antwoord dient 

bevestigend te worden beantwoord. Wanneer een contractspartij ten gevolge van een contractuele 

wanprestatie schade heeft toegebracht aan derden belet niets deze laatste om een 

buitencontractuele vordering in te stellen tegen die partij.33 Het Hof van Cassatie omschreef dit 

klassiek als volgt: “Hij die een contractuele fout begaat kan jegens derden buitencontractueel 

aansprakelijk zijn, indien die tekortkoming aan de contractuele verplichtingen tezelfdertijd en los van 

                                                                 
31

 M. DEBAENE en P. DEBAENE, ”Samenloop en co-existentie. Contractuele en buitencontractuele 

aansprakelijkheid. Afdeling 2.  De samenloop” in X, Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar 

met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar Verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 11, Afd. 2, 

losbl., 3; W. VAN GERVEN, Verbintenissenrecht 2. Verbintenissen uit de wet, Leuven, Acco, 2000, 246-253. 

32
 Cass. 11 juni 1981, Arr. Cass. 1980-81, 632. 

33
 H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en P. HAMELINK, “Overzicht van rechtspraak (1979-1984)”, TPR 

1987, 1608; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, “Overzicht (1985-1993)”, TPR 1995, 

1527-1528; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, L. WYNANT en M. DEBAENE, “Overzicht (1994-

1999)”, TPR 2000, 1945. 
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het contract de schending op levert van de voor eenieder geldende algemene 

zorgvuldigheidsplicht”.34 

Bij actieve co-existentie gaat het over de vraag of de ene contractspartij, waarbij deze schade heeft 

geleden door de fout van een derde op wie zijn wederpartij een beroep heeft gedaan, niet alleen zijn 

wederpartij kan aanspreken (op grond van een contractuele vordering) maar ook de derde (op grond 

van een buitencontractuele vordering) op wie die wederpartij een beroep heeft gedaan en die door 

zijn fout schade heeft veroorzaakt.35   

Als voorbeeld van actieve co-existentie kan hetzelfde voorbeeld worden genomen maar in de 

hypothese dat de aannemer beroep heeft gedaan op een onderaannemer en waarbij deze 

onderaannemer heeft nagelaten om de brokstukken op te ruimen. De staat is hier de schadelijder en 

wil de hoofdaannemer aanspreken maar dit is niet mogelijk wegens het bestaan van een exoneratie-

clausule (in de hypothese dat deze clausule als geldig wordt beschouwd en uitwerking krijgt). De 

vraag is hier of de staat ook de onderaannemer kan aanspreken op grond van een extracontractuele 

vordering? Voor het antwoord op deze vraag verwijs ik naar wat hieronder is geschreven. 

AFDELING 2: HET STUWADOORSARREST:  DE QUASI- IMMUNITEIT VAN AANGESTELDEN 

EN UITVOERINGSAGENTEN 

15. Met het stuwadoorsarrest van 7 december 197336 heeft het Hof van Cassatie een belangrijke 

uitzondering geformuleerd m.b.t. het beginsel van de co-existentie.37 Deze uitzondering stelt dat een 

aangestelde of uitvoeringsagent38 slechts buitencontractueel kan worden aangesproken door de 

medecontractant van zijn opdrachtgever wanneer deze laatste zelf extracontractueel kan worden 

aangesproken door zijn medecontractant. Gelet op het samenloopverbod houdt dit laatste in dat een 

uitvoeringsagent slechts kan worden aangesproken door de medecontractant van de opdrachtgever 

wanneer de contractuele wanprestatie tevens een inbreuk vormt op de algemene 

zorgvuldigheidsnorm en de hieruit voortvloeiende schade vreemd is aan de uitvoering van het 

contract.  

                                                                 
34

 Cass. 26 maart 1992, Arr. Cass. 1991-92, 722; Cass. 30 juni 1997, Arr. Cass. 1997, 286. 

35
 M. DEBAENE en P. DEBAENE, “Samenloop en co-existentie. Contractuele en buitencontractuele 

aansprakelijkheid. Afdeling 3.  De co-existentie” in X, Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar 

met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar Verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 11, Afd. 3, 

losbl., 1. 

36
 Cass. 7 december 1973, RW 1973-74, 1597. 

37
 Voor een weergave van de feiten zie: M. DEBAENE en P. DEBAENE, “Samenloop en co-existentie. 

Contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid. Afdeling 2.  De samenloop.” in X, Bijzondere 

overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar 

Verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 11, Afd. 2, losbl., 6-7. 

38
 Een uitvoeringsagent is een persoon die een contractspartij bijstaat of vervangt voor het geheel of 

gedeeltelijk uitvoeren van de contractuele verbintenissen van deze contractspartij (zie Cass. 3 december 1976, 

RW 1977-78, 1303) 
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De ratio legis is dat uitvoeringsagenten en aangestelden worden gezien als een verlengstuk van hun 

opdrachtgevers zodat zij dezelfde bescherming dienen te krijgen als deze die de werkgevers krijgen 

als gevolg van het samenloopverbod. Wanneer deze uitzondering niet zou bestaan, zou het voor een 

medecontractant gemakkelijk zijn om het samenloopverbod te omzeilen.39  

Hierboven werd het voorbeeld gegeven van de aannemer die schade had veroorzaakt aan de bodem 

van een rivier wegens gebrekkige voorbereidingen. De aannemer kon niet aangesproken worden via 

een contractuele aansprakelijkheidsvordering door het bestaan van de exoneratieclausule. Wanneer 

de aannemer een beroep zou doen op een onderaannemer en deze de schade heeft veroorzaakt, zou 

de staat deze derde op grond van een buitencontractuele vordering kunnen aanspreken. De staat 

heeft immers geen contract gesloten met de onderaannemer maar enkel met de hoofdaannemer. 

Om dit te vermijden worden aangestelden en uitvoeringsagenten gelijkgesteld met hun 

opdrachtgevers. 

Op dit principe geldt opnieuw de uitzondering dat een extracontractuele vordering wel mogelijk is 

wanneer er sprake is van een misdrijf.40 

DEEL 2: DE “VERGISSING” IN DE FASE VOORAFGAAND AAN HET SLUITEN VAN DE 

OVEREENKOMST: DE PROBLEMATIEK ROND HET AANBOD EN HET AFBREKEN VAN 

ONDERHANDELINGEN 

HOOFDSTUK 1: INLEIDING EN AFBAKENING 

16. De problematiek rond het aanbod en het afbreken van onderhandelingen heeft betrekking op de 

precontractuele periode. Dit is de periode die zich situeert tussen het moment waarop partijen met 

elkaar in contact komen en onderhandelingen starten over een voorgenomen overeenkomst en het 

moment waarop er daadwerkelijk een overeenkomst is gesloten.  

SCHRANS heeft de precontractuele periode omschrijven als “een wederkerige verhouding met een 

contractuele finaliteit”. Partijen gaan zich elkaars rechtssfeer begeven met de bedoeling “het terrein 

te verkennen” en na te gaan of het sluiten van een overeenkomst tussen hen mogelijk is. Dit 

betekent niet dat er automatisch een contract dient tot stand te komen, maar zelfs wanneer dit niet 

zo zou zijn, zullen partijen, door onderhandelingen aan te vatten, zich in een bijzondere 

rechtsverhouding gaan begeven waarop bepaalde rechtsregels zullen van toepassing zijn.41 

                                                                 
39

 E. DIRIX, “Aansprakelijkheid van en voor hulppersonen”, in X, Recht halen uit aansprakelijkheid, Gent, Mys & 

Breesch, 1993, 347; M. DEBAENE en P. DEBAENE, “Samenloop en co-existentie. Contractuele en 

buitencontractuele aansprakelijkheid. Afdeling 3.  De co-existentie.” in X, Bijzondere overeenkomsten. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar Verbintenissenrecht, 

Titel II, Hfdst. 11, Afd. 3, losbl., 6-7. 

40
 Cass. 26 oktober 1990, Arr. Cass. 1990-91, 245. 

41
 G. SCHRANS, “Praecontractuele verhoudingen naar Belgisch recht. Preadvies” in X, vereniging voor de 

vergelijkende studie van het recht van belgie en nederland (ed.), Zwolle, Tjeenk Willink, 1967, 229-230. 
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17. Op het vlak van onderhandelingen is het uitgangspunt dat elkeen vrij is om onderhandelingen 

aan te gaan en deze ook weer stop te zetten. Van deze vrijheid mag echter geen misbruik worden 

gemaakt en het is dan ook mogelijk dat het afbreken van onderhandelingen als onrechtmatig wordt 

beschouwd.42 De vraag is dan ook waar de grens ligt tussen het moment waarop een partij die 

onderhandelingen nog kan beëindigen zonder enige schadevergoeding te zijn verschuldigd en het 

moment waarop dit afbreken van de onderhandelingen als onrechtmatig zal worden beschouwd.  

18. Daarnaast is het soms moeilijk uit te maken wanneer de onderhandelende partijen de  fase van 

onderhandelingen achter zich hebben gelaten en zich bevinden in de fase van bindende voorstellen. 

Vooral in de economische sector komt het voor dat partijen langdurige onderhandelingen voeren 

waarbij verschillende afspraken worden gemaakt. Deze afspraken kunnen verschillende vormen 

aannemen zoals een ‘letter of intent’, ‘gentlemen’s agreement’, ‘voorovereenkomsten’, 

‘voorbereidende overeenkomsten’, … Hierbij kan het zeer moeilijk zijn om uit te maken of deze 

afspraken eerder als vrijblijvend dienen te worden beschouwd dan wel het karakter hebben van 

bindende afspraken. 

19. Wanneer de onderhandelingen positief zijn verlopen, zal één van de partijen een eerste 

definitieve stap zetten tot het sluiten van een overeenkomst d.m.v. het formuleren van een aanbod. 

Door de aanvaarding van dit aanbod zal in principe een overeenkomst zijn gesloten. Maar ook bij het 

aanbod zijn er een aantal onduidelijkheden. Zo is het uitgangspunt bij het formuleren van een 

aanbod, dat dit aanbod juridisch bindend is. Hierbij is het belangrijk om na te gaan vanaf welk 

moment de aanbieder juridisch gebonden is door zijn aanbod, voor welke termijn, tot op welk 

moment hij het aanbod nog kan intrekken, … 

Hierna wordt eerster dieper ingegaan op de fase van de onderhandelingen om daarna over te 

stappen naar de problematiek van het aanbod. 

HOOFDSTUK 2: HET AANVATTEN EN AFBREKEN VAN ONDERHANDELINGEN 

AFDELING 1: PRINCIPE: ELKE PARTIJ IS GERECHTIGD OM ONDERHANDELINGEN TE 

BEËINDIGEN  

20. Het antwoord op de vraag of een partij na het aanvatten van onderhandelingen, deze ook weer 

kan stopzetten kan worden teruggevonden in het principe van de ‘wilsautonomie’: dit beginsel 

bepaalt dat, zolang er nog geen contract is gesloten, elke partij het recht heeft om onderhandelingen 

aan te vatten en deze ook weer stop te zetten zonder hiervoor enige schadevergoeding te zijn 

verschuldigd.43 Dit zal enkel anders zijn indien partijen zich reeds verbonden hebben door middel van 

een voorovereenkomst of andere precontractuele afspraken.44 

                                                                 
42

 G. SCHRANS, “De progressieve totstandkoming der contracten”, TPR 1984, 6-7, nr. 4. 

43
 A. DE BOECK, “Precontractuele aansprakelijkheid” in X, Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar verbintenissenrecht, Titel II, Hfdstuk. 

3, Afd. 6, 3. 

44
 G. SCHRANS, “De progressieve totstandkoming der contracten”, TPR 1984, 6. 
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AFDELING 2: MAAR ER ZIJN GRENZEN AAN DEZE VRIJHEID 

21. Niettegenstaande dit principe zal het afbreken van onderhandelingen niet onder elke 

omstandigheid als rechtmatig worden beschouwd. In de eerste plaats is het mogelijk dat de 

onderhandelende partij misbruik maakt van haar principieel recht om de onderhandelingen af te 

breken.  

Dit kan enerzijds opzettelijk gebeuren door de onderhandelingen af te breken louter om de 

wederpartij schade te berokkenen (bijvoorbeeld om bedrijfsgeheimen of andere vertrouwelijke 

informatie te vergaren).45 Anderzijds kan die partij ook aansprakelijk worden gesteld wanneer ze ter 

goeder trouw, maar wel op foutieve wijze, de onderhandelingen heeft beëindigd. Dit zou 

bijvoorbeeld het geval kunnen zijn wanneer iemand plots de onderhandelingen afbreekt omdat de 

ene partij tot het besef is gekomen dat het voorgenomen contract haar geen voordelen zal 

opleveren. Dit is op zich geen onrechtmatige handeling maar de mogelijkheid bestaat dat bij de 

wederpartij het gerechtvaardigd vertrouwen is ontstaan dat er wel degelijk een overeenkomst zou 

worden gesloten. Dit vertrouwen kan er toe leiden dat door het afbreken van de onderhandelingen 

het vertrouwen van de wederpartij op onrechtmatige wijze is aangetast waardoor het afbreken van 

de onderhandelingen een foutief karakter krijgt (zie infra).46  

AFDELING 3: DE GRONDSLAG VOOR HET SANCTIONEREN VAN HET AFBREKEN VAN 

ONDERHANDELINGEN BIJ AANWEZIGHEID VAN PRECONTRACTUELE AFSPRAKEN 

§1. INLEIDING 

22. De grondslag voor het afbreken van onderhandelingen kan verschillend zijn naargelang de 

partijen tijdens deze onderhandelingen al dan niet precontractuele afspraken hebben gemaakt.  

Wanneer het gaat over complexe en gewichtige overeenkomsten, is het niet ongebruikelijk dat 

partijen bepaalde afspraken maken m.b.t. deze onderhandelingen. Deze afspraken kunnen 

ondermeer bepalen hoe de onderhandelingen dienen te verlopen, waarover reeds overeenstemming 

bestaat, welke informatie al dan niet geheim dient te blijven, …47  

Bij het bestaan van dergelijke afspraken is het van belang om te weten wat hun juridische 

draagwijdte is. Sommige van deze afspraken hebben eerder het karakter van ‘morele afspraken’ die 

niet juridisch afdwingbaar zijn terwijl andere afspraken dat wel zijn. Het onderscheid tussen beiden is 

                                                                 
45

 A. DE BOECK, “Precontractuele aansprakelijkheid” in X, Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar verbintenissenrecht, Titel II, Hfdstuk. 

3, Afd. 6, 3-4. 

46
 M. BOLLEN, “Precontractuele aansprakelijkheid voor het afspringen van onderhandelingen, in het bijzonder 

m.b.t. een acquisitieovereenkomst”, TBBR 2003, Kluwer, 138; A. DE BOECK, Informatierechten en- plichten bij 

de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten: Grondslagen, draagwijdte en sancties, Antwerpen, 

Intersentia, 2000, 246, nr. 197. 

47
 M. BOLLEN, “Precontractuele aansprakelijkheid voor het afspringen van onderhandelingen, in het bijzonder 

m.b.t. een acquisitieovereenkomst”, TBBR 2003, Kluwer, nrs. 18-20, 136. 
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van belang om te weten welk aansprakelijkheidsregime, namelijk het contractuele of het 

buitencontractuele, van toepassing is. 

Hierna wordt eerst een kort overzicht gegeven van een aantal precontractuele afspraken en de 

mogelijke sancties die er aan zijn verbonden wanneer een partij deze afspraken niet is nagekomen.  

§2. OVERZICHT VAN MOGELIJKE PRECONTRACTUELE AFSPRAKEN 

23. In de rechtsleer worden deze precontractuele afspraken ingedeeld in twee grote groepen.  

24. Onder de eerste groep valt het zogenaamd ‘geruisloos contracteren’.48 Hiervan is sprake wanneer 

partijen tijdens de onderhandelingen afspraken hebben gemaakt of overeenkomsten hebben 

gesloten die als juridisch afdwingbaar zouden kunnen worden beschouwd ook al hebben de partijen 

zelf dat niet noodzakelijk zo bedoeld. Het ‘gentlemen’s agreement’ en de ‘letter of intent’ zijn 

voorbeelden van dergelijke afspraken.49  

Het hierboven genoemde ‘gentlemen’s agreement’ is de minst vergaande afspraak. Hierbij ontbreekt 

de bedoeling van de partijen om juridische gevolgen aan de overeenkomst te verbinden. Het gaat 

hier meer over een ‘gewetensafspraak’ waarbij partijen zich in eer en geweten met elkaar verbinden 

met het oog op het sluiten van een overeenkomst. Deze afspraak brengt echter geen juridische 

gevolgen met zich mee ook al zou de naam ‘agreement’ iets anders kunnen doen vermoeden.50 

Bij de ‘letter of intent’ kunnen de eraan verbonden rechtsgevolgen verschillen naargelang de inhoud 

die aan de overeenkomst is gegeven. Zo kan deze afspraak een loutere samenvatting zijn van de 

reeds bereikte overeenkomsten maar daarnaast kan ze ook een uitdrukking zijn van de 

onderhandelingsvoorwaarden die zijn tot stand gekomen tussen partijen. Dit wordt ook wel een 

bindend ‘onderhandelingscontract’ genoemd.51 Ook andere vormen zijn mogelijk maar de 

draagwijdte en rechtsgevolgen dienen steeds te worden beoordeeld aan de hand van de inhoud van 

de overeenkomst.52  

                                                                 
48

 De term ‘geruisloos contracteren’ is afkomstig uit: G. SCHRANS, “De progressieve totstandkoming der 

contracten”, TPR 1984, 16. 

49
 A. DE BOECK, “Precontractuele aansprakelijkheid” in X, Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar verbintenissenrecht, Titel II, Hfdstuk. 

3, Afd. 6, 4. 

50
 Cass. 11 januari 1978, Arr. Cass. 1978, 561; A. DE BOECK, “Precontractuele aansprakelijkheid” in X, Bijzondere 

overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar 

verbintenissenrecht, Titel II, Hfdstuk. 3, Afd. 6, 5; G. SCHRANS, “De progressieve totstandkoming der 

contracten”, TPR 1984, nr. 11, 18. 

51
 G. SCHRANS, “De progressieve totstandkoming der contracten”, TPR 1984, nr. 11, 19. 

52
 Voor een uitgebreide bespreking zie: M. BOLLEN, “Precontractuele aansprakelijkheid voor het afspringen van 

onderhandelingen, in het bijzonder m.b.t. een acquisitieovereenkomst”, TBBR 2003, Kluwer, 143-144. 
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Een laatste voorbeeld die onder de noemer ‘geruisloos contracteren’ kan worden gebracht is het 

‘beginsel of princiepsakkoord’.53 Dit is een overeenkomst waarbij partijen vastleggen over welke 

punten ze het reeds een overeenstemming hebben bereikt en over welke punten nog dient te 

worden onderhandeld. Deze overeenkomst omvat dan ook twee zaken: enerzijds een overeenkomst 

over de reeds onderhandelde punten en anderzijds de verbintenis om ter goeder trouw verder te 

onderhandelen. Dit laatste houdt onder meer in dat men er zich van zal dienen te onthouden om 

gelijktijdig met concurrenten te onderhandelen.54 Deze beginselenakkoorden worden gesloten onder 

de ontbindende voorwaarde van het niet tot stand komen van een definitieve overeenkomst. 55 

25. Ook wanneer de onderhandelingen bijna een eindpunt hebben bereikt, komt het voor dat 

partijen nog bepaalde overeenkomsten sluiten voorafgaand aan het sluiten van de definitieve 

overeenkomst. Deze overeenkomsten vallen onder de noemer ‘voorcontracten’ en ‘voorbereidende 

overeenkomsten’.56  

Bij het ‘voorcontract’ gaan partijen een overeenkomst sluiten waarbij ze er zich toe verbinden om in 

de toekomst een overeenkomst te sluiten maar waarbij de essentiële kenmerken van het contract 

reeds bepaald of bepaalbaar zijn. Wanneer men een dergelijk voorcontract niet naleeft, zal dit leiden 

tot een contractuele aansprakelijkheid.  

De ‘voorbereidende overeenkomst’ is een overeenkomst die op zichzelf staat en die verbintenissen 

omvat die een latere overeenkomst voorbereiden maar er niettemin onafhankelijk van is.57  Dit 

kunnen allerlei soorten afspraken zijn zoals wie de bevoegdheid heeft om te onderhandelen, 

wanneer, op welke tijdstippen, … Wanneer, na het sluiten van een dergelijke overeenkomst, één van 

de partijen de onderhandelingen beëindigd, zonder voldoende inspanningen te hebben geleverd om 

                                                                 
53

 M. BOLLEN, “Precontractuele aansprakelijkheid voor het afspringen van onderhandelingen, in het bijzonder 

m.b.t. een acquisitieovereenkomst”, TBBR 2003, Kluwer, 144-145; A. VAN OEVELEN, “Juridische verhoudingen 

en aansprakelijkheid bij onderhandelingen over (commerciële) contracten”, DAOR 1990, 59-60. 

54
 A. VAN OEVELEN, “Juridische verhoudingen en aansprakelijkheid bij onderhandelingen over (commerciële) 

contracten”, DAOR 1990, 59-60. 

55
 A. DE BOECK, “Precontractuele aansprakelijkheid” in X, Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar verbintenissenrecht, Titel II, Hfdstuk. 

3, Afd. 6, 5; L. CORNELIS, “Het aanbod bij het tot stand komen van overeenkomsten”, TBH 1983, 15. 

56
 G. SCHRANS, “De progressieve totstandkoming der contracten”, TPR 1984, nr. 14, 27; A. VAN OEVELEN, 

“Juridische verhoudingen en aansprakelijkheid bij onderhandelingen over (commerciële) contracten”, DAOR 

1990, nrs. 21-24, 60-62; A. DE BOECK, “Precontractuele aansprakelijkheid” in X, Bijzondere overeenkomsten. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar verbintenissenrecht, 

Titel II, Hfdstuk. 3, Afd. 6, 5; M. BOLLEN, “Precontractuele aansprakelijkheid voor het afspringen van 

onderhandelingen, in het bijzonder m.b.t. een acquisitieovereenkomst”, TBBR 2003, Kluwer, 145-146. 

57
 M. BOLLEN, “Precontractuele aansprakelijkheid voor het afspringen van onderhandelingen, in het bijzonder 

m.b.t. een acquisitieovereenkomst”, TBBR 2003, Kluwer, 145. 



18 

 

de onderhandelingen tot een goed einde te brengen, dan kan deze contractueel aansprakelijk 

worden gesteld voor de schade die de wederpartij heeft geleden.58  

§3. CONTRACTUELE OF BUITENCONTRACTUELE GRONDSLAG NAARGELANG DE INHOUD EN 

DRAAGWIJDTE VAN DE GEMAAKTE AFSPRAAK.  

26. Ondanks het bestaan van precontractuele afspraken zal steeds van geval tot geval moeten 

worden nagegaan welk aansprakelijkheidregime van toepassing is. Hierbij zal de aard en de inhoud 

van de gemaakte afspraak een grote rol spelen.59  

Als voorbeeld kan de ‘letter of intent’ worden aangehaald. Deze afspraak kan bijvoorbeeld 

betrekking hebben op de voorwaarden en het verder verloop van de onderhandelingen. Wanneer 

deze afspraak vervolgens niet wordt nagekomen, zal er sprake zijn van een contractuele 

aansprakelijkheid. Zoals hierboven gezien kan deze ‘letter of intent’ ook een samenvatting zijn van 

wat reeds is overeengekomen. Dergelijke afspraken worden eerder als niet bindend beschouwd 

zodat het gedrag van de partijen dient te worden beoordeeld aan de hand van de regels van het 

buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht.  

Ook m.b.t. de andere overeenkomsten zal steeds dienen te worden nagegaan wat hun precieze 

draagwijdte is om uit te maken of de gemaakte afspraken al dan niet rechtens bindend zijn en 

bijgevolg welk aansprakelijkheidsregime hierop van toepassing is.60 

AFDELING 4: MOGELIJKE GRONDSLAGEN VOOR HET SANCTIONEREN VAN HET AFBREKEN 

VAN ONDERHANDELINGEN BIJ AFWEZIGHEID VAN PRECONTRACTUELE AFSPRAKEN 

27. Wanneer er geen precontractuele afspraken zijn gemaakt, zal het contractueel 

aansprakelijkheidsregime geen toepassing vinden. Of een partij al dan niet op onrechtmatige wijze 

de onderhandelingen heeft stopgezet, dient te worden uitgemaakt via het de regels van het 

buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht.  

28. Er zijn verschillende grondslagen mogelijk maar de meerderheid van rechtspraak61 en rechtsleer62 

zoekt de grondslag inzake het onrechtmatig afbreken van onderhandelingen in art. 1382-83 BW.63 
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 A. VAN OEVELEN, “Juridische verhoudingen en aansprakelijkheid bij onderhandelingen over (commerciële) 

contracten”, DAOR 1990,62. 
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 A. DE BOECK, “Precontractuele aansprakelijkheid” in X, Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar verbintenissenrecht, Titel II, Hfdstuk. 

3, Afd. 6, 6. 
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 M. BOLLEN, “Precontractuele aansprakelijkheid voor het afspringen van onderhandelingen, in het bijzonder 

m.b.t. een acquisitieovereenkomst”, TBBR 2003, Kluwer, 143. 
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 Cass. 1 oktober 1976, Pas. 1977, I, 133; Cass. 10 december 1981, Arr. Cass. 1982, 502. 
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 A. VAN OEVELEN, en E., DIRIX, “kroniek van Verbintenissenrecht (1981-84)”, RW 1985-86, 11; D. FRERIKS, “ 

Onderzoeks- en mededelingsverplichting in het contractenrecht”, TPR 1992, 1216; P. VAN OMMESLAGHE, 

“Examen de jurisprudence (1974-1982). Les obligations”, RCJB 1986, 146-147; W. DE BONDT, “Precontractuele 

aansprakelijkheid”, TBBR 1993, 99; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY, B. DE TEMMERMAN, “Overzicht van 
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Ook het Hof van Cassatie heeft aanvaard dat bij een precontractuele aansprakelijkheid sensu lato de 

rechtsvordering tot schadeherstel ten gevolge van een foutief optreden bij het sluiten van de 

overeenkomst geen contractuele maar een quasi-delictuele grondslag heeft.64  

Voor de volledigheid worden ook de andere mogelijke grondslagen op summiere wijze uiteengezet 

alvorens over te gaan tot een bespreking van art. 1382-1383 BW als meest aangewezen grondslag 

voor het afbreken van onderhandelingen. Hierna wordt de leer van het stilzwijgend voorcontract en 

de goede trouw verplichting uit art. 1134, 3de lid BW besproken en de verschillen tussen beiden.65 

§1. HET STILZWIJGEND VOORCONTRACT 

29. Het ontstaan van de ‘culpa in contrahendo’ wordt in hoofdzaak toegeschreven aan de Duitse 

rechtsgeleerde VON JHERING.66 Deze auteur had met dit begrip het geval voor ogen waarbij iemand 

een aanbod had gedaan en waarvan later de nietigverklaring werd gevorderd op grond van een 

wilsgebrek. Indien de nietigverklaring aan de andere partij schade had berokkend, diende de 

aanbieder daarvoor in te staan door het betalen van een schadevergoeding. De fout bestond erin dat 

een aanbod werd gedaan dat niet aan de geldigheidsvoorwaarden voldeed. Het merkwaardige is dat 

deze fout werd beschouwd als een contractuele fout doordat elke aanbieder er zich automatisch toe 

                                                                                                                                                                                                        
rechtspraak (1981-1992), Verbintenissen”, TPR  1994,, 430-432; J. HERBOTS, “De goede trouw in de 

precontractuele rechtsverhoudingen – De problematiek van de afgebroken onderhandelingen” in X, Het 

contract in wording, Brussel, Belgische vereniging van Bedrijfsjuristen en Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie 

te Brussel, 1987, 61; 

63
 W. DE BONDT, “Precontractuele aansprakelijkheid”, TBBR 1993, 99; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY en B. 

DE TEMMERMAN, “Verbintenissenrecht. Overzicht van rechtspraak (1981-1992)”, TPR 1994, 430-432; J. 

HERBOTS, “De goede trouw in de precontractuele rechtsverhoudingen – De problematiek van de afgebroken 

onderhandelingen” in X, Het contract in wording, Brussel, Belgische vereniging van Bedrijfsjuristen en Vlaams 

Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel, 1987, 61; G. SCHRANS, “De progressieve totstandkoming der 

contracten”, TPR 1984, 33; P. VAN HOOGHTEN, “Dwaling en bedrog bij een overeenkomst tot verkoop van 

aandelen” (noot onder Antwerpen 10 september 1990), TRV 1992, 100-104. 

64
 Cass. 10 december 1981, Arr. Cass., 1981-82, 504 waarin het Hof van Cassatie overwoog dat: “…degene die 

door zijn schuldig optreden bij het sluiten van de overeenkomst oorzaak van de schade van de 

medecontractant is geweest {is} tot herstel van de schade gehouden; … de rechtsvordering die hieruit ontstaat 
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aansprakelijkheid en het Burgerlijk Wetboek”, TBBR 1993, 97. 
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 A. DE BOECK, Informatierechten en- plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten: 

Grondslagen, draagwijdte en sancties, Antwerpen, Intersentia, 2000, 253. 
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verbond om een geldig contract aan te gaan.67 Het slachtoffer kon bijgevolg enkel een vordering 

instellen op grond van een contractuele wanprestatie. 68 

Aangezien deze leer intussen volledig is verlaten (o.a. door het fictieve karakter, het intussen bestaan 

van een veel soepelere vorm m.b.t. de  buitencontractuele aansprakelijkheid, …) wordt hier niet 

verder op ingegaan. De enige relevantie die deze leer met het huidig Belgisch recht nog heeft, is met 

betrekking tot het zogenaamde ‘onderhandelingscontract’ . Hierbij gaan partijen afspraken maken 

over de spelregels die gelden tijdens het verloop van de onderhandelingen. Dit kan bijvoorbeeld een 

plicht tot informatie, tot geheimhouding,… zijn. Wanneer deze afspraken niet worden nageleefd, zal 

er uiteraard sprake zijn van een contractuele en geen extracontractuele aansprakelijkheid (zie supra). 
69 

§2. ART. 1134 BW 

30. De grondslag inzake onrechtmatige daad wordt heden ten dage nog steeds aan art. 1382-1383 

BW toegeschreven maar er gaan ook stemmen op om deze te koppelen aan de goede trouw 

verplichting zoals omschreven in art. 1134 BW.70 Voorstanders van deze grondslag stellen dat 

wanneer contracten ter goeder trouw dienen te worden uitgevoerd, deze ook ter goeder trouw 

dienen tot stand te komen.71  

31. WILMS was één van de eerste voorstanders van deze leer.72 Hij wees op de bijzondere relatie 

waar partijen zich in kunnen bevinden zoals bijvoorbeeld in het geval waarbij beide partijen elkaars 

echtgenoten, medecontracten,… zijn. Hierbij zou een strengere gedragsnorm gelden dan in het 
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3, Afd. 6, 4.; D. FRERIKS, “onderzoeks- en mededelingsverplichting in het contractenrecht”, TPR 1992, 1215-
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ROMMEL, “De informatieplicht in het consumentenrecht”, RW 1983-84, 2273-2312. 
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gewone maatschappelijke verkeer omdat  partijen in dergelijke situaties meer van elkaar mogen 

verwachten door de bijzondere verhouding die ze t.o.v. elkaar innemen. Zij dienen m.a.w. een 

grotere zorgvuldigheid in acht te nemen dan in het geval beide partijen concurrenten of partijen met 

tegenstrijdige belangen zouden zijn.73 De artikelen 1382-1383 BW zouden, in tegenstelling tot art. 

1134 BW, onvoldoende rekening kunnen houden met deze bijzondere verhouding.74 

De toepassing van art. 1134 BW als grondslag inzake de onrechtmatige daad zou met zich 

meebrengen dat er niet meer wordt gekeken naar het moment waarop de fout is gepleegd maar 

naar het moment waarop die fout betekenis heeft gekregen. Zo kan het zijn dat een fout, gepleegd 

voor de totstandkoming van het contract, pas betekenis krijgt op het moment van de uitvoering 

ervan. Volgens deze leer zou het dan, in tegenstelling tot art. 1382-83 BW , om een contractuele 

grondslag gaan.75 

32. Ook in Nederland verkiest men de goede trouw als grondslag voor de precontractuele 

aansprakelijkheid. De Hoge Raad stelt dat partijen die met elkaar beginnen te onderhandelen in een 

bijzondere verhouding tot elkaar komen te staan dewelke wordt beheerst door de goede trouw. 

Partijen dienen hierbij hun gedrag te laten bepalen door de gerechtvaardigde belangen van de 

wederpartij.76 

§4. VERSCHILLEN TUSSEN ART. 1382 BW EN 1134 BW 

33. Een eerste verschil betreft de toepassingsvoorwaarden. Bij een schending van de goede trouw 

verplichting onderzoekt de rechter niet of de schade kon worden voorzien door de gedraging en ook 

niet of de dader toerekeningsvatbaar was. Beide elementen zijn echter cruciaal voor de art. 1382-

1383 BW. 

 Bij de vaststelling van een schending van de goede trouw gaat de rechter niet nagaan of er een 

oorzakelijk verband is met de schade. Bij de buitencontractuele aansprakelijkheid zal de miskenning 

van de algemene zorgvuldigheidsnorm op zich geen aanleiding geven tot aansprakelijkheid. Er dient 

immers ook enige schade te zijn ontstaan die in causaal verband staat tot de fout.77 
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Bij de algemene zorgvuldigheidsnorm gaat de rechter nagaan of een normaal, zorgvuldig persoon 

geplaatst in dezelfde omstandigheden en rekening houdend met de concrete omstandigheden van 

de zaak ook die fout zou hebben begaan om uit te maken of die persoon al dan niet onrechtmatig 

heeft gehandeld. Deze vergelijking is niet gebaseerd op een onfeilbaar iemand zodat een realistische 

benadering mogelijk is (zie infra).78 Wanneer het normatieve aspect op de voorgrond komt te staan, 

dreigt een dergelijke vergelijking volgens CORNELIS in het gedrang te komen.79 

Een ander belangrijk verschilpunt heeft betrekking op de feiten en omstandigheden waarmee de 

rechter rekening kan houden. Bij de algemene zorgvuldigheidsnorm mag de rechter enkel met die 

feiten en omstandigheden rekening houden die aanwezig waren op het ogenblik dat de fout werd 

begaan. Bij de goede trouw zou de rechter bijkomend ook met gewijzigde verhoudingen of 

omstandigheden kunnen rekening houden die zich situeren in de periode nadat de fout is begaan. 80 

§5: BESLUIT 

34. Naar mijn mening dient de buitencontractuele aansprakelijkheid haar grondslag te vinden in art. 

1382-83 BW.81  

Ter argumentatie kan worden gewezen op de systematiek van het Burgerlijk Wetboek. Art. 1382-83 

BW heeft betrekking op de totstandkoming van de overeenkomst terwijl art. 1134 BW betrekking 

heeft op de uitvoering van de overeenkomst.82 Het zou dan ook onterecht zijn om het gedrag van 

een partij volgens dezelfde maatstaf te beoordelen ongeacht het feit of er al dan niet een contract is 

gesloten.  

Bovendien is art. 1382-83 BW in samenhang met het ‘bonus pater familias criterium’ voldoende ruim 

en soepel om het precontractueel gedrag te beoordelen.83 Het is wel zo dat onderhandelende 

partijen zich in een bijzondere situatie bevinden maar dit is geen argument om art. 1382-83 BW als 

grondslag te weerhouden. Hoe de goede huisvader zich zou gedragen wordt immers bepaald op 

grond van de specifieke omstandigheden, dewelke van geval tot geval kunnen verschillen. Dit brengt 

met zich mee dat eenzelfde gedrag in het ene geval wel en in het andere geval niet als onrechtmatig 
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zal worden beschouwd.84 Ook het Hof van Cassatie heeft uitdrukkelijk de artikelen 1382-83 BW 

aanvaard als grondslag voor de precontractuele aansprakelijkheid.85 

AFDELING 5: DE ARTIKELEN 1382-1383 BW ALS GRONDSLAG VOOR HET SANCTIONEREN 

VAN HET ONRECHTMATIG AFBREKEN VAN ONDERHANDELINGEN 

§1. INLEIDING 

35. Wanneer een persoon door zijn fout aan een ander schade toebrengt en tussen beiden geen 

contractuele verhouding bestaat, zal deze aansprakelijkheid zijn op grond van de onrechtmatige 

daad. ‘Onrechtmatig handelen’ betekent dat een partij heeft gehandeld op een manier waardoor er 

een inbreuk is gepleegd op een juridisch gesanctioneerde gedragsnorm. 

36. Hoewel deze materie zeer belangrijk is in het recht, is de wettelijke regeling toch vrij beperkt. Er 

zijn immers slechts zes artikelen (art. 1382-1386bis BW) in verband met deze buitencontractuele 

aansprakelijkheid. Het gevolg is dat rechtsleer en rechtspraak in grote mate verantwoordelijk zijn 

voor de uitbouw van dit leerstuk. Dit heeft op zijn beurt zowel voor- als nadelen. Het voordeel is dat 

er een grote soepelheid aan de dag kan worden gelegd: hoe vager de norm, hoe groter de 

interpretatiemogelijkheden immers worden. Dit brengt ook een tweede voordeel met zich mee, 

namelijk dat aan de rechter de mogelijkheid wordt geboden om aan deze begrippen een invulling te 

geven die strookt met de huidige maatschappelijke opvattingen.86 Aan dit voordeel is echter ook een 

nadeel verbonden: door de grote interpretatiemogelijkheden zijn ze een bron van 

rechtsonzekerheid.87 

§2. BEGRIP EN DRAAGWIJDTE 

37. De belangrijkste regel is neergelegd in art. 1382 BW dewelke bepaalt “elke daad van de mens 

waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade 

ontstaan is, deze te vergoeden”.  

Artikel 1383 BW zegt eigenlijk hetzelfde maar hierbij bestaat de fout uit een nalatigheid. Omdat art. 

1383 BW gezien wordt als een verlengstuk van art. 1382 BW wordt er in de praktijk geen onderscheid 

meer gemaakt tussen beide artikelen. 88 
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Op het eerste zicht zijn de artikelen 1382-83 BW wel duidelijk: om tot een succesvolle 

aansprakelijkheidsvordering aanleiding te geven, dient het slachtoffer in de eerste plaats het bewijs 

te leveren dat de schadeverwekker een fout heeft begaan (zie infra). Naast het bestaan van de fout 

zal het slachtoffer bijkomend dienen aan te tonen dat ook aan de andere constitutieve bestanddelen 

is voldaan, met name dat ze door de fout schade heeft geleden en dat fout en schade in causaal 

verband staan tot elkaar.  

38. Indien aan deze voorwaarden is voldaan, zal het slachtoffer in de mate van het mogelijke worden 

geplaatst in de toestand waarin hij zich zou hebben bevonden indien er geen onrechtmatige daad 

had plaatsgevonden.89 Het herstel van de schade vindt bij voorkeur plaats in natura. Slechts indien 

een herstel in natura de geleden schade niet of niet volledig kan herstellen, zal een 

schadevergoeding bij equivalent worden toegekend. 

39. De controle op dit alles gebeurd door het Hof van Cassatie aangezien het foutbegrip uit art. 1382-

83 BW een wettelijk begrip is.90 Er moet wel voor ogen worden gehouden dat het Hof van Cassatie 

geen kennis kan nemen van de feiten en hieruit volgt dan ook een dubbele beperking:91 In de eerste 

plaats kan de controle door het Hof van Cassatie slechts gebeuren binnen het feitelijk kader dat door 

de feitenrechter is geschetst. In de tweede plaats komt het niet aan het Hof toe om de feiten te 

beoordelen maar enkel de beoordeling van de rechter zelf op deze feiten. Het Hof van Cassatie zal 

bijgevolg enkel nagaan of de feitenrechter de feiten, die hij op onaantastbare wijze heeft vastgesteld, 

op correcte wijze heeft gekwalificeerd, in die zin dat het Hof zal nagaan of hij de wettelijke begrippen 

fout, schade of causaal verband niet heeft miskend. 92 

§3. TOEPASSINGSVOORWAARDEN 

A) FOUT 
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40. De fout omvat twee constitutieve bestanddelen, namelijk de ‘toerekenbaarheid’ en de 

‘onrechtmatigheid.93 

1) TOEREKENBAARHEID 

41. De toerekenbaarheid dient te worden onderscheiden van de onrechtmatigheid. Het 

toerekenbaarheidsvereiste houdt in dat er een verband dient te zijn tussen de onrechtmatige daad 

en de vrije wil.94 Hierdoor is het mogelijk dat een bepaalde schijnbare onrechtmatige daad niet ten 

laste wordt gelegd van de dader op grond van bepaalde omstandigheden.95  

Vereist is wel dat de dader deze fout ‘wetens en willens’ heeft gepleegd.96 Dit houdt in dat wanneer 

een fout niet vrij werd begaan door de dader, bijvoorbeeld omdat hij tijdelijk geen controle had over 

zijn gedrag, deze fout hem niet kan worden toegerekend. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn 

indien die persoon onder druk werd gezet of indien er sprake is van overmacht.97 

2) DE ONRECHTMATIGHEID 

42. Vroeger werd een gedraging enkel als ongeoorloofd beschouwd indien kon worden aangetoond 

dat de gestelde handeling in strijd was met een specifieke, wettelijke of reglementaire regel. De fout 

veruiterlijkte zich dan via de schending van een wet in de materiële zin van het woord.98 Vandaag kan 

iemand, ondanks het feit dat hij alle wettelijk en reglementaire bepalingen heeft nageleefd, toch 

aansprakelijk worden gesteld. Dit omdat, naast de schending van een specifieke gedragsnorm, ook 

de schending van de algemene zorgvuldigheidsplicht als een onrechtmatige daad wordt beschouwd. 
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Dit heeft ook een verschil voor de toetsing. Bij een schending van een specifieke gedragsnorm dient 

de zorgvuldigheidsnorm niet in acht te worden genomen.99 Bij een overtreding van de algemene 

zorgvuldigheidsnorm dient de rechter te onderzoeken of een normaal zorgvuldig persoon, geplaatst 

in dezelfde omstandigheden, deze fout ook zou hebben begaan. Op de inhoud en draagwijdte van dit 

laatste wordt verder ingegaan in afdeling 4 (zie infra). 

B)  DE (VOORSPELBAARHEID VAN DE) SCHADE 

43. In een arrest van 1951 heeft het Hof van Cassatie het begrip ‘voorzienbare schade’ als volgt 

uitgedrukt: “opdat een handeling een onvoorzichtigheid weze die aanleiding geeft tot 

verantwoordelijkheid overeenkomstig art. 1382-83 BW dient de handeling niet van  die aard te zijn 

een zeker en vaststaande schade te veroorzaken, het is voldoende dat de schade een mogelijk gevolg 

is van die daad, maar dit mogelijke gevolg moet voorzienbaar zijn.” 100 Een voorbeeld kan gevonden 

worden in een arrest van het Hof van Cassatie van 5 mei 1971.101 Een jongen slingert een vliegtuigje 

de lucht in, waarvan hij de vliegroute nadien niet meer kan beïnvloeden, en komt terecht in het oog 

van een voorbijrijdende fietser. Het Hof argumenteerde dat, ondanks het feit dat de jongen op het 

moment van het loslaten van het elastiekje de fietser nog niet had kunnen opmerken, dit niet 

wegneemt dat  hij diende te voorzien dat een onbestuurbaar voorwerp op die plaats schade kon 

aanrichten.  

In elk geval is de voorzienbaarheid van de schade, m.a.w. de redelijke mogelijkheid van het optreden 

van schade, één van de constitutieve elementen van de extracontractuele aansprakelijkheid. De 

voorspelbaarheid ervan dient in abstracto te worden beoordeeld, dit op grond van het criterium van 

de goede huisvader die wordt geconfronteerd met soortgelijke omstandigheden.102 Een laatste 

opmerking hieromtrent is dat het voorzienbaarheidsvereiste betrekking heeft op het bestaan van de 

schade en niet op de omvang ervan.103  

C)  HET CAUSALITEITSVEREISTE EN DE EQUIVALENTIELEER 

44. Wanneer iemand een fout beeft begaan in de zin van art. 1382-83 BW, zal deze fout slechts tot 

een buitencontractuele aansprakelijkheid aanleiding geven indien deze fout ook schade heeft 

veroorzaakt. Er dient met andere woorden een causaal verband aanwezig te zijn tussen de fout en de 

schade. 

45. Om uit te maken of er sprake is van een causaal verband wordt overwegend een beroep gedaan 

op de equivalentieleer. Deze leer zou als volgt kunnen worden omschreven: “zodra zich onder de 

antecedenten, d.w.z. de relatief noodzakelijke voorwaarden van de schade, zich een fout of een tot 
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foutloze aansprakelijkheid aanleiding gevend feit bevindt, moet die fout of dit feit als één van de 

oorzaken van de schade worden beschouwd”104 

46. Dit brengt verschillende gevolgen met zich mee. 

Zo zal een fout, die gelijktijdig met een andere omstandigheid ‘conditio sine qua non’ is voor het 

schadegeval, als een oorzaak van dit schadegeval worden gezien. Ook wanneer na een initiële fout 

zich een omstandigheid voordoet waardoor de schade ontstaat, zal die eerste fout toch als een 

oorzaak van de schade worden gezien (op voorwaarde dat zonder de eerste fout de schade niet zou 

zijn ontstaan).105  

De equivalentieleer kan ook met zich meebrengen dat de aansprakelijke zich wel eens vergist over de 

mate waarin hij moet instaan voor de schade en dan vooral m.b.t. de hypothese waarbij de schade 

na de oorspronkelijke fout nog in omvang  toeneemt. POTHIER heeft hier een zeer bekend voorbeeld 

gegeven: stel dat een boer een koe verkoopt van waar hij weet dat ze de pest heeft. De koe sterft (dit 

is dan de initiele schade) maar besmet ook de andere veestapel waardoor ook deze overlijden. Als 

gevolg daarvan kan de boer zijn land niet meer beploegen en heeft hij geen inkomen meer en als 

gevolg daarvan kan hij ook zijn schuldeisers niet meer betalen. Tot slot worden zijn goederen in 

beslag genomen als gevolg van de wanbetalingen t.o.v. zijn schuldeisers.106 

De vraag is hier in welke mate de verkoper dient in te staan voor de door hem veroorzaakte schade.  

Welnu, de equivalentietheorie leidt ertoe dat alle noodzakelijke voorwaarden voor een bepaald 

gevolg (in ons voorbeeld de zieke koe verkopen), dit gevolg op een gelijkwaardige, equivalente 

manier hebben veroorzaakt. Er wordt dan ook geen onderscheid gemaakt tussen het feit dat de ene 

voorwaarde meer noodzakelijk is dan de andere. Met andere woorden: er wordt geen onderscheid 

gemaakt tussen enerzijds de eigenlijke oorzaak (het ziek worden van de koe) en anderzijds 

aanleidingen die het gevolg wel mogelijk hebben gemaakt maar het niet echt hebben veroorzaakt 

(sterven van de veestapel, verlies van inkomen, …). 

 Ook indien de aansprakelijke aanvoert dat er een zeer toevallige samenloop van omstandigheden is, 

zal hij niet aan zijn aansprakelijkheid kunnen ontsnappen. Een voorbeeld zou zijn: A geeft B een rake 

klap waardoor B bewusteloos neervalt. Op het moment dat B stilaan wakker wordt, valt een boom 

die vanbinnen rot is, naar beneden. A zal dan niet alleen aansprakelijk zijn voor de klap maar ook 

voor de letsels die B heeft opgelopen door het omvallen van de boom, ook al hebben beide feiten op 
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zich niets met elkaar te maken. Dit omdat, hoe weinig beide feiten met elkaar te maken hebben, B 

deze letsels heeft opgedaan doordat A hem onder die boom had neergeslagen.107   

De aangesprokene zal zich enkel van zijn aansprakelijkheid kunnen bevrijden door aan te tonen dat 

zijn fout geen noodzakelijke voorwaarde was voor de schade. Dit houdt in dat hij moet aantonen dat 

ook zonder zijn fout of feit de schade zoals ze zich in concreto heeft voorgedaan, ook zou zijn 

ontstaan. Argumenten zoals de lichte aard van de fout, de opzettelijke fout van een derde, … zullen 

hem geen soelaas kunnen brengen. 108 

AFDELING 6: ART. 1382 BW EN DE ALGEMENE ZORGVULDIGHEIDSNORM 

§1. INLEIDING 

47. Zoals hierboven geschreven, kan een persoon in de eerste plaats aansprakelijk zijn bij het niet 

naleven van wettelijke of reglementaire bepalingen. Daarnaast is elke burger onderworpen aan de 

plicht om zich te gedragen zoals een normaal, voorzichtige burger. De vraag is natuurlijk: hoe kan 

worden nagegaan of iemand zich heeft gedragen als een normaal, voorzichtige burger. Welnu, 

wanneer iemand wordt verweten een onrechtmatige daad te hebben gesteld, zal de rechter nagaan 

of de ‘goede huisvader’ zich op dezelfde manier zou hebben gedragen. Is er geen verschil tussen 

beiden, dan zal die persoon geen fout kunnen worden verweten en zal hij ook niet aansprakelijk zijn 

voor de eventuele schade die een derde heeft geleden. In het omgekeerde geval zal dit ‘afwijkend 

gedrag’ als een fout worden beschouwd waardoor deze aansprakelijk kan worden gesteld voor de 

door hem veroorzaakte schade.  

§2. HET BEGRIP ‘GOEDE HUISVADER’ 

48. Teneinde na te gaan of de algemene zorgvuldigheidsplicht is geschonden, dient er een 

vergelijking plaats te vinden. Hierbij gaat de rechter voor elk afzonderlijk geval het gedrag van de 

betrokkene vergelijken met een bepaald referentiebeeld, namelijk dat van de ‘goede huisvader’.  

Hierbij wordt in de eerste plaats een bepaald persoon in beeld gebracht. Dit is geen perfect iemand 

die alles voorziet en met alles rekening houdt maar integendeel, een normaal, voorzichtig iemand die 

een normale zorgvuldigheid aan de dag legt.109 Dit beeld wordt tot stand gebracht, rekening houdend 

met de concrete omstandigheden die aanwezig waren op het ogenblik dat de vermeende 

onrechtmatige daad werd gesteld.  

                                                                 
107

 Voorbeeld ontleend uit: M. VAN QUICKENBORNE, “Causaliteit” in X, Bijzondere overeenkomsten. 

Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel III, Hoofdstuk 9,  

bijgewerkt tot 1 maart 2007, Kluwer, afl. 71, 17, nr. 17. 

108
 M. VAN QUICKENBORNE, “Causaliteit” in X, Bijzondere overeenkomsten. Commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel III, Hoofdstuk 9,  bijgewerkt tot 1 maart 2007, Kluwer, afl. 

71, 17, nr. 16. 

109
 M. DEBAENE  EN P. DEBAENE, “De aansprakelijkheid voor eigen fout” in X, Bijzondere overeenkomsten. 

Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel III, Onrechtmatige daad, 

bijgewerkt tot 10 september 2004, Kluwer, afl. 56, 34, nr. 46. 



29 

 

49. Aangezien het hier gaat om een beoordeling in abstracto, is er geen ruimte om rekening te 

houden met persoonlijke kenmerken zoals leeftijd, intelligentie, geslacht, … Niettemin is er toch 

sprake van een zekere concretisering. Het gaat immers om een normaal voorzichtig persoon 

geplaatst in ‘dezelfde omstandigheden’.  

50. De mate van concretisering wordt bepaald door een onderscheid te maken tussen de interne en 

externe omstandigheden. Enkel met externe omstandigheden mag worden rekening gehouden.110  

Onder interne omstandigheden worden kenmerken verstaan zoals leeftijd, geslacht, intelligentie,...111 

Met externe omstandigheden worden elementen bedoeld zoals tijd, plaats, klimaat, 

maatschappelijke status, opleiding, …112  

Dit komt sterk tot uiting bij de beoordeling van de beroepsaansprakelijkheid. Hierbij gaat men het 

gedrag niet vergelijken met dat van een normaal persoon maar met dat van een normaal 

beroepspersoon.113 Indien bijvoorbeeld de aansprakelijkheid van de huisarts dient te worden 

beoordeeld, dan zal men zijn gedrag vergelijken met dat van een normale en voorzichtige huisarts, 

die rekening houdt met de actuele stand van de geneeskunde. 

Dit maakt meteen dat het foutbegrip relatief is, hetgeen betekent dat de inhoud ervan afhankelijk is 

van de feitelijke omstandigheden waarin de schadeverwekker zich bevond. Aangezien de feitelijke 

omstandigheden van geval tot geval kunnen verschillen, kan eenzelfde gedrag in het ene geval wel 

en in het andere geval niet als foutief worden bestempeld. 114  

Tot slot zal elke afwijking van de zorgvuldigheidsnorm voldoende zijn om aansprakelijkheid op te 

leveren.115 Er dient dus niet te worden nagegaan of er sprake is van een zware, lichte, … fout. Er dient 

wel te worden uitgemaakt of het gestelde gedrag verschillend is in vergelijking met dat van de goede 
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huisvader. Is dit het geval, dan zal dit afwijkend gedrag als een fout worden gezien waarbij de aard of 

de ernst van de fout irrelevant is.116 

§3. DE TEKORTKOMING AAN DE PRECONTRACTUELE INFORMATIEPLICHT ALS SCHENDING 

VAN DE ALGEMENE ZORGVULDIGHEIDSNORM.  

51. De algemene regel is dat, zolang er nog geen contract is tot stand gekomen, de 

buitencontractuele aansprakelijkheidsregels van toepassing blijven. Fouten begaan tijdens de 

voorbereiding van het contract worden dan ook omschreven als een ‘culpa in contrahendo’. De 

miskenning van de precontractuele informatieplicht is hiervan een belangrijk onderdeel.117 

A) ‘DE GOEDE HUISVADER’ ALS TOEPASSELIJK CRITERIUM 

52. Met betrekking tot de precontractuele informatieplichten zal er in de eerste plaats sprake zijn 

van een onrechtmatige daad indien een normaal voorzichtig persoon, geplaatst in dezelfde 

omstandigheden, deze informatie wel zou hebben verstrekt. Daarnaast is het mogelijk dat een partij 

wel informatie heeft gegeven maar waarbij deze foutief dan wel onvolledig blijkt te zijn. Ook hier kan 

tot een onrechtmatig handelen worden besloten indien de goede huisvader wel juiste of volledige 

informatie zou hebben verstrekt.118  

Stel dat een consument schade heeft geleden bij de aankoop van een tweedehandswagen omdat hij 

er door de verkoper niet op was gewezen dat de auto al in 4 ongevallen was betrokken waardoor de 

auto een aanzienlijke waardevermindering had opgelopen. Het niet meedelen van deze informatie 

zou als een onrechtmatige daad kunnen worden beschouwd indien een normaal, voorzichtig en 

redelijke professionele autoverkoper, geplaatst in dezelfde omstandigheden, die informatie wel zou 

hebben gegeven.  

53. CORNELIS is van oordeel dat de informatieplicht wordt gedetermineerd door de concrete 

omstandigheden van de zaak zodat deze plicht tot informatie geen algemene draagwijdte kan 

hebben en er bijgevolg ook geen algemene criteria kunnen worden geformuleerd. Bij elke situatie 

dient te worden nagegaan of een bepaald persoon recht had op informatie, een plicht had tot het 

verstrekken van informatie, … en dit steeds aan de hand van de het goede huisvader criterium.119 
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B) RECHT OP JUISTE INFORMATIE 

54. M.b.t. de precontractuele informatieplicht dient een partij er op te letten dat wanneer ze 

informatie meedeelt, deze ook correct is.120 Het meedelen van onjuiste informatie zal als foutief 

worden beschouwd indien een normaal zorgvuldige wederpartij, geplaatst in dezelfde 

omstandigheden, juiste informatie zou hebben verstrekt.121  

Zo oordeelde de rechtbank van Koophandel te Brussel dat wanneer een gespecialiseerde 

onderneming schat dat de kostprijs 6000 fr. bedraagt terwijl de kostprijs in werkelijkheid 8 maal 

hoger ligt, een dergelijke foutieve schatting een schending uitmaakt van de algemene 

zorgvuldigheidsplicht.122  

55. Het is wel mogelijk dat door de informatieschuldenaar voorbehoud werd gemaakt omtrent de 

juistheid van de informatie.123 Wanneer de koper naderhand nalaat om de informatie te controleren, 

kan de verkoper niet worden verweten onjuiste informatie te hebben meegedeeld.124  

56. Hiervoor dient de informatieverstrekker wel op de hoogte te zijn van de juistheid van de 

informatie. De informatieschuldenaar heeft dan ook de plicht zichzelf te informeren om nadien de 

informatie te kunnen bezorgen aan de wederpartij.125  
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Zo heeft de rechtbank van Koophandel te Brussel geoordeeld dat een antiquair een fout heeft 

begaan door antieke meubelen te verkopen met een authenticiteitcertificaat waarvan het certificaat 

achteraf ongeldig bleek te zijn. De antiquair was tekort gekomen aan zijn onderzoeksplicht want een 

normaal, voorzichtig antiquair, geplaatst in dezelfde omstandigheden, zou op de hoogte geweest zijn 

van het niet authentiek karakter van de meubelen.126 Stel nu dat de verkoper de nodige expertises 

had laten uitvoeren waarbij ze allen van oordeel waren dat het om een authentiek werk ging. In 

dergelijk geval, zou de rechter kunnen oordelen dat ook de ‘goede huisvader’ niet op de hoogte zou 

zijn geweest van het niet authentiek karakter van het werk waardoor hij niet aansprakelijk kan 

worden gesteld. In dat geval zal de koper zich dienen te beroepen op de dwaling om alsnog de voor 

hem nadelige overeenkomst te laten nietig verklaren (zie infra). 

57. Opgemerkt dient te worden dat in deze context geen opzet is vereist aangezien art. 1382-83 BW 

enkel een onzorgvuldigheid of een nalatigheid vereist.127 Zo oordeelde de Rechtbank van Koophandel 

te Brussel dat de verkoper die, al dan niet opzettelijk, een misleidende schatting meedeelt aan de 

koper, een culpa in contrahendo begaat. 128 

58. Er dient wel steeds voor ogen te worden gehouden dat alle partijen onder alle omstandigheden 

aan de algemene zorgvuldigheidsplicht onderworpen blijven. Hieromtrent rijzen twee belangrijke 

vragen. Ten eerste kan de vraag worden gesteld of de wederpartij zich niet zelf had moeten 

informeren i.p.v. informatie te ontvangen van de andere partij? In het voorbeeld hierboven zou de 

tegenpartij immers kunnen opwerpen dat de koper zelf een expert had moeten aanduiden om na te 

gaan of de meubelen al dan niet authentiek waren. Meer concreet gaat het over de vraag wanneer er 

sprake is van een onderzoeksplicht en wanneer er sprake is van een informatieplicht? Op deze vraag 

wordt dieper ingegaan onder punt C ‘volledige informatie’. 

59. De tweede vraag is of, eenmaal  de informatie is ontvangen, die partij vrijgesteld is van enige 

onderzoeksplicht.129 In dit verband kan verwezen worden naar een vonnis van de Rechtbank van 

Koophandel130  waarbij een transportfirma een beroep deed op de NMBS voor een vervoer naar 

Noorwegen. De firma won informatie in omtrent de tarieven voor het vervoer maar die bleken 

achteraf onjuist te zijn. De rechtbank oordeelde echter dat de NMBS geen fout kon worden verweten 

aangezien de tarieven werden gepubliceerd waardoor de firma ze zelf had kunnen controleren.  
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60. Bepaalde auteurs zoals WILMS131 delen deze uitspraak niet en stellen dat indien er bepaalde 

informatie is meegedeeld, de wederpartij erop mag vertrouwen dat deze informatie ook correct is.132 

Bijgevolg is deze partij dan ook vrijgesteld van enige onderzoeksplicht en kan de wederpartij niet 

meer opwerpen dat hij nalatig is geweest door de ontvangen informatie niet meer te controleren.133 

Ook SCHRANS is dezelfde mening toegedaan.134  

61. Auteurs zoals DE BOECK135 en FRERIKS136 zijn het niet eens met deze stelling aangezien alle 

partijen ten allen tijde onderworpen blijven aan de algemene zorgvuldigheidsplicht. De wederpartij 

moet immers ten allen tijde haar eigen belangen  blijven waarnemen en de rechter moet nagaan of 

een goede huisvader geplaatst in dezelfde omstandigheden op de juistheid of de volledigheid van de 

informatie zou hebben vertrouwd. Is dit niet het geval, dan zal er minstens sprake van een gedeelde 

aansprakelijkheid aangezien de ene partij aansprakelijk is voor het verstrekken van foutieve 

informatie terwijl de andere partij ook een fout heeft begaan door het niet controleren van deze 

informatie. Is dit wel het geval, dan zal de volledige aansprakelijkheid blijven liggen bij de 

informatieschuldenaar.  

Een mooi voorbeeld hiervan is in verband met het arrest van het Hof van Beroep te Luik van 1962.137 

De rechter oordeelde in deze zaak dat de aannemer geen fout had begaan aangezien hij zelf de 

informatie was gaan controleren zodat enkel de opdrachtgever een fout had begaan door 

onvolledige informatie te geven. Dit arrest toont mooi aan dat beide partijen ten allen tijde aan de 

algemene zorgvuldigheidsplicht onderworpen blijven. De opdrachtgever had zich schuldig gemaakt 

aan een precontractuele fout maar omdat de aannemer zelf al het mogelijke had gedaan om de 

informatie te controleren bleef de aansprakelijkheid volledig bij de opdrachtgever liggen. Had de 

aannemer deze controle niet gedaan, zou het mogelijk zijn geweest dat de rechter dit als een 

schending van haar eigen onderzoeksplicht had beschouwd met een gedeelde aansprakelijkheid als 

gevolg. 

C) RECHT OP (VOLLEDIGE) INFORMATIE 
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62. Hierboven is de vraag gesteld of een partij zich niet eerder zelf dient te informeren i.p.v. er op te 

vertrouwen dat haar wederpartij de nodige informatie zal bezorgen. Er dient dan ook te worden 

nagegaan of er sprake is van een spreekplicht en zo ja welke informatie dan precies dient te worden 

meegedeeld.138   

Deze vraag zal opnieuw kunnen worden beantwoord aan de hand van het goede huisvader criterium 

maar in de rechtsleer heeft men getracht dit verder uit te werken door een aantal factoren op een rij 

te zetten die kunnen fungeren als hulpmiddel om te bepalen of er al dan niet sprake is van een 

spreekplicht. 

63. Er worden twee basiscomponenten gehanteerd, namelijk de kennis van de 

informatieschuldenaar en de onwetendheid van de informatieschuldeiser.139 

1) KENNIS VAN DE INFORMATIESCHULDENAAR 

64. In de eerste plaats is het logisch dat een persoon maar een schending kan worden verweten van 

zijn informatieplicht indien die persoon kennis had of moest hebben van de informatie die diende te 

worden gegeven. Het begrip ‘had moeten weten’ impliceert dat in bepaalde gevallen de 

informatieschuldenaar zelf de plicht zal hebben om de informatie te achterhalen om op die manier 

deze informatie aan de wederpartij te kunnen meedelen (zie ook supra). 140 

De vraag die hier uit volgt is: van welke informatie wordt men verwacht kennis te hebben? Aangezien 

het hier gaat om een inspanningsverbintenis is het antwoord wederom: iemand wordt verwacht 

kennis te hebben van bepaalde informatie indien een normaal, voorzichtig persoon van dezelfde 

categorie, geplaatst in dezelfde omstandigheden, van die informatie kennis zou hebben gehad.141 Het 

is dan aan diegene die zich beroept op zijn recht van informatie om aan te tonen dat haar 

onderhandelingspartner een fout heeft begaan door niet op de hoogte te zijn van die informatie, al 

dan niet na het nodige onderzoek te hebben verricht. 142  

                                                                 
138

 A. DE BOECK, Informatierechten en- plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten: 

Grondslagen, draagwijdte en sancties, Antwerpen, Intersentia, 2000, 285; D. FRERIKS, “onderzoeks- en 

mededelingsverplichting in het contractenrecht”, TPR 1992, 42-43. 

139
 D. FRERIKS, “onderzoeks- en mededelingsverplichting in het contractenrecht”, TPR 1992, 43-44. 

140
 A. DE BOECK, Informatierechten en- plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten: 

Grondslagen, draagwijdte en sancties, Antwerpen, Intersentia, 2000, 286; G., SCHRANS, “De progressieve 

totstandkoming der contracten”, TPR 1984, 12; W. WILMS,”Het recht op informatie in het verbintenissenrecht: 

een grondslagenonderzoek”, RW 1980-81, 518. 

141
 R. KRUITHOF, H. BOCKEN, H.,  DE LY en B. DE TEMMERMAN, “overzicht van rechtspraak 1981-1992: 

verbintenissen”, TPR 1994, 283-284. 

142
 Zie bijvoorbeeld: Kh. Brussel 22 november 1995, T. Vred. 1997, 114, waarin de rechter op zorgvuldige wijze 

onderzocht of de verhuurder (informatieschuldenaar) niet op de hoogte was van de werkelijke kost van de 

huurlast. 



35 

 

65. Deze beoordeling in abstracto laat wel een zekere concretisering toe. Dit kan in de eerste plaats 

door rekening te houden met de concrete hoedanigheid van de partijen. Indien het bijvoorbeeld gaat 

om een professioneel dan zal de vergelijking worden gemaakt met een normaal, zorgvuldig 

professioneel van dezelfde beroepscategorie.143 Daarnaast zijn ook concrete gegevens zoals tijd en 

plaats van belang. Het feit dat die kennis nog maar zeer korte tijd bestaat of de 

informatieschuldenaar zeer weinig tijd had om de informatie te achterhalen, kan een invloed hebben 

op de appreciatie. Tot slot is het mogelijk dat de informatieschuldenaar wordt vermoed op de hoogte 

te zijn van bepaalde informatie hetgeen eigenlijk neerkomt op een resultaatsverbintenis. De rechter 

zal meer geneigd zijn om bepaalde kennis te laten vermoeden in hoofde van de ene partij naarmate 

haar deskundigheid op een bepaald vlak groter is. De informatieschuldenaar zal dan dienen aan te 

tonen dat hij onmogelijk op de hoogte kon zijn van de betrokken informatie.144  

2) ONWETENDHEID VAN DE INFORMATIESCHULDEISER 

66. Zoals gezegd blijven beide partijen ten allen tijde aan de algemene zorgvuldigheidsplicht 

onderworpen hetgeen met zich meebrengt dat partijen in de eerste plaats hun eigen belangen 

dienen waar te nemen. Dit principe brengt met zich mee dat niet elke onwetendheid een 

informatieplicht doet tot stand komen in hoofde van de wederpartij. Enkel een legitieme 

onwetendheid in hoofde van de informatieschuldeiser brengt een informatieplicht mee voor de 

wederpartij. 145 

De vraag wanneer deze eigen onderzoeksplicht een einde neemt, kan opnieuw worden beantwoord 

aan de hand van de algemene zorgvuldigheidsnorm. In de rechtsleer worden doorgaans twee criteria 

naar voor gebracht om deze algemene zorgvuldigheidsnorm te concretiseren. In de eerste plaats de 

onmogelijkheid voor de informatieschuldeiser om deze informatie te kennen en in de tweede plaats 

het bestaan van een vertrouwensrelatie. 146 
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a) ONMOGELIJKHEID VOOR DE INFORMATIESCHULDEISER OM KENNIS TE HEBBEN 

VAN DE INFORMATIE. 

67. De onmogelijkheid om van de informatie kennis te hebben kan enerzijds objectief zijn en 

anderzijds subjectief. ‘Objectieve onwetendheid’ kan voortvloeien uit het feit dat één van de partijen 

de zaak in haar macht heeft en zodoende alle materiële en juridische eigenschappen er van kent. Dit 

brengt met zich mee dat het voor de andere partij moeilijk, dan wel onmogelijk is, om van deze 

eigenschappen kennis te nemen.  

Dit betekent nog niet dat die partij daarmee is vrijgesteld van elke onderzoeksplicht, deze partij zal 

vragen dienen te stellen aan de andere partij om zo het kennisonevenwicht te herstellen. 147 

Hetzelfde geldt voor de verstrekker van een dienst. De informatieplicht zal in de eerste plaats op die 

persoon rusten die de dienst verstrekt aangezien deze de voor- en nadelen kent die aan deze dienst 

verbonden zijn (hij heeft immers ervaring, kennis, …).148 

68. Zoals hierboven gezien laat de algemene zorgvuldigheidsnorm steeds enige concretisering toe, in 

dit geval door rekening te houden met de zgn. ‘subjectieve onwetendheid’. Hierbij zal de rechter 

rekening houden met de bijzondere bekwaamheid van de betrokken partijen. Deze bijzondere 

bekwaamheid wordt beoordeeld aan de hand van zijn beroep (bv als het gaat om een vakman) of op 

grond van zijn bijzondere kennis (bijvoorbeeld een leek die zich bij wijze van hobby heeft 

gespecialiseerd in een bepaalde materie).149  

69. Dit kan twee gevolgen met zich meebrengen. In de eerste plaats gaat het om de situatie waarbij 

een partij normalerwijze op de hoogte zou moeten zijn van bepaalde informatie maar niettemin 

wordt vrijgesteld van deze plicht wegens een hoge leeftijd of gebrek aan ervaring. Een tweede 

mogelijk gevolg is de situatie waarbij een partij die normalerwijze legitiem onwetend zou zijn, op 

grond van de concrete omstandigheden van de zaak toch wordt geacht van bepaalde informatie op 

de hoogte te zijn.150  

Een mooi voorbeeld van dit laatste kan teruggevonden worden in een arrest van het Hof van Cassatie 

van 3 mei 1977.151 Bij de verkoop van een visvijver had de verkoper meegedeeld dat de vijver werd 

verhuurd maar daarbij had hij niet vermeld dat de verhuring van een vijver onder de pachtwet viel. 

De koper meende dan ook dat de verkoper zich schuldig had gemaakt aan een schending van zijn 

precontractuele informatieplicht hetgeen onder normale omstandigheden ook het geval zou zijn 
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geweest. De rechter wees er echter op dat de koper voorzitter was van de Belgische viskwekers en 

dat hij bovendien ook van beroep een visser was. Bijgevolg diende de koper zelf op de hoogte te zijn 

van die informatie en was hij tekort gekomen aan zijn eigen onderzoeksplicht.152   

Een ander voorbeeld waarbij de hoedanigheid van een partij er voor had gezorgd dat in haar hoofde 

een onderzoeksplicht tot stand kwam is in een vonnis van de rechtbank van Koophandel te Verviers. 

De rechter stelde immers dat de verkoper geen fout kon worden verweten omtrent de plaatsing van 

een opslagtank dit omdat de koper, gelet op zijn beroep, van de informatie op de hoogte behoorde 

te zijn.153  

b) HET BESTAAN VAN EEN VERTROUWENSRELATIE 

70. Een tweede element die een rol kan spelen is het bestaan van een vertrouwensrelatie. In dit 

geval hoeft de informatieschuldeiser niet aan te tonen dat hij legitiem onwetend was omdat hij erop 

mocht vertrouwen dat de informatieschuldenaar hem alle informatie zou verstrekken. Dit 

vertrouwen kan voortvloeien uit de aard van het contract154, de hoedanigheid van de partijen, …155 

71. Vooral dit laatste, de hoedanigheid van partijen, kan opnieuw een grote rol spelen bij de 

informatieplichten. Het is vooral bij de relatie tussen een professioneel en een leek dat de 

professionele verkoper zich wel eens kan vergissen in de mate waarin op hem een informatieplicht 

rust.  De leek doet immers een beroep op deze professioneel omdat hij verwacht dat deze laatste 

hem volledig zal informeren.156 De leek zal hier een zeer geringe onderzoeksplicht hebben omdat de 

informatie voor hem meestal moeilijk toegankelijk of begrijpbaar zal zijn. Daarnaast zal hij ook niet 

altijd weten welke informatie voor hem al dan niet belangrijk is.157  

72. In deze context is er sprake van een ‘begeleidingsplicht’ in hoofde van de professioneel.158 Dit 

betekent dat de verkoper in de eerste plaats alle informatie zal dienen te verstrekken die tot zijn 

vakgebied behoort en die van belang kunnen zijn voor de wederpartij. In de tweede plaats zal de 

verkoper moeten nagaan welke de behoeften en verwachtingen zijn van de leek door specifieke 

                                                                 
152

 A. DE BOECK, Informatierechten en- plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten: 

Grondslagen, draagwijdte en sancties, Antwerpen, Intersentia, 2000,  291; D., FRERIKS, “Onderzoeks- en 

mededelingsverplichting in het contractenrecht”, TPR 1992, 1231-1233. 

153
 Kh. Verviers 3 november 1983, Jur. Liège 1984, 228. 

154
 Dit kan bijvoorbeeld zijn bij een verzekeringsovereenkomst. De verzekeraar kan onmogelijk alle gegevens 

achterhalen die hij nodig heeft en zodoende mag hij vertrouwen op de eerlijkheid van de verzekeringsnemer 

die dan ook een spreekplicht heeft. 

155
 A. DE BOECK, Informatierechten en- plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten: 

Grondslagen, draagwijdte en sancties, Antwerpen, Intersentia, 2000, 292, nr. 271.  

156
 A. VAN OEVELEN, “Juridische verhoudingen en aansprakelijkheid bij onderhandelingen over (commerciële) 

contracten”, DAOR 1990, 53-54, nr. 12. 

157
 A. VAN OEVELEN, en E. DIRIX, “Kroniek van Verbintenissenrecht (1981-84)”, RW 1985-86, 11. 

158
 D. FRERIKS, “onderzoeks- en mededelingsverplichting in het contractenrecht”, TPR 1992, 1235. 



38 

 

vragen te stellen naar zijn verlangens, zijn mogelijkheden, …  en op grond van deze vragen zal hij zijn 

informatieplicht dienen aan te passen.159 

Dit kan zo ver gaan dat de professioneel zal moeten overgaan tot een opportuniteitsbeslissing in 

hoofde van de consument door hem te wijzen op de verhouding tussen prijs, kwaliteit, bijzondere 

kenmerken, … 160 het is vooral op het vlak van informatica en computerapparatuur dat deze 

begeleidingsplicht zeer ver kan gaan. Hierbij zal de verkoper zeer actief dienen na te gaan welke 

precies de noden van de klant zijn.161 

Dit is een groot verschil met de normale situatie waarbij de aanbieder enkel op de hoogte dient te 

zijn van specifieke informatie voor zover de wederpartij deze heeft bekend gemaakt. De ratio legis is 

dat de consument veelal niet zal weten welke informatie voor hem al dan niet belangrijk is. Daarom 

heeft de professionele verkoper de plicht om de leek te begeleiden.162  

Zo stelde de Burgerlijke Rechtbank te Kortrijk in een vonnis van 4 september 1981 dat de 

gespecialiseerde verkoper aansprakelijk is ten aanzien van de niet deskundige koper, dit omdat hij de 

koper niet heeft geïnformeerd omtrent de instructies die hij van de fabrikant had ontvangen en die 

noodzakelijk waren voor een correct en doelmatig gebruik van het product.163  In dezelfde zin werd 

geoordeeld door de Rechtbank van Koophandel te Brussel die stelde dat een beroepsverkoper van 

wagens zijn klant op de hoogte diende te brengen van de algemene voorwaarden waaronder hij 

contracteerde.164  

De mate van deze begeleidingsplicht zal ook op zijn beurt afhankelijk zijn van de concrete 

omstandigheden. Indien een leek beroep doet op een vakman zal hij hoogstwaarschijnlijk een 

meerprijs betalen voor de informatie en de daarmee samenhangende begeleiding. Indien het 

product in een grootwarenhuis wordt gekocht zal de prijs van het goed hoogstwaarschijnlijk lager 

liggen maar hier kan men dan ook niet dezelfde informatie en begeleiding verwachten. 165   

Omdat de grondslag voor de informatieplicht steeds wordt gezocht in het kennisonevenwicht tussen 

de partijen dient de hoedanigheid van de partijen steeds in concreto te worden beoordeeld. Zo zal 

een professioneel die een contract wenst te sluiten buiten het domein van zijn beroepsuitoefening 
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als een leek worden bestempeld. Omgekeerd kan een leek op grond van zijn bijzondere kennis 

worden gelijkgesteld met een professioneel. 166 

3) VOORSPELBAARHEID VAN DE SCHADE EN INFORMATIEPLICHTEN  

73. CORNELIS167 is van oordeel dat het niet voldoende is om de miskenning van de algemene 

zorgvuldigheidsnorm op zich als een fout te bestempelen en stelt dat het eveneens noodzakelijk is 

dat er enige schade is die voorzienbaar was. Andere auteurs delen deze zienswijze niet en zijn van 

mening dat de voorspelbaarheid van de schade slechts een element is om na te gaan of er al dan niet 

een schending is van de algemene zorgvuldigheidsnorm.168 

In concreto houdt deze stelling van CORNELIS in dat wanneer een partij bepaalde informatie niet 

heeft verstrekt, dit pas een fout zal zijn indien die partij ook wist dat het niet verstrekken ervan 

schade zou kunnen berokkenen bij de wederpartij.169  

4) HET SCHADEVEREISTE EN DE INFORMATIEPLICHTEN 

74. Om tot aansprakelijkheid te kunnen besluiten is er naast een fout ook schade vereist. Dit is het 

verschil tussen de situatie van het slachtoffer van de onrechtmatige daad en de situatie waarin het 

slachtoffer zich zou hebben bevonden hebben indien er geen fout was gepleegd.  

75. CORNELIS onderscheidt drie situaties.170 In de eerste plaats kan het zijn dat de schuldeiser het 

contract ook zou hebben gesloten, zelfs indien hij over juiste en volledige informatie had beschikt. In 

dergelijk geval is er geen schade. In de tweede plaats is het mogelijk dat de schuldeiser, indien hij 

correct was geïnformeerd, wel een contract zou hebben gesloten maar tegen andere voorwaarden. 

Ten derde is het mogelijk dat de schuldeiser van de informatie helemaal niet zou hebben 

gecontracteerd wanneer hij juiste en volledige informatie had ontvangen. 171 
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Het is dan ook aan de schuldeiser van de informatie om aan te tonen dat hij ofwel niet ofwel onder 

voor hem gunstigere voorwaarden zou hebben gecontracteerd in het geval hem juiste of volledige 

informatie was verstrekt.  

De schade wordt hier gesitueerd op het vlak van de toestemming en de precontractuele 

informatieplicht heeft bijgevolg enkel betrekking op die elementen die van belang zijn voor het 

toestemmingsvereiste (substantiële elementen).172 Indien zoals hierboven gesteld, de schade 

voorzienbaar moest zijn, brengt dit mee dat de informatieschuldenaar in de eerste plaats dient te 

weten welke elementen een substantieel karakter hebben. Dit brengt ook een informatieplicht mee 

voor de schuldeiser van de informatie: hij moet de wederpartij op de hoogte brengen van welke 

elementen in zijn ogen een substantieel karakter hebben (behoudens de essentiële elementen, zie 

supra173). In de tweede plaats houdt dit in dat er geen informatieplicht voorhanden is voor die 

substantiële elementen waarvan de wederpartij (de informatieschuldenaar) reeds op de hoogte is of 

zou moeten zijn.  

76. DE BOECK is het met deze meerderheidsstelling niet eens.174 Ze is niet akkoord met de stelling dat 

er enkel sprake kan zijn van schade indien de informatieschuldeiser niet of tegen andere 

voorwaarden zou hebben gecontracteerd. Ze wijst op gevallen in de rechtspraak waarbij een gebrek 

aan informatie er voor had gezorgd dat de vergissing zich niet situeerde op het vlak van de 

toestemming maar wel op het vlak van de uitvoering van de overeenkomst. Ze stelt dan ook dat de 

schade zich niet alleen in die twee gevallen (niet of tegen andere voorwaarden contracteren) kan 

voordoen maar dat de schade ook betrekking kan hebben op de contractuele periode, namelijk een 

slechte of een vertraagde uitvoering van het contract.175  

Zo zijn er bijvoorbeeld zaken die een bepaalde technische gebruikswijze hebben. Wanneer de 

verkoper de correcte gebruikswijze van het toestel niet heeft vermeld kan er schade ontstaan aan 

het toestel. In deze context kan een gebrek aan informatie ervoor zorgen dat er schade ontstaat 

tijdens de uitvoeringsfase. Indien de informatie immers wel was verstrekt, zou de koper mogelijk het 

goed tegen dezelfde voorwaarden en dezelfde prijs hebben gekocht. De koper zou zich dan 

waarschijnlijk niet hebben vergist over de juiste gebruikswijze van het product.176 

AFDELING 7: DE GEVOLGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID 
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77. Degene die aansprakelijk is gesteld voor de geleden schade, is er toe gehouden om alle deze 

schade te herstellen. Dit herstel dient er voor te zorgen dat de benadeelde zoveel als mogelijk in de 

toestand wordt geplaatst waar hij zich zou bevonden hebben indien er geen onrechtmatige daad had 

plaatsgevonden. 

§1. SCHADEVERGOEDING IN NATURA  

78. Bij de schadevergoeding komt het er dan ook op aan om de schade zoveel als mogelijk uit te 

wissen. Het is dan ook door dit laatste dat het Hof van Cassatie nog steeds blijft vasthouden aan het 

principe dat de schade bij voorkeur in natura dient plaats te vinden.177  

Herstel in natura zal natuurlijk niet altijd mogelijk zijn. Zo mag de vordering tot herstel in natura in de 

eerste plaats geen rechtsmisbruik uitmaken.178 In de tweede plaats impliceert een dergelijke wijze 

van schadeherstel de verbintenis om iets te doen waarbij het adagium Nemo potest praecise cogi ad 

factum van toepassing is. Dit beginsel houdt in dat niemand onder dwang kan worden verplicht een 

bepaalde verbintenis uit te voeren.  

§2. SCHADEVERGOEDING BIJ EQUIVALENT 

79. Wanneer een herstel in natura onmogelijk is, zal het slachtoffer een schadevergoeding worden 

toegekend die wordt geacht de geleden schade te herstellen. Zoals gezien,  zal de schadevergoeding 

gelijk staan aan het bedrag dat nodig is om alle geleden schade te herstellen.   

Ondanks dit uitgangspunt zal het slachtoffer niet in alle gevallen een volledige schadevergoeding 

worden toegekend. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn indien het slachtoffer zelf een fout heeft 

gepleegd waardoor er sprake is van een gedeelde aansprakelijkheid. Ook bij toepassing van art. 

1386bis (schade veroorzaakt door abnormalen) en wanneer de schadevergoeding wettelijk is 

beperkt, zal er geen volledige schadevergoeding worden toegekend.179 

Daarnaast is het ook mogelijk dat een precieze begroting van de schadevergoeding onmogelijk is. 

Zeker wanneer het gaat om morele of lichamelijke schade is het onmogelijk om de juiste omvang van 

de geleden schade te berekenen. In dergelijke gevallen zal de rechter een schadevergoeding ex 

aequo et bono toekennen, dit is een schadevergoeding die wordt geacht de geleden schade te 

vergoeden.180 
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Tot slot heeft de rechter de mogelijkheid om de geleden schade te vergoeden door de verbintenissen 

van één of beide partijen te verminderen.181 Indien bijvoorbeeld bij een koopovereenkomst als 

gevolg van een precontractuele fout, een te hoge prijs is bepaald, dan kan de rechter een 

schadevergoeding toekennen onder de vorm van een prijsvermindering. 182 

AFDELING 8: DE VERTROUWENSLEER EN DE INVLOED ERVAN OP DE 

SCHADEVERGOEDING 

A) SITUATIE IN BELGIË 

80. Zoals gezegd luidt het principe dat elke partij, op grond van haar contractuele vrijheid, 

onderhandelingen kan aanvatten. Indien die partij tijdens de onderhandelingen tot het besluit komt 

dat het sluiten van het contract onvoldoende voordelen met zich meebrengt, kan ze deze 

onderhandelingen in beginsel stopzetten zonder enige vergoeding te zijn verschuldigd. Indien een 

partij echter onderhandelingen aanvat voor andere redenen dan het mogelijk sluiten van een 

contract (bijvoorbeeld om geheime informatie te weten te komen of om schade te berokkenen aan 

de andere partij) misbruikt ze deze contractsvrijheid. Het misbruiken van deze contractsvrijheid kan 

dan ook worden gesanctioneerd op grond van art. 1382-83 BW waardoor deze partij aansprakelijk is 

voor de door haar fout veroorzaakte schade.183 

81. Het probleem is dat op grond van art. 1382-83 BW weliswaar een schadevergoeding wordt 

toegekend voor de geleden schade maar langs de andere kant zal die partij niet genieten van de 

voordelen van het voorgenomen contract.184  De benadeelde zal immers worden geplaatst in de 

toestand waarin hij zich zou hebben bevonden indien er geen onderhandelingen hadden plaatsgehad 

zodat enkel een vergoeding wordt toegekend voor het negatief contractsbelang. Dit laatste omvat 

naast de gemaakte kosten ook vertalingskosten, verplaatsingskosten, morele schade, … 185  
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82. Indien de vertrouwensleer een grondslag kan zijn voor vergoeding dient het slachtoffer niet 

geplaatst te worden in de toestand waarin ze zich zou hebben bevonden indien er geen 

onderhandelingen waren gestart maar dient ze te worden gebracht in de toestand waarin ze zich zou 

hebben bevonden indien er effectief een overeenkomst was gesloten. Dit wordt de vergoeding van 

positieve contractsbelang genoemd.186 Dit zou met zich meebrengen dat de benadeelde recht heeft 

op een vergoeding die gelijk zou staan aan het bedrag dat die partij zou hebben ontvangen indien de 

onderhandelingen niet waren afgebroken en er dus een geldig contract was tot stand gekomen. Op 

grond van art. 1382-83 BW zal een vergoeding voor de gederfde winst enkel mogelijk zijn indien het 

slachtoffer van de fout kan aantonen dat zonder de fout wel een rechtsgeldige overeenkomst zou 

zijn gesloten.187 

83. Tegen de vergoeding van het positief contractsbelang is opgeworpen dat de onderhandelingsfase 

ten allen tijde beheerst blijft door de contractsvrijheid. Dit betekent dat een partij geen aanspraak 

kan maken op het daadwerkelijk sluiten van een onderhandelde overeenkomst. Het enige dat die 

partij zou kunnen vorderen is een vergoeding voor het verlies van de kans om een overeenkomst met 

een derde te sluiten. Indien er immers een vergoeding zou worden toegekend voor het positieve 

contractsbelang zou dit aan het ‘contract’ een verbindende kracht geven terwijl één van de partijen 

dit eigenlijk niet wil. Op die manier zou ook het onderscheid vervagen tussen de periode waarin er 

nog geen contract is gesloten en de periode waarin dit wel reeds het geval is.188 

84. Ondanks het feit dat in het Belgisch recht het afbreken van onderhandelingen nog steeds wordt 

vastgeknoopt aan art. 1382-83 BW lijkt het toch dat de vertrouwensleer een belangrijke invloed aan 

het uitoefenen is op de schadevergoeding. Vaak gaat men de vertrouwensleer niet openlijk 

toepassen maar onder het mom van een herstel in natura waardoor naast het negatieve ook het 

positieve contractsbelang voor vergoeding in aanmerking komt.  

Niet elk onrechtmatig afbreken van onderhandelingen zal echter gepaard gaan met een vergoeding 

van zowel het negatieve als het positieve contractsbelang. In de rechtspraak zal een dergelijk ruime 

vergoeding enkel worden toegekend wanneer er sprake is van een zgn. ‘point of no return’.189 Dit is 

het punt waarop partijen er wel degelijk op mochten vertrouwen dat er een overeenkomst zou tot 

stand komen waardoor het gerechtvaardigd is om die partij ook een vergoeding toe te kennen voor 
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de gederfde winst. Zoals hierna onder punt B zal worden gezien, leunt deze regeling sterk aan bij de 

Nederlandse jurisprudentie.  

Dat de rechtspraak de vertrouwensleer nog niet uitdrukkelijk toepast als grondslag voor de 

vergoeding bij het afbreken van onderhandelingen maar dat ze wel een invloed uitoefent op de 

schadevergoeding kan duidelijk worden gemaakt aan de hand van volgende uitspraken.  

Een eerste  arrest is van het Hof van Beroep te Antwerpen.190  Een NV had aan een reisagent de 

opdracht gegeven om een groepsreis te organiseren. De reisagent had maandenlang onderhandeld, 

een verkenningsreis gemaakt, brochures opgesteld, vervoer geregeld, … maar uiteindelijk laat de 

opdrachtgever weten dat hij iemand anders heeft genomen wegens een lagere prijs. De reisagent 

was van oordeel dat er geen onzekerheid meer bestond over de totstandkoming van de 

overeenkomst en stelde dat de NV een fout had begaan door dan plots met iemand anders in zee te 

gaan. Het hof volgde het argument van de reisagent door te stellen dat deze er rechtmatig kon op 

vertrouwen dat er een overeenkomst zou tot stand komen. Door dan plotseling een contract te 

sluiten met een concurrent heeft de NV een precontractuele fout begaan. Van belang in deze zaak is 

dat niet alleen het negatieve maar ook het positieve contractsbelang werd vergoed.191 Hoewel de 

rechter steeds de term ‘onzorgvuldig’ in de mond nam, was het duidelijk dat de rechter die partij had 

gesanctioneerd voor het gerechtvaardigd vertrouwen dat ze bij de reisagent had gewekt dat de 

opdracht hem niet meer kon ontglippen.192  

Een andere zaak bij het Hof van Beroep ging over een verzekeringsmaatschappij. De leden 

architecten waren verzekerd voor ongevallen en ziekte. Een van de leden werd ziek en liep een 

blijvende arbeidsongeschiktheid op. Hij sprak de maatschappij aan maar die bleek geen verzekeraar 

maar enkel een verzekeringsnemer te zijn. Daarbij komt nog dat de polis geen dekking verleende 

voor invaliditeit wegens ziekte maar enkel ten gevolge van een ongeval. De vennootschap werd 

veroordeeld om de vergoedingen te betalen omdat ze het vertrouwen had opgewekt dat zij de 

verzekeraar was en dat beide vormen van invaliditeit voor vergoeding in aanmerking kwamen. 193 

Ook in deze zaak werd de overeenkomst dus aangevuld op grond van het rechtmatig vertrouwen dat 

was opgewekt bij de verzekerde.  

Een laatste arrest is gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen waarbij de rechter zeer duidelijk 

was in zijn motivering.194 De zaak ging over twee bedrijven die met elkaar langdurige 

onderhandelingen hadden gevoerd voor de productie en verspreiding van ademhalingsmonitoren 
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welke geproduceerd werden door de eerste firma. Plots maakt het tweede bedrijf aan het eerste 

bedrijf bekend dat ze de onderhandelingen stopzet omdat de productie en verkoop van het toestel 

niet meer in haar programma past. Hierop stapt de eerste firma naar de rechter wegens het 

onrechtmatig afbreken van de onderhandelingen. Het Hof van Beroep kwam tot het besluit dat de 

partijen zich reeds in een fase bevonden waarbij minstens sprake was van een beginselenakkoord 

waardoor het afbreken van de onderhandelingen enkel nog kon betrekking hebben op de 

modaliteiten ervan. Dit was in casu niet het geval en het Hof vermeldde uitdrukkelijk dat de gederfde 

winst (het positief contractsbelang) voor vergoeding in aanmerking komt wanneer bij de wederpartij 

het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat er wel degelijk een overeenkomst is tot stand 

gekomen. 

85. Aan de hand van deze voorbeelden zou kunnen worden afgeleid dat wanneer één van de partijen 

de onderhandelingen op onrechtmatige wijze heeft beëindigd, deze in elk geval een vergoeding zal 

zijn verschuldigd gelijk aan het negatieve contractsbelang (art. 1382 BW). Op grond van art. 1382-83 

BW  zal enkel een vergoeding voor de gederfde winst worden toegekend indien het bewijs wordt 

geleverd dat zonder de fout een rechtsgeldig contract zou zijn gesloten. Maar indien partijen zich 

reeds in de fase bevonden waarbij minstens één van de partijen er op gerechtvaardigde kon op 

vertrouwen dat een contract zou tot stand komen, dan kan deze partij op grond van dit vertrouwen 

een schadevergoeding vorderen voor de gederfde winst. Hierbij is niet noodzakelijk een fout vereist 

zodat de bewijslast hier minder zwaar zal zijn. 

B) SITUATIE IN NEDERLAND 

86. In Nederland geldt een andere visie en dit zowel in de rechtspraak als in de rechtsleer. In deze 

context is het belangrijk om te wijzen op de plas/valburg zaak van 1982.195 In deze zaak heeft de 

Hoge Raad een princiepsarrest uitgesproken omtrent de schadevergoeding bij afgebroken 

onderhandelingen. In deze zaak had de bouwondernemer Plas een offerte ingediend voor de bouw 

van een zwembad voor de gemeente Valburg. Na overleg, exportencommissies, aanpassing van de 

plannen, … kreeg de ondernemer te horen van het College voor Burgemeesters en Schepenen dat 

zijn offerte de laagste was en hij het zwembad zou mogen bouwen. Het College zei dat er enkel nog 

een bevestiging nodig was vanwege de gemeenteraad maar dit zou enkel een formaliteit uitmaken. 

Op die gemeenteraad legde een raadslid echter een alternatief, goedkoper plan voor waarop ze de 

aannemer lieten weten dat zijn offerte werd geweigerd. Plas stelde vervolgens een vordering in tot 

nakoming van de overeenkomst en subsidiair tot ontbinding met schadevergoeding. 196 De grote 

vraag was hier of naast de gemaakte kosten (het negatief contractsbelang) ook de gederfde winst ( 

het positief contractsbelang)  voor vergoeding in aanmerking kwam. De Hoge Raad stelde vervolgens: 

“niet uitgesloten is dat onderhandelingen over een overeenkomst in een zodanig stadium zijn 
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gekomen dat het afbreken…onder de gegeven omstandigheden als in strijd met de goede trouw 

moet worden geacht, omdat partijen over en weer mochten vertrouwen dat enigerlei contract in 

ieder geval uit de onderhandelingen zou resulteren. In zo een situatie kan er ook plaats zijn voor een 

verplichting tot vergoeding van gederfde winst”.197  

87. De Hoge Raad stelde dat de onderhandelingsfase kan worden ingedeeld in drie fases.198  In de 

eerste fase zal het afbreken van onderhandelingen niet leiden tot enige aansprakelijkheid. Partijen 

bevinden zich hier nog in een verkennende fase waarbij er wordt nagegaan of tussen beide een 

contract zou kunnen worden gesloten. In de volgende fase staan de zaken al helemaal anders. In 

deze fase hebben partijen de onderhandelingen reeds aangevat en bevindt men zich op de grens 

tussen het moment waarop het afbreken van de onderhandelingen al dan niet als onrechtmatig zal 

worden beschouwd. In deze fase kan elke partij de onderhandelingen nog beëindigen maar dit zal in 

deze fase al vlugger gezien worden als een onrechtmatige daad waarbij de concrete omstandigheden 

van groot belang zullen zijn. Ook de reden waarom de onderhandelingen zijn afgebroken, zal hier een 

grote rol spelen.199 Komt de rechter in deze fase tot het besluit dat de onderhandelingen op 

onrechtmatige wijze zijn afgebroken dan zal een vergoeding kunnen worden gevorderd voor het 

negatieve contractsbelang. Wanneer de onderhandelende partijen zich eenmaal in het derde 

stadium bevinden, zal het afbreken van onderhandelingen steeds als onrechtmatig worden 

beschouwd. In deze fase zullen partijen zowel een vergoeding kunnen vorderen voor het negatieve 

als voor het positieve contractsbelang.200 

Hieruit blijkt dat niet enkel onbehoorlijk gevoerde onderhandelingen aanleiding kunnen geven tot 

aansprakelijkheid maar ook behoorlijk gevoerde onderhandelingen. Dit zal het geval zijn indien 

partijen een stadium hebben bereikt waarbij ze erop mogen vertrouwen dat de onderhandelingen 

zullen leiden tot het sluiten van een overeenkomst. In deze context is het gerechtvaardigd 

vertrouwen de grondslag voor de aansprakelijkheid. 201  

88. De rol van de informatieplichten ligt hierin dat ze een grote rol zullen spelen bij het bepalen van 

het stadium waarin de partijen zich bevinden. Zo zal een partij die beschikt over informatie die 

mogelijk de totstandkoming van de overeenkomst kan verhinderen, deze onmiddellijk dienen mee te 
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delen aan de wederpartij. Wanneer deze informatie niet wordt meegedeeld, zal het vertrouwen bij 

de wederpartij immers steeds groter worden en ontstaat zo het risico voor de informatieschuldenaar 

dat partijen in het eindstadium terecht komen. Hetzelfde geldt wanneer wordt onderhandeld met 

verschillende partners. Ook hier kan het belangrijk zijn om te voorkomen dat partijen de indruk 

krijgen dat zij de enige onderhandelingspartner zijn. 202  

C) EEN BEVEL TOT DOORONDERHANDELEN? 

89. Een laatste vraag die in deze context kan worden gesteld is of op grond van het rechtmatig 

vertrouwen een bevel tot dooronderhandelen kan worden opgelegd. De Hoge Raad heeft 

hieromtrent gesteld dat in sommige gevallen effectief een bevel tot dooronderhandelen zou kunnen 

worden opgelegd.203  

Stel dat bijvoorbeeld twee partijen op het punt staan een overeenkomst te sluiten voor de levering 

van een aantal goederen. Beide partijen hebben langdurige onderhandelingen gevoerd waarbij enkel 

nog een aantal details dienen te worden geregeld. Plots beëindigt de ene partij de onderhandelingen 

omdat ze tot het besef is gekomen dat ze eigenlijk een lagere prijs had kunnen vragen. De andere 

partij wil absoluut die overeenkomst in de wacht slepen en vraagt aan de rechter een 

schadevergoeding in natura door het opleggen van een bevel tot dooronderhandelen onder 

verbeurte van een dwangsom.  

90. Een dergelijk bevel zal in de eerste plaats slechts zin hebben indien de onderhandelingen een 

stadium hebben bereikt waarin het voorwerp voldoende bepaalbaar is en waardoor een degelijk 

resultaat mogelijk is. De bereidheid van de partijen zal hier uiteraard een grote rol spelen. Indien er 

bijvoorbeeld nog een aantal zaken dienen te worden geregeld, bijvoorbeeld de leveringstermijn, 

impliceert dit dat partijen nog met elkaar zullen dienen te communiceren, wat gelet op het 

rechterlijk bevel tot dooronderhandelen misschien niet zo evident zal zijn. 

91. Daarnaast dient ook te worden opgemerkt dat die partij niet verplicht kan worden om verder te 

onderhandelen gelet op het feit dat niemand kan worden gedwongen een contract te sluiten. De 

kans dat een partij een dergelijk bevel wordt opgelegd met daaraan een dwangsom gekoppeld, lijkt 

me dan ook eerder klein.  

Die partij zou natuurlijk wel in hoofdorde een bevel tot dooronderhandelen kunnen vorderen en 

subsidiair een schadevergoeding voor het geleden verlies en de gederfde winst. Indien die partij weet 

dat ze op grond van de vertrouwensleer een grote kans maakt om zowel het geleden verlies als de 

gederfde winst vergoed te krijgen, kan die partij haar wederpartij misschien zo ‘aanmoedigen’ om de 

onderhandelingen verder te zetten.  
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92. Waar vroeger enkel een vergoeding werd toegekend voor het geleden verlies kon die partij een 

afweging maken en tot het besluit komen dat het afbreken van de onderhandelingen en het betalen 

van de gemaakte kosten, voor haar nog steeds voordeliger uitkwam dan wanneer ze de 

overeenkomst toch zou sluiten. Door de opkomst van de vertrouwensleer waarbij ook de gederfde 

winst voor vergoeding in aanmerking komt, kan ze haar tegenpartij er bijvoorbeeld op wijzen dat de 

kans groot is dat de rechter haar zowel een vergoeding zal toekennen voor het geleden verlies als 

voor de gederfde winst. Op die manier kan ze haar wederpartij zich zelf de vraag doen stellen of ze 

niet beter af is door gewoon de overeenkomst te sluiten. Zo zal ze immers zelf toch nog enig 

voordeel kunnen halen uit het sluiten van de overeenkomst terwijl ze in het andere geval evenveel 

zal betalen alsof er een overeenkomst was gesloten terwijl ze daar geen enkel voordeel uit heeft 

kunnen halen.  

Bij wijze van voorbeeld zijn A en B in onderhandelingen getreden. A verwacht inkomsten ten belope 

van 30.000 euro en heeft al kosten gemaakt voor een bedrag van 10.000 euro. B daarentegen 

verwacht  15.000 euro aan inkomsten maar heeft wel al 10.000 euro kosten gemaakt. De kosten 

lopen voor B echter hoog op en de verwachtingen zijn dat bij het sluiten van de overeenkomst deze 

uiteindelijk een verlies zal hebben van 15.000 euro. B zal tot de conclusie komen dat hij beter de 

onderhandelingen kan beëindigen en aan A een schadevergoeding betalen van 10.000 euro dan met 

A een overeenkomst te sluiten en nog meer verliezen te lijden. Wanneer de onderhandelingen 

echter zodanig zijn gevorderd dat partijen er eigenlijk op konden vertrouwen dat er een 

overeenkomst zou tot stand komen, liggen de zaken anders. Hierbij zou A haar 

onderhandelingspartner er op kunnen wijzen dat beiden beter af zijn wanneer ze de 

onderhandelingen verder zetten want wanneer B de onderhandelingen zou beëindigen zal deze 

zowel het geleden verlies als de gederfde winst dienen te vergoeden wat neerkomt op een 

schadevergoeding van minimum 40.000 euro terwijl bij het sluiten van de overeenkomst het verlies 

veel lager zal liggen.  

93. Op deze manier zou naar mijn mening de vertrouwensleer naast een repressief middel, namelijk 

het toekennen van een schadevergoeding voor de gederfde winst, ook een preventief middel kunnen 

zijn. Partijen zullen elkaar vlugger informeren over hun bedoelingen om te vermijden dat ze in de 

derde fase terechtkomen en eenmaal ze zich in die fase bevinden, zal de vertrouwensleer er voor 

zorgen dat onderhandelingen minder snel worden beëindigd. Alles zal natuurlijk afhangen van de 

ingesteldheid van de partijen en hun bereidheid om verder te onderhandelen. Het lijkt mij niet 

uitgesloten dat wanneer een dergelijk bevel wordt opgelegd, de wederpartij zich nog liever blauw 

zou betalen dan met die partij aan de tafel te moeten gaan zitten.  

AFDELING 9: BESLUIT 

94. Het is duidelijk dat wanneer partijen onderhandelingen starten met elkaar, deze in een 

bijzondere verhouding t.o.v. komen te staan. Hierbij mag deze partij niet alleen oog hebben voor 

haar eigen belangen maar dient ze ook respect te hebben voor de belangen van haar wederpartij. 

Wanneer een partij hiermee geen of onvoldoende rekening houdt, zijn verschillende grondslagen 

mogelijk om dit onzorgvuldig gedrag te sanctioneren zoals ondermeer via art. 1382 BW  en de 

vertrouwensleer.  
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Hoewel de verschillende grondslagen enkele verschillen vertonen gaan ze elk een vergelijkbaar 

resultaat teweegbrengen: ze gaan een partij een schadevergoeding toekennen wanneer de ene partij 

schade heeft geleden door het onzorgvuldig gedrag van de wederpartij. In ons recht zal de 

vertrouwensleer wel niet zover gaan dat een onderhandelingspartner een contract kan worden 

opgedrongen want dit zou teveel indruisen tegen de contractsvrijheid. Wat de vertrouwensleer wel 

kan, is art. 1382 BW aanvullen in die zin dat niet enkel een vergoeding voor het negatieve maar ook 

voor het positieve contractsbelang wordt toegekend. 

95. De Belgische en Nederlandse regeling verschillen naar mijn indruk dan ook niet zo veel van 

elkaar. Ook in het Belgisch recht maakt men impliciet toepassing van deze drie fases met dat verschil 

dat in België de fase waarin partijen zich bevinden, bepaalt welke vergoeding zal kunnen worden 

gevorderd. Enkel in de laatste fase zal ook de gederfde winst voor vergoeding in aanmerking komen. 

In Nederland zal men op grond van het gewekte vertrouwen tot contractuele gebondenheid kunnen 

besluiten waarbij er eventueel een bevel tot dooronderhandelen kan worden opgelegd.  

96. Hierbij aansluitend kan worden gesteld dat art. 1382-83 BW een zeer soepel instrument is om het 

precontractueel gedrag van onderhandelende partijen te beoordelen en zo nodig te sanctioneren. 

Juist omdat het foutbegrip uit art. 1382-83 BW toelaat om met alle omstandigheden rekening te 

houden, geeft dit aan de rechter de mogelijkheid om een passend schadeherstel mogelijk te maken. 

De precontractuele informatieplichten zijn een belangrijk onderdeel van het foutbegrip waardoor de 

rechter informationele onevenwichten kan herstellen en degene die zijn informatieplichten niet is 

nagekomen, kan bestraffen.  

97. Tot slot blijkt de soepelheid van art. 1382-83 BW ook uit het feit dat de rechter niet de ene of de 

andere moet aansprakelijk stellen. Hij kan ook besluiten tot een gedeelde aansprakelijkheid of zelfs 

dat de aangesprokene helemaal niet aansprakelijk is.  

HOOFDSTUK 3: HET AANBOD 

AFDELING 1: INLEIDING EN BEGRIP 

98. Wanneer de onderhandelingen succesvol zijn geweest, zal dit er normalerwijze toe leiden dat één 

van de onderhandelende partijen een aanbod zal formuleren aan de wederpartij. Het aanbod wordt 

beschouwd als de eerste beslissende stap om tot het sluiten van een overeenkomst over te gaan.  

Één van de partijen zal aan haar wederpartij een voorstel formuleren dat alle elementen bevat 

dewelke nodig zijn zodat die wederpartij dat voorstel enkel nog dient te aanvaarden teneinde een 

overeenkomst tot stand te brengen. Zo zal het bij een koopovereenkomst voldoende zijn dat de 

verkoper een bepaald product aanbiedt voor een bepaalde prijs. De koper dient dan enkel dit aanbod 

te aanvaarden opdat er een overeenkomst zou tot stand komen.  

Op die manier is het mogelijk om het aanbod te onderscheiden van het voorstel, hetwelke niet alle 

noodzakelijke elementen bevat die nodig zijn opdat door de loutere aanvaarding een aanbod zou tot 

stand komen. 204 
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Voor een definitie van dit aanbod verwijs ik naar een arrest van het Hof van Cassatie die het aanbod 

omschrijft als “een vast en precies voorstel tot contracteren dat alle elementen omvat die nodig zijn 

opdat het contract kan worden gesloten door de enkele aanvaarding ervan door de ontvanger van 

het aanbod”. 205 

AFDELING 2: VOORWAARDEN VAN HET AANBOD 

99. Dit aanbod omvat zowel een materieel als een psychologisch element.  

Het materieel element vereist dat het aanbod alle elementen omvat die noodzakelijk zijn om tot het 

sluiten van het contract te kunnen overgaan. Daarnaast stelt het psychologisch element dat bij de 

aanbieder de bedoeling dient aanwezig te zijn om een aanbod voor te leggen aan de wederpartij dat 

door de loutere aanvaarding ervan leidt tot de totstandkoming van een overeenkomst. 206 

§1. HET MATERIEEL ELEMENT 

100. Om via de loutere aanvaarding van het aanbod een contract tot stand te brengen, is het niet 

vereist dat partijen over elk detail een overeenkomst bereiken. Het volstaat dat partijen een 

overeenkomst bereiken over alle ‘onontbeerlijke bestanddelen’ m.b.t. de overeenkomst.207 Deze 

omvatten in de eerste plaats de ‘essentiële’ elementen en in de tweede plaats de ‘substantiële’ 

elementen. 

A)  ESSENTIËLE ELEMENTEN 

101. De essentiële elementen zijn die elementen die door de wet of door de rechtspraak worden 

opgelegd om van een bepaald type overeenkomst te kunnen spreken. Het zijn m.a.w. die elementen 

die voorkomen in de definitie van een bepaald type contract waardoor het onmogelijk is om na te 

gaan over welk type overeenkomst het gaat indien deze elementen niet aanwezig zijn.208 
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De essentiële elementen maken dus het voorwerp uit van het contract (iets doen, iets geven of iets 

niet doen zoals bepaald in art. 1126 BW). 

102. Verder kan een onderscheid worden gemaakt tussen de ‘benoemde’ en ‘onbenoemde’ 

overeenkomsten.  Bij ‘Benoemde overeenkomsten’ worden de essentiële elementen door de wet zelf 

opgelegd. Een koopovereenkomst is een voorbeeld van een benoemde overeenkomst. Hierbij is het 

voldoende dat de prijs en de zaak bepaald of bepaalbaar zijn.209  Daarnaast kunnen partijen ook 

‘onbenoemde overeenkomsten’ in het leven roepen. Op basis van het beginsel van de wilsautonomie 

zijn partijen vrij om overeenkomsten in het leven te roepen die niet in de wet zijn geregeld. Enige 

voorwaarde is dat deze overeenkomsten niet in strijd zijn met de openbare orde, goede zeden of 

dwingend recht. Deze onbenoemde overeenkomsten dienen alle elementen te bevatten die door de 

partijen als essentieel worden beschouwd210 waarbij het voldoende is dat deze elementen bepaald of 

bepaalbaar zijn (art. 1108 en 1129 BW).211 

B) SUBSTANTIËLE ELEMENTEN 

103. Naast de essentiële elementen moet het aanbod ook alle ‘substantiële elementen’ bevatten. Dit 

zijn die bestanddelen die objectief gezien niet als essentieel worden beschouwd maar waaraan de 

partijen (of één ervan) een doorslaggevend belang hebben gehecht.212 Één van de partijen vormt dus 

een niet- essentieel element (in de objectieve zin van het woord) om tot een essentieel element door 

dit kenbaar te maken aan de tegenpartij. In navolging van de wilsleer kan dit element alle mogelijke 

aspecten of modaliteiten bevatten op voorwaarde dat er geen strijdigheid is met regels van 

dwingend recht, openbare orde of goede zeden.213  

Dit kenbaarheidsvereiste brengt met zich mee dat uit de onderhandelingen of uit het aanbod moet 

blijken dat één van de partijen aan een bepaald element een doorslaggevend belang heeft gehecht 
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zodat de wederpartij van dit ‘doorslaggevend element’ op de hoogte is.214 Die partij heeft dan ook 

een informatieplicht jegens haar wederpartij m.b.t. de inhoud van dat element en het feit dat de 

opname ervan in het aanbod van doorslaggevend belang is voor het geven van haar toestemming.215 

104. Zoals verder nog uiteengezet, zal deze informatieplicht t.o.v. de begunstigde van essentieel 

belang zijn indien de begunstigde nadien verneemt dat dit specifiek element niet in de overeenkomst 

was opgenomen. Om zich nadien met succes op de leer van de dwaling te beroepen, zal het voor 

hem immers noodzakelijk zijn om te bewijzen dat zijn wederpartij wel degelijk op de hoogte was van 

het belang dat hij toeschreef aan dat element. 

C)  BIJKOMSTIGE ELEMENTEN 

105. Tot slot zijn er ook de ‘bijkomstige bestanddelen’ van de overeenkomst. Dit zijn elementen die 

door geen van de partijen als essentieel worden beschouwd. Het is bijgevolg voldoende dat partijen 

een overeenstemming hebben bereikt over de essentiële en substantiële elementen van de 

overeenkomst.216 Hierbij dient een onderscheid te worden gemaakt naargelang de aanbieder al dan 

niet wenst af te wijken van de gemeenrechterlijke regeling. 

1) Er wordt niet afgeweken van het gemeen recht 

106. In dit geval zal er geen mededelingsverplichting rusten op de aanbieder m.b.t. deze elementen. 

Art. 1135 BW bepaalt immers: “overeenkomsten verbinden 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”.217  
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Dit betekent dat, wanneer de aanbieder niet wenst af te wijken van het gemeen recht, het aanbod 

hierover geen informatie dient te bevatten.218 Aangezien de tegenpartij in dit geval zelf de 

mogelijkheid heeft om de inhoud en draagwijdte van deze bepalingen te achterhalen is er dan ook 

geen mededelingsverplichting in hoofde van de aanbieder.219  

2) Er wordt wel afgeweken van het gemeen recht 

107. In de praktijk zal de aanbieder echter vaak wensen af te wijken van deze gemeenrechtelijke 

regeling door het opstellen van algemene contractsvoorwaarden (bv dat bij niet tijdige betaling van 

de factuur, er automatisch intresten zijn verschuldigd zonder ingebrekestelling).220 In dit geval zal er 

op de aanbieder wel een mededelingsverplichting rusten.221 Om deze afwijkende bedingen 

toepassing te laten verkrijgen, dient hij deze ter kennis te brengen van zijn wederpartij. De 

rechtspraak vereist immers een ‘effectieve’ aanvaarding. Hiervan is sprake indien de tegenpartij 

kennis heeft genomen van de algemene contractsvoorwaarden, of daar redelijkerwijze de 

mogelijkheid toe had, en de toepassing ervan heeft aanvaard (zie infra). 

§2. PSYCHOLOGISCH ELEMENT 

108. Naast het materiële element dient er ook een psychologisch element aanwezig te zijn. Uit het 

aanbod moet de intentie blijken dat de aanbieder zich via het aanbod daadwerkelijk wil verbinden. 

Dit betekent dat, ondanks het feit dat een voorstel alle onontbeerlijke bestanddelen bevat, er nog 

niet noodzakelijk sprake zal zijn van een aanbod. Het is namelijk mogelijk dat de aanbieder zich nog 

niet juridisch wenst te verbinden zoals onder meer bij een  ‘letter of intent’ of een ‘gentlemens 

agreement’ (zie infra).222 

109. Of dit psychologisch element aanwezig is, hangt vooral af van de feitelijke omstandigheden. Ook 

hier is er opnieuw een tegenstrijdigheid tussen de wilsleer en de vertrouwensleer. Op grond van de 

wilsleer zal een aanbod in de materiële zin van het woord, geen aanbod zijn indien dit psychologisch 

element ontbreekt. Op grond van de vertrouwensleer zou een voorstel toch als een aanbod kunnen 

worden gekwalificeerd indien de wederpartij er op gerechtvaardigde wijze heeft op vertrouwd dat 

het hier daadwerkelijk om een aanbod ging. Indien een aanbod alle materiële bestanddelen omvat 
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maar de aanbieder zich nog niet wil verbinden, is het dan ook aan te raden om de tegenpartij 

duidelijk te maken dat het hier gaat om een louter voorstel.223 

AFDELING 3: KENMERKEN VAN HET AANBOD 

110. Het spreekt voor zich dat een wilsuiting enkel rechtsgevolgen met zich kan meebrengen indien 

het ook kenbaar wordt gemaakt. Enkel dan kan het aanbod rechtsgevolgen met zich meebrengen. 

§1. VORM VAN HET AANBOD 

111. In navolging van de leer van het consensualisme is het aanbod aan geen vormvereisten 

onderworpen. Dit betekent dat een aanbod zowel mondeling als schriftelijk kan worden gedaan. Het 

enige vereiste is dat het aanbod kenbaar wordt gemaakt. 224 

112. Dit kan zowel op uitdrukkelijke als op stilzwijgende wijze. Een voorbeeld van het eerste geval 

zou een spreken, een schrijven, … kunnen zijn. In het tweede geval zal het aanbod zijn gedaan op 

grond van een gedraging of handeling die niet per se als een aanbod dient te worden geïnterpreteerd 

maar uit de gegeven omstandigheden wel als een aanbod kan worden opgevat.225 Dit kan 

bijvoorbeeld het geval zijn indien de huurder in het gehuurde pand blijft wonen nadat de 

huurtermijn is verstreken of een taxi die zich op een taxistandplaats begeeft, …226 

§2. DUUR EN EINDE VAN HET AANBOD 

113. In de rechtsleer is er al meermaals discussie geweest over de geldigheidsduur van het aanbod. 

Op grond van de wilsleer zal de aanbieder de mogelijkheid hebben om zelf te bepalen voor welke 

termijn het aanbod zal gelden. In dit geval spreekt men van een aanbod van bepaalde duur. In het 

omgekeerde geval, wanneer er geen termijn is bepaald, is er sprake van een aanbod van onbepaalde 

duur. Hier zal de geldigheidsduur afhankelijk zijn van de concrete omstandigheden. Zo kan de 
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feitenrechter rekening houden met verschillende elementen zoals de mate waarin het aanbod aan 

een onderzoek dient te worden onderworpen, de gebruiken die gelden in een bepaalde sector,…  227 

114. Een andere factor die van invloed kan zijn is de vertrouwensleer. Zo zou het kunnen voorkomen 

dat het aanbod, op grond van de werkelijke wil van de aanbieder, niet langer geldig zou zijn. Indien 

de ontvanger van het aanbod er echter op rechtmatige wijze op vertrouwde dat het aanbod nog 

steeds geldig was, kan het zijn dat de ontvanger van het aanbod, op grond van het gewekte 

vertrouwen dit aanbod nog steeds zal kunnen aanvaarden.228  

115. Na het verstrijken van deze bepaalde of redelijke termijn, zal het aanbod zijn uitwerking 

verliezen.229  

§3. INTREKKEN VERSUS HERROEPEN 

116. De aanbieder kan het aanbod zowel intrekken als herroepen maar beiden moeten wel goed van 

elkaar worden onderscheiden. 

 Er is sprake van intrekking van het aanbod indien de begunstigde het aanbod nog niet heeft 

ontvangen. In dit geval is de aanbieder bevrijd en zal hij ook niet aansprakelijk kunnen worden 

gesteld. Aangezien de begunstigde nog geen kennis had van het aanbod heeft deze ook geen enkele 

schade geleden. Indien de begunstigde echter kennis heeft gekregen van het aanbod zal intrekking 

niet meer mogelijk zijn. In dat geval kan de aanbieder zijn aanbod herroepen maar dit zal wel tot 

aansprakelijkheid leiden aangezien naar Belgisch recht het aanbod onherroepelijk is. Dit zal enkel 

anders zijn indien de belover zich het recht heeft voorbehouden om het aanbod nog te kunnen 

herroepen onder bepaalde omstandigheden.230 

117. De vraag is welke de sanctie de aanbieder zal oplopen wanneer hij onterecht zijn aanbod heeft 

herroepen.  

Langs de ene kant kan men zeggen dat er enkel een schadevergoeding bij equivalent mogelijk is. Er is 

namelijk geen contract tot stand gekomen zodat die partij niet kan worden verplicht een contract te 

sluiten. Dergelijke sanctie zou ook tegen het principe van loyale samenwerking in de uitvoeringsfase 

gaan. 231 Tegenstanders van deze oplossing wijzen dan weer op het principe van de bindende kracht 
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van het aanbod en het principe dat uitvoering in natura voorrang heeft op uitvoering bij 

equivalent.232  

Tot slot zijn er ook auteurs die stellen dat er wel  degelijk een overeenkomst is tot stand gekomen. 

Hierbij zijn er wel verschillende opvattingen over hoe de overeenkomst juist is tot stand gekomen.233 

In de eerste plaats zou men kunnen stellen dat door de loutere aanvaarding van het aanbod de 

overeenkomst is tot stand gekomen dan wel via art. 1382 BW als herstel in natura.  Daarnaast zijn er 

ook anderen die de oplossing zoeken in art. 1144 BW (de verbintenis door eenzijdige wilsuiting). De 

schuldeiser kan zich door de rechter laten machtigen om de ‘overeenkomst’ te laten uitvoeren door 

een derde waarbij deze derde dan gelijkgesteld wordt met de rechter. De rechter kan hierbij 

oordelen dat de overeenkomst is tot stand gebracht waardoor de schuldenaar een beroep kan doen 

op art. 1184 BW om de overeenkomst gedwongen te laten uitvoeren dan wel te laten ontbinden met 

schadevergoeding.234 

Ik zelf ben voorstander van de eerste oplossing. Indien een aanbod is gedaan en op geldige wijze 

aanvaard, dan dient naar mijn mening de rechter te besluiten dat er sprake is van een overeenkomst. 

Dit biedt aan de schuldenaar de meest ruime mogelijkheden aangezien hij zowel de gedwongen 

uitvoering als de ontbinding van de overeenkomst met schadevergoeding kan vorderen. Indien de 

rechter zou besluiten dat er geen contract is tot stand gekomen zou dit in de eerste plaats strijdig zijn 

met de bindende kracht van het aanbod zoals hierboven geschreven maar zou dit ook minder 

beschermingsmogelijkheden bieden aan de ontvanger van het aanbod. Hij zal wel vergoeding krijgen 

voor alle gemaakte kosten maar zal in de meeste gevallen geen aanspraak kunnen maken op  

vergoeding van de gederfde winst (tenzij via corrigering door de vertrouwensleer waardoor ook de 

gederfde winst voor vergoeding in aanmerking zou komen). Door te besluiten dat er wel een 

overeenkomst is tot stand gekomen, zal hij kunnen genieten van de voordelen die voortvloeien uit de 

overeenkomst.   

AFDELING 4: DE AANVAARDING VAN HET AANBOD  
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118. Uiteraard moet het aanbod worden aanvaard teneinde een overeenkomst tot stand te brengen. 

Ook hier heeft men de plicht om dit kenbaar te maken aan de aanbieder.  

119. Deze aanvaarding bestaat uit een materieel en een psychologisch element. 

§1. MATERIEEL ELEMENT 

120. In de rechtsleer wordt de aanvaarding omschreven als “die wilsuiting waarbij de bestemmeling 

van het aanbod dit geheel en onvoorwaardelijk aanvaardt”. Dit wil zeggen dat de begunstigde zijn 

goedkeuring geeft om de overeenkomst te sluiten zoals die in het aanbod is omschreven en onder de 

voorwaarden die daarin zijn gesteld. Het aanbod moet dus met andere woorden in haar geheel 

worden aanvaard. Dienen er meerdere partijen hun goedkeuring te verlenen, dan zal de 

overeenkomst tot stand komen indien alle partijen hebben ingestemd.235  

Dit principe mag wel niet te strikt worden opgevat. De rechtspraak vereist immers enkel dat de 

aanvaarding slaat op alle essentiële en substantiële elementen. De bijkomstige elementen van de 

overeenkomst zullen door de rechter op grond van het contract worden aangevuld (art. 1135 BW).236 

121. Er dient wel te worden opgemerkt dat in geval van verwerping van het aanbod, de aanbieder 

niet langer door zijn aanbod is gebonden ook al is de termijn ervan nog niet verstreken. Indien de 

ontvanger nadien het (vervallen) aanbod toch nog zou aanvaarden, zal dit geen enkel rechtsgevolg 

met zich meebrengen. De oorspronkelijke ontvanger moet hier wel opletten want die laattijdige 

‘aanvaarding’ zou kunnen worden gezien als een nieuw aanbod, ditmaal uitgaande van de 

oorspronkelijke ontvanger. 237 Hetzelfde kan worden gezegd voor het geval de bestemmeling het 

aanbod op één of meerdere punten niet heeft aanvaard. Ook hier bestaat het risico dat dit gezien 

wordt als een tegenaanbod. Het gevolg zal zijn dat dit tegenaanbod wordt gezien als een ‘nieuw’ 

aanbod die door de oorspronkelijke aanbieder kan worden aanvaard met het gevolg dat een 

overeenkomst is tot stand gekomen op grond van dit laatste aanbod. 

122. Tot slot dient te worden opgemerkt dat partijen het aanbod dienen te aanvaarden binnen de 

door de aanbieder gestelde termijn. Is er geen specifieke termijn  bepaald, dan geldt een redelijke 

termijn.  

§2. PSYCHOLOGISCH ELEMENT 
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123. Uiteraard dient ook de aanvaarding ter kennis worden gebracht aan de aanbieder en dit kan 

zowel op uitdrukkelijke als op stilzwijgende wijze gebeuren.238  

Van een uitdrukkelijke aanvaarding is sprake indien een handeling wordt verricht juist met de 

bedoeling om die wilsuiting te stellen zoals bijvoorbeeld een spreken of een schrijven. Van een 

stilzwijgende aanvaarding is dan weer sprake indien de handeling niet met dat specifiek oogpunt is 

gesteld maar ze wel insluit. Bij dit laatste vereist de rechtspraak een ‘omstandig’ stilzwijgen.239 

Hieronder wordt een stilzwijgen verstaan die enkel als een aanvaarding kan worden geïnterpreteerd. 

Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn wanneer een verzekeraar de premie verhoogt van zijn 

verzekerde naar aanleiding van een schadegeval. Wanneer de verzekerde dit voorstel niet 

uitdrukkelijk heeft aanvaard maar de verhoogde premie wel heeft betaald, dan zou dit kunnen 

worden opgevat als een stilzwijgende aanvaarding.  

124. In deze context speelt ook het vertrouwensbeginsel een steeds grotere rol. Er is immers sprake 

van een omstandig stilzwijgen indien op grond van de omstandigheden het gerechtvaardigd 

vertrouwen is ontstaan bij de tegenpartij dat dit stilzwijgen als een toestemming kon worden 

beschouwd. 240 

AFDELING 5: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST  

125. Het Hof van Cassatie hanteert als regel dat tussen partijen die van elkaar verwijderd zijn de 

overeenkomst tot stand komt wanneer de aanbieder van de aanvaarding kennis heeft genomen of er 

redelijkerwijze kennis kon van nemen.241 Men spreekt in dit geval van een ‘gecorrigeerde 

vernemingsleer’. De wil dient aanwezig te zijn dat het aanbod is aanvaard en die aanvaarding moet 

ter kennis worden gebracht van de aanbieder.  

De correctie houdt in dat een effectieve kennisname niet is vereist. Het is voldoende dat de 

aanbieder er kennis kon van nemen.242 Zo zal een brief (met de vermelding dat het aanbod is 

aanvaard) maar die al een week in de brievenbus van de aanbieder ligt met een effectieve 
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kennisname worden gelijkgesteld. Ook hier kan men weer een opkomst zien van de vertrouwensleer 

als een correctie op de wilsleer.243 

AFDELING 6: DE INVLOED VAN DE VERTROUWENSLEER 

§1. INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING 

126. Zoals hierboven gezien, komt de overeenkomst tot stand na de aanvaarding van het aanbod. 

Maar wat zijn de mogelijke gevolgen op de geldigheid van het aanbod wanneer iemand een product 

of dienst aanbiedt terwijl hij in werkelijkheid  iets anders wou aanbieden of minstens tegen andere 

voorwaarden?  

Het probleem kan zich in de eerste plaats voordoen wanneer een persoon zich vergist. Zo kan 

iemand een auto bestellen maar bij de levering ontdekken dat hij de verkeerde kleur heeft 

opgegeven. Het zou bijvoorbeeld ook het geval kunnen zijn wanneer iemand iets te koop aanbiedt 

voor 500 euro terwijl hij in werkelijkheid het product wou verkopen voor 5000 euro. 

Een ander klassiek voorbeeld is de schijnvertegenwoordiging: persoon B is de lasthebber van A en 

heeft de bevoegdheid gekregen om met een partij C onderhandelingen aan te gaan. B beperkt er zich 

echter niet toe om louter te onderhandelen en geeft de indruk aan C dat hij ook over de 

bevoegdheid beschikt om een contract te sluiten. Indien er nadien een overeenkomst wordt 

gesloten, is de vraag wie aanspraak kan maken op bescherming. Dient A te worden beschermd door 

te stellen dat deze in werkelijkheid geen contract wou sluiten of dient daarentegen C te worden 

beschermd omdat hij er op gerechtvaardigde wijze is van uitgegaan dat er wel degelijk een 

overeenkomst is tot stand gekomen? 

Zoals gezien komt deze problematiek ook aan de orde op het vlak van het afbreken van 

onderhandelingen. Tijdens de onderhandelingen kan de ene partij bepaalde mededelingen hebben 

gedaan op grond waarvan de andere partij de indruk kreeg dat een contract effectief zou worden 

gesloten. Langs de ene kant kan worden geargumenteerd dat er geen contract is gesloten want 

volgens de wilsleer is elke partij vrij om onderhandelingen aan te gaan en deze ook stop te zetten. 

Langs de andere kant zou de tegenpartij kunnen opwerpen dat hij vertrouwd heeft op de 

verklaringen van de eerste partij en in zijn hoofde geen enkele twijfel meer aanwezig was m.b.t. het 

bestaan van de overeenkomst.244 

127. Het gaat hier dan ook steeds over de vraag wie voorrang krijgt. Krijgt de werkelijke wil voorrang 

op de verklaarde wil en zo ja, zijn er op dit principe correcties mogelijk? Hierna wordt even dieper 

ingegaan op de verhouding tussen de leer van de werkelijke wil en deze van de verklaarde wil. Het 
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uitgangspunt hierbij is dat de werkelijke wil in principe voorrang heeft op de verklaarde wil maar het 

is mogelijk dat op grond van de vertrouwensleer beiden worden geacht met elkaar overeen te 

stemmen.  

§2. DE VERHOUDING TUSSEN DE WILS- VERKLARINGS- EN VERTROUWENSLEER 

A)  DE WILSLEER 

128. De oudste leer is deze van de werkelijke wil. Iemand is maar gebonden omdat hij iets gewild 

heeft en voor zover hij dat ook heeft gewild. Aan een bepaalde rechtshandeling worden dan ook 

geen rechtsgevolgen verbonden indien deze rechtshandeling niet beantwoord aan de innerlijke, 

psychologische wil van het individu.245  

129. In de loop van de twintigste eeuw kwam er echter heel wat kritiek op deze zuivere wilsleer. Het 

was immers een fictie om de wil te aanschouwen als enige bron van contractuele afspraken. Het is zo 

dat een overeenkomst partijen vaak tot meer zal verbinden dan enkel datgene wat ze in de 

overeenkomst hebben opgenomen.246 

130. Ook het Belgisch Burgerlijk Wetboek laat geen zuivere toepassing van deze theorie toe. Een 

zuivere toepassing van de wilsleer zou er immers toe leiden dat elke vergissing voor nietigverklaring 

in aanmerking zou komen. Dit is niet het geval aangezien art. 1110 BW stelt dat de dwaling slechts 

voor nietigverklaring in aanmerking komt indien ze betrekking heeft op de zelfstandigheid van de 

zaak of de persoon in het geval van een intuitu personae contract.247 Naast deze voorwaarden vereist 

de rechtspraak ook nog dat de dwaling verschoonbaar is (zie infra).  

131. Een tweede gevolg is dat een partij slechts gebonden is door een rechtshandeling indien de 

werkelijke wil overeenstemt met de afgelegde verklaring. Stemmen beiden niet overeen dan is de 

rechtshandeling in principe nietig. Degene die zich vergist heeft, krijgt dus voorrang op degene die 

erop vertrouwd heeft dat het niet om een vergissing ging. De enige  nuancering in deze context is op 

grond van art. 1382-83 BW: indien de dwalende persoon een fout heeft begaan in de zin van deze 

artikelen dan kan dit leiden tot een precontractuele aansprakelijkheid waardoor deze gehouden is 

tot het betalen van een schadevergoeding (zie supra).248  
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B)  DE VERKLARINGSLEER 

132. Het andere uiterste van de wilsleer is de verklaringsleer. De werkelijke wil dient immers te 

worden uitgedrukt via een verklaring teneinde een wilsovereenstemming tussen partijen mogelijk te 

maken. De voorstanders van deze verklaringsleer stellen dat er naast de werkelijke wil ook rekening 

moet worden gehouden met de wijze waarop die wil is geuit en meer nog, hoe die uiting door de 

wederpartij kon worden begrepen. 

133. In haar zuivere toepassingsvorm wordt er geen enkele aandacht besteed aan de werkelijke wil. 

Enkel de wilsverklaring is bepalend om uit te maken of er al dan niet een contract is tot stand 

gekomen en welke de inhoud ervan is. Deze visie komt tegemoet aan de roep naar meer 

rechtszekerheid maar leidt in haar zuivere toepassing opnieuw tot onbillijke resultaten.249  

134. Het onderscheid tussen beide theorieën kan het best worden verduidelijkt via een voorbeeld. 

Stel dat een verkoper zijn auto wil verkopen op ebay voor een bedrag van 2000 euro. De verkoper zet 

de wagen echter, ten gevolge van een verschrijving, te koop voor de prijs van 200 euro. Een zuivere 

toepassing van de wilsleer zou meebrengen dat er geen wilsovereenstemming is tussen beide 

partijen aangezien de werkelijke wil er in bestond om de wagen voor 2000 euro te verkopen terwijl 

de wederpartij dacht dat de wagen werd verkocht voor een prijs van 200 euro. Hierdoor wordt de 

koper wel in de kou gelaten want hij vertrouwde erop dat werkelijke wil en wilsverklaring wel 

degelijk overeen stemden. Een zuivere toepassing van de verklaringsleer daarentegen zou met zich 

meebrengen dat de wagen voor 200 euro zou worden verkocht. Hierbij wordt in geen enkele mate 

rekening gehouden met de werkelijke wil wat op zich in vele gevallen ook tot een onrechtvaardig 

resultaat zal leiden. 250 

C)  DE VERTROUWENSLEER 

135. Dit onbillijk resultaat kan worden gecorrigeerd op grond van de vertrouwensleer. De 

vertrouwensleer wordt in ons recht gezien als een aanvulling en correctie op de wilsleer. Indien de 

werkelijke en de verklaarde wil niet overeenstemmen zal de werkelijke wil in beginsel voorrang 

genieten. Dit zal wel anders kunnen zijn indien die partij er op rechtvaardige wijze kon op 

vertrouwen dat de verklaarde wil in overeenstemming was met de werkelijke wil. 251  
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Stel dat een autoverkoper een wagen te koop stelt voor een prijs van 1800 euro terwijl de verkoper 

in werkelijkheid de auto wou verkopen voor 18000 euro. De werkelijke waarde van de auto bedraagt 

20000 euro. In dit geval kon de koper minstens vermoeden dat er een vergissing in het spel was en is 

het billijk om te besluiten dat er geen contract is tot stand gekomen. Wanneer de verkoper echter 

een wagen te koop stelt voor 2000 euro (terwijl hij 20000 bedoelde) en bovendien de wagen in 

werkelijkheid slechts 1800 euro waard is, kan tot het omgekeerde worden besloten. De koper kon er 

immers op gerechtvaardigde wijze op vertrouwen dat de verkoopprijs ook de prijs was die de 

verkoper werkelijk voor ogen had. In dit geval zal de werkelijke wil worden gecorrigeerd door de 

vertrouwensleer in die zin dat er wordt vanuit gegaan dat wil en wilsverklaring wel met elkaar 

overeenstemmen.252  

§3. BEGRIP 

136. VAN GERVEN omschrijft de vertrouwensleer als “de leer volgens welke een slechts schijnbaar 

aanwezig feit ten gunste van derden te goeder trouw, die in gerechtvaardigd vertrouwen op het 

bestaan van bedoeld feit hebben gehandeld, dezelfde rechtsgevolgen teweegbrengt als die welke 

zouden ingetreden zijn als bedoeld feit werkelijk was geweest”.253  

137. Het ‘schijnbaar aanwezig feit’ waarover VAN GERVEN spreekt kan duiden op twee zaken, 

namelijk een ‘juridische toestand’ enerzijds en een ‘feit’ anderzijds.  

Het klassieke voorbeeld van de eerste hypothese is de schijnvertegenwoordiging. Zo werd de 

schijnbare lastgever gebonden geacht indien hij al dan niet door een onrechtmatige handeling of 

nalatigheid een schijn in het leven had geroepen waarbij de derde er rechtmatig op mocht 

vertrouwen dat schijn en werkelijkheid wel degelijk met elkaar overeenstemden.254  De tweede 

situatie komt voor wanneer een persoon een rechtshandeling verricht met het oog op het tot stand 

brengen van een overeenkomst maar waarbij die persoon in werkelijkheid een andere handeling 

wou stellen.255 Er is met andere woorden een discrepantie tussen de werkelijke wil en de verklaarde 

wil.256  
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138. Deze correctie zal wel enkel plaats vinden in de situatie waarbij er een verschil is tussen de 

werkelijke wil en de wilsverklaring. Is dit niet het geval dan zal de grondslag voor contractuele 

gebondenheid nog steeds bepaald worden volgens de wilstheorie.257 Verschillen beiden wel van 

elkaar dan zal in principe de werkelijke wil doorslaggevend zijn tenzij die verklaring bij de wederpartij 

het gerechtvaardigd vertrouwen heeft opgewekt dat beiden wel met elkaar overeenstemden.  

§4. DE GRONDSLAG VAN DE VERTROUWENSLEER 

139. Het Hof van Cassatie heeft sinds het arrest van 20 juni 1988258 de vroegere leer verlaten waarbij 

het vereiste werd gesteld dat de opgewekte schijn haar oorzaak diende te vinden in een fout of 

nalatigheid van de schijnverwekker.259 Deze nieuwe leer is zowel door het Hof van Cassatie als door 

de lagere rechtspraak aanvaard.260 

Kort samengevat ging de zaak over het beëindigen van een staking en een bedrijfsbezetting in een 

Luiks bedrijf. Het bedrijf wou hieraan een einde maken en dagvaardde de heer J. De Greef in zijn 

hoedanigheid van mandataris ad litem van de leden van de vakorganisatie. Voor het Hof werd de 

vraag opgeworpen of De Greef wel lasthebber van de leden van die vakbond was. Om de vordering 

ontvankelijk te maken beroept het Hof zich op de schijnlastgeving, dit echter zonder een fout te 

vereisen van de leden van de vakorganisatie waardoor de schijn zou zijn ontstaan dat ze in rechte 

werden vertegenwoordigd door De Greef. In Cassatie werd gesteld dat het Hof van Beroep het 

wettelijk foutbegrip heeft miskend door geen fout te vereisen vooraleer de onderneming zich op de 

opgewekte schijn zou kunnen beroepen. Het Hof van Cassatie verwerpt dit cassatiemiddel en stelt: 

“Overwegende dat de lastgever verbonden kan zijn op grond van schijnbare lastgeving, niet alleen 

wanneer hij die schijn op een foutieve wijze heeft gewekt, maar ook bij ontstentenis van enige fout 

die hem ten laste kan worden gelegd, als het geloof van de derde in de omvang van de machten van 

de lasthebber terecht is”.261 

140. Wat het Hof niet heeft beantwoord, is welke de juridische grondslag is van deze 

vertrouwensleer. Aangezien de oude leer een fout vereiste, was het niet moeilijk om de juridische 

grondslag te zoeken bij art. 1382-83 BW.262 Aangezien het foutbegrip is weggelaten uit de nieuwe 
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leer is art. 1382-83 BW geen voor de hand liggende grondslag meer. Het is opmerkzaam dat het Hof 

van Cassatie daar met geen woord heeft over gerept. 263 

141. In de rechtsleer is er dan ook al veel inkt gevloeid over de vraag welke de juridische grondslag is 

van deze vernieuwde vertrouwensleer.  

142. Auteurs zoals FORIERS264 en VAN OEVELEN265 erkennen dat de vertrouwensleer niet langer het 

foutbegrip omvat en gaan deze leer koppelen aan het vereiste van goede trouw uit art. 1134 BW. De 

redenering is dat wie de gevolgen van de gecreëerde schijn niet wil aanvaarden (terwijl de andere 

partij ter goeder trouw op deze schijn is afgegaan) in strijd handelt met de verplichting om 

overeenkomsten ter goeder trouw uit te voeren.  

143. Auteurs zoals DE BOECK266  en CORNELIS267 zijn het hier niet mee eens. Deze laatste stelt dat 

door de goede trouw als grondslag te nemen eigenlijk een nieuw foutbegrip wordt ingevoerd. De 

fout zou er dan in bestaan door niet te aanvaarden dat een derde, die ter goeder trouw de schijn 

voor werkelijkheid hield, zich op deze schijn mag beroepen. Dit zou tegen voormeld Cassatiearrest 

indruisen die het foutbegrip heeft weggelaten.268 Ook DE BOECK aanvaardt deze grondslag niet om 

de reden dat de goede trouw de uitvoeringsfase behelst en niet de ontstaansfase. Enkel nadat een 

overeenkomst is tot stand gekomen, kan de niet uitvoering ervan een schending uitmaken van de 

goede trouw. 269  

144. Anderen gaan deze leer koppelen aan algemene beginselen zoals de billijkheid,  de eisen van de 

praktijk, het gewettigd vertrouwen, …270 Ook DE BOECK zoekt de juridische grondslag bij algemene 

beginselen, meer bepaald  in het rechtszekerheidsbeginsel, hetwelke de mogelijkheid inhoudt om 
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onder bepaalde voorwaarden te kunnen afgaan op een opgewekte schijn. Bovendien is zij de mening 

toegedaan dat de vertrouwensleer linken aan bestaande rechtsgronden deze haar eigen 

karakteristieken zou ontnemen. 271 

145. Ik vind persoonlijk dat het niet slecht zou zijn indien de wetgever zou ingrijpen en de 

vertrouwensleer een wettelijke grondslag zou verlenen. Tot op vandaag blijft deze leer vooral een 

ontwikkeling van de rechtspraak hetgeen leidt tot rechtsonzekerheid. Indien de wetgever een 

regeling zou uitwerken in de lijn van de hedendaagse rechtspraak zou de aanpassing ook minimaal 

kunnen verlopen. Het zou naar mijn mening ook leiden tot een verhoogde zorgvuldigheid in hoofde 

van partijen door meer te letten op de verklaringen die ze afleggen in die zin dat ze er op gaan letten 

om geen verkeerde indruk te geven aan de wederpartij. 

§5.DE DRAAGWIJDTE VAN DE VERTROUWENSLEER  

146. Het probleem dat zich hier stelt, is de vraag naar de interne en externe gevolgen van de 

vertrouwensleer. Meer precies gaat het over het onderscheid  tussen de vertrouwensleer als 

grondslag van de overeenkomst tussen contracterende partijen en de vertrouwensleer als grondslag 

van verbintenissen in de verhouding tot derden. 

147. M.b.t. de vraag of de vertrouwensleer een grondslag kan vormen voor de overeenkomst in de 

verhouding tot derden is de meerderheid van rechtsleer en rechtspraak het er over eens dat dit wel 

degelijk het geval is. Indien de lastgever zich niet wil verbinden maar de lasthebber, in strijd met zijn 

opdracht, toch een overeenkomst sluit, dient de vraag te worden gesteld of de wederpartij er op 

gerechtvaardigde wijze heeft op vertrouwd dat de lasthebber wel degelijk over de juiste 

bevoegdheid beschikte. Is het antwoord positief dan zal dit er toe leiden dat de schijn voor 

werkelijkheid wordt gehouden waardoor de lastgever gebonden zal zijn door de overeenkomst die 

de lasthebber in zijn naam heeft gesloten. 

148. De zaken liggen veel ingewikkelder wanneer de vraag wordt gesteld of de vertrouwensleer ook 

geldt tussen partijen. Kan de vertrouwensleer bijvoorbeeld bijdragen tot de interpretatie of 

aanvulling van de overeenkomst? 

149. DE BOECK meent dat de vertrouwensleer zowel t.o.v. derden als tussen contractspartijen 

geldt.272 VEROUGSTRAETE wijst deze stelling resoluut van de hand omdat dergelijk opvatting afbreuk 

zou doen aan de wilsleer door hun rechtsverhouding te objectiveren. De schijnleer zou enkel mogen 

worden gezien als een aanvulling van de verklaringsleer maar niet van de wilsleer.273  
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150. DE BOECK haalt hierbij een aantal voorbeelden aan om haar stelling steun te geven. Ze merkt 

hierbij op dat men de vertrouwensleer vaak niet openlijk gaat toepassen maar onder het mom van 

een herstel in natura als gevolg van een culpa in contrahendo.  

Een arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen was daarvan een mooie illustratie.274  Een NV had 

aan een reisagent de opdracht gegeven om een groepsreis te organiseren. De reisagent had 

maandenlang onderhandeld, een verkenningsreis gemaakt, brochures opgesteld, vervoer geregeld, … 

maar uiteindelijk laat de opdrachtgever weten dat hij iemand anders heeft genomen omdat deze een 

lagere prijs heeft aangeboden. De reisagent was van oordeel dat er geen onzekerheid meer bestond 

over de totstandkoming van de overeenkomst waardoor de NV een fout had begaan door met 

iemand anders in zee te gaan. Het Hof volgde het argument van de reisagent door te stellen dat deze 

er rechtmatig kon op vertrouwen dat er een overeenkomst zou tot stand komen. Door dan plotseling 

met een concurrent in zee te gaan heeft de NV een preconctractuele fout begaan. Van belang in deze 

zaak is dat niet alleen het negatieve maar ook het positieve contractsbelang werd vergoed.275 Hoewel 

de rechter steeds de term ‘onzorgvuldig’ in de mond nam, was het duidelijk dat de rechter die partij 

had gesanctioneerd voor het gerechtvaardigd vertrouwen dat ze bij de reisagent had gewekt, 

namelijk dat de opdracht hem niet meer kon ontglippen.276  

Een andere zaak bij het Hof van Beroep ging over een verzekeringsmaatschappij. De leden 

architecten waren verzekerd voor ongevallen en ziekte. Een van de leden werd ziek en liep een 

blijvende arbeidsongeschiktheid op. Hij sprak de maatschappij aan maar die bleek geen verzekeraar 

te zijn maar enkel een verzekeringsnemer. Daarbij verleende de polis geen dekking voor invaliditeit 

wegens ziekte maar enkel ten gevolge van een ongeval. De vennootschap werd veroordeeld om de 

vergoedingen te betalen omdat ze het vertrouwen had opgewekt dat zij de verzekeraar was en dat 

beide vormen van invaliditeit voor vergoeding in aanmerking kwamen. 277 Ook in deze zaak werd de 

overeenkomst dus aangevuld op grond van het rechtmatig vertrouwen dat was opgewekt bij de 

verzekerde.  

Een laatste arrest is gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen waarbij de rechter zeer duidelijk 

was in zijn motivering.278 De zaak ging over twee bedrijven die met elkaar langdurige 

onderhandelingen hadden gevoerd voor de productie en verspreiding van ademhalingsmonitoren, 

welke werden geproduceerd door de eerste firma. Plots maakt het tweede bedrijf aan het eerste 

bedrijf bekend dat ze de onderhandelingen stopzet omdat de productie en verkoop van het toestel 
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niet meer in haar programma past. Hierop stapt de eerste firma naar de rechter wegens het 

onrechtmatig afbreken van de onderhandelingen. Het Hof van Beroep kwam tot het besluit dat de 

partijen zich reeds in een fase bevonden waarbij minstens sprake was van een beginselenakkoord 

waardoor het afbreken van de onderhandelingen enkel nog kon betrekking hebben op de 

modaliteiten ervan. Dit was in casu niet het geval en het Hof vermeldde uitdrukkelijk dat de gederfde 

winst (het positief contractsbelang) voor vergoeding in aanmerking komt wanneer bij de wederpartij 

het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat er wel degelijk een overeenkomst is tot stand 

gekomen. 

151. Op grond van deze uitspraken kan de stelling worden ingenomen dat de vertrouwensleer wel 

degelijk een rol kan spelen tussen contracterende partijen. De vertrouwensleer kan dus niet enkel 

zorgen dat er een overeenkomst tot stand komt maar kan ook bijdragen tot de inhoud en 

interpretatie van die overeenkomst. 279 

152. Ook  artikel 2:102 van de Principles of European Contract Law bepaalt dat het vertrouwen ook 

kan gelden tussen partijen: “the intention of a party to be legally bound by contract is to be 

determined from the party’s statements or conducts as they were reasonably understood by the 

other party”. 

§6. VOORWAARDEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE VERTROUWENSLEER 

153. Inzake de vertrouwensleer dienen er vier voorwaarden te zijn vervuld: een schijntoestand, een 

nadeel, het vereiste van toerekenbaarheid en de rechtmatigheid.  

154. Er dient wel te worden opgemerkt dat er slechts over twee voorwaarden unanimiteit bestaat in 

de rechtsleer, namelijk dat er sprake moet zijn van een schijntoestand en dat de derde ter goeder 

trouw dient te zijn. Over de andere twee voorwaarden, namelijk de schade en de toerekenbaarheid, 

bestaat er geen eensgezindheid.280 

A) DE SCHIJNTOESTAND 

155. Er dient in de eerste plaats een schijntoestand voorhanden te zijn die niet met de werkelijkheid 

overeenstemt.281 Er dient met andere woorden een verschil aanwezig te zijn tussen de schijnbaar 

juridische situatie en de juridische werkelijkheid.  

Het klassieke voorbeeld in dit verband is met betrekking tot de leer van het schijnmandaat.282 Bij een 

schijnmandaat zal het slachtoffer zich bijvoorbeeld vergissen over de mate waarin de 
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schijnlasthebber over vertegenwoordigingsbevoegdheid beschikt. Dit houdt in dat het slachtoffer 

uitgaat van een bepaalde vertegenwoordigingsmacht terwijl deze in werkelijkheid geen of slechts 

een beperktere bevoegdheid heeft.283 Deze voorwaarde is unaniem aanvaard door de rechtspraak284 

en rechtsleer.285 

156. De oorzaak van deze schijn kan een gebrek aan juiste of volledige informatie zijn. Zo kunnen 

feitelijke mededelingen, ingevolge toepassing van de vertrouwensleer, ervoor zorgen dat deze 

mededelingen als een soort waarborg de mededeler binden. 286  

Indien bijvoorbeeld een verkoper in zijn reclame informatie geeft over het gebruik of de kwaliteit van 

een product kan hij door deze mededelingen contractueel zijn gebonden. Deze mededelingen 

kunnen dan ook in het contract vervat liggen. Deze mededelingen zullen wel geen deel uitmaken van 

de overeenkomst indien elk redelijk mens met een minimum aan gezond verstand zou weten dat het 

hier gaat over leugens of overdrijvingen.287   

B) HET NADEEL 

158. Over deze voorwaarde is tot op vandaag nog steeds geen eensgezindheid. In de klassieke 

opvatting van de vertrouwensleer was er geen twijfel mogelijk over deze voorwaarde aangezien deze 

leer toen nog werd gekoppeld aan art. 1382-83 BW. Op grond van de nieuwe leer, waarbij dit 

foutbegrip is weggelaten, kan dit niet meer met zekerheid worden gesteld.  

159. VAN OEVELEN288  en FORIERS289 zijn bijvoorbeeld van oordeel dat er wel degelijke schade dient 

te zijn om zich rechtsgeldig op de schijn te kunnen beroepen.290 De vertrouwensleer is er immers om 
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schade te voorkomen of te herstellen. Heeft die partij geen schade geleden door de opgewekte 

schijn, dan heeft ze ook geen belang om zich op die schijn te beroepen. Ook indien er toepassing 

wordt gemaakt van de foutloze vertrouwensleer dient het slachtoffer aan te tonen dat hij schade 

heeft geleden.  

160. Andere auteurs zoals KRUITHOF291 en VANACKERE292 stellen dat schade geen vereiste is om zich 

rechtmatig op de opgewekte schijn te kunnen beroepen. Deze auteurs vereisen enkel dat er een 

belang kan aangetoond worden (art. 17 Ger. W.) maar dat is dan ook voldoende.  

161. Om uit te maken welke stelling de voorkeur geniet, kan het aangewezen zijn om eens te kijken 

bij onze noorderburen. Art. 3:35 NBW bepaalt als enige voorwaarde dat de derde voortbouwend op 

dit vertrouwen moet hebben gehandeld, dit wil zeggen een rechtshandeling heeft verricht of juist 

niet heeft verricht. Is dit niet het geval dan is er immers geen reden om de derde bescherming te 

verlenen. Indien dit het geval is, zal het voor de derde niet vereist zijn om enig nadeel of schade aan 

te tonen. Dit betekent nog niet dat het nadeelvereiste volledig is weggewerkt uit het Nederlands 

recht. Zo kan met het geleden nadeel van de schijnverwekker rekening worden gehouden. Hoe 

groter de nadelen voor die partij, hoe groter de onderzoeksplicht zal worden in hoofde van de derde. 

Indien die derde heeft voortgebouwd op de schijn maar geen schade heeft geleden kan art. 6:248 

NBW via de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid een corrigerende rol vervullen. Het 

inroepen van de schijn, zonder dat er enig nadeel zou worden geleden indien aan de schijn geen 

gevolgen zouden worden gegeven, zou in strijd zijn met deze beginselen.293 

162. Deze regeling zou naar mijn mening ook in het Belgisch recht kunnen worden toegepast. Ook 

hier zou dezelfde stelling kunnen worden gehanteerd, namelijk dat enkel een belang vereist is in de 

zin dat die partij een handeling heeft verricht of juist heeft nagelaten te verrichten op grond van het 

gewekte vertrouwen. Ook hier zou er rekening kunnen worden gehouden met de grootte van de 

schade die de schijnverwekker dreigt te lijden. Hoe groter de mogelijke schade, hoe strenger de 

onderzoeksplicht m.b.t. het rechtmatig vertrouwen van degene die zich op de schijn beroept, zal 

worden.  

163. Daarnaast kan ook de leer van het rechtsmisbruik een corrigerende rol vervullen: indien de 

schijnverwekker een groot nadeel zou lijden indien de wederpartij zich op de schijn zou beroepen 
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terwijl daar voor die laatste slechts een klein voordeel uit zou voortvloeien, dan kan de rechter de 

uitoefening van die rechten beperken tot de normale uitoefening ervan. 294 

C) HET TOEREKENBAARHEIDVEREISTE 

164. Het toerekenbaarheidvereiste houdt in dat de schijnverwekker enkel kan zijn gebonden door 

deze schijn indien ze aan hem toerekenbaar is. Dit kan zowel een handelen als een nalaten zijn.295 

165. Voor alle duidelijkheid is voor deze toerekenbaarheid niet noodzakelijk een fout vereist.296  Het 

Hof van Cassatie had in het arrest van 1988 over dit punt geen uitspraak gedaan maar er was 

anderzijds ook geen twijfel dat de schijn toe te rekenen was aan de vakorganisatie zodat hieromtrent 

geen stelling diende ingenomen te worden.  

166. Een groot deel van de rechtspraak en rechtsleer leiden hieruit af dat deze voorwaarde wel 

degelijke dient te zijn vervuld. 297 Deze auteurs zoeken steun in de billijkheid om dit vereiste als een 

voorwaarde te beschouwen.298 Het zou immers onbillijk zijn om iemand de gevolgen van een 

schijntoestand te laten dragen indien hij noch door een handelen noch door een nalaten deze schijn 

zou hebben veroorzaakt of deze in stand zou hebben gehouden. De rechtszekerheid zou in dergelijke 

gevallen niet opwegen tegen het opofferen van de belangen van de wederpartij die met deze schijn 

niets heeft te maken.299  

167. Andere auteurs zoals CALLENS en STIJNS zijn van oordeel dat dit vereiste niet nodig is.300 Deze 

auteurs zijn hier wel voorzichtig in die zin dat ze stellen dat dit vereiste is opgenomen in twee andere 
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voorwaarden, namelijk in de goede trouw van de derde en in de schijntoestand. Concreet komt het 

er op neer dat er sprake dient te zijn van objectieve, feitelijke omstandigheden die verwijzen naar de 

schijntitularis. Ook zij erkennen dat zonder deze verwijzing het onmogelijk zou zijn om die schijn aan 

die partij toe te schrijven. Zonder deze verwijzing zou er immers geen sprake kunnen zijn van een 

schijntoestand en bovendien zou de derde in dit geval niet rechtmatig op deze schijn hebben mogen 

vertrouwen.301 

168. De discussie omtrent de vraag of het toerekenbaarheidsvereiste nu al dan niet een afzonderlijke 

voorwaarde uitmaakt, is beslecht in een recent Cassatiearrest.302 Hierin heeft het Hof van Cassatie 

zich aangesloten bij de meerderheid van de rechtsleer die dit vereiste zien als een afzonderlijke 

voorwaarde. 

 Ondanks deze uitspraak waren nog niet alle problemen opgelost want het Hof van Cassatie had niet 

beantwoord wat de precieze inhoud van dit begrip is. Hierover heeft het Hof duidelijkheid geschapen 

in een arrest van 25 juni 2004.303 Hierin heeft het Hof gesteld dat de veroorzaakte schijn slechts kan 

worden toegerekend aan een persoon indien hij vrijwillig door zijn gedrag, hetgeen niet noodzakelijk 

een fout vereist, heeft bijgedragen om die schijn in het leven te roepen of om deze schijn in stand te 

houden.304 

D) DE GOEDE TROUW 

169. Deze voorwaarde stelt dat de derde die zich op de schijn beroept, ter goeder trouw dient te zijn. 

Dit zal het geval zijn indien die derde rechtmatig op de schijn is afgegaan. Over dit vereiste is ook 

geen twijfel in de rechtsleer aangezien het Hof van Cassatie in haar arrest van 20 juni 1988 

uitdrukkelijk melding heeft gemaakt van dit vereiste: “(…) als het geloof van de derde in de omvang 

van de machten van de lasthebber terecht is”.305 

170. Hier komt de onderzoeksplicht naar boven. Er dient te worden nagegaan of de fidens zijn 

onderzoeksplicht op voldoende wijze heeft uitgeoefend. De derde dient dan ook niet alleen objectief 

maar ook subjectief ter goeder trouw te zijn. De derde is enkel ter goeder trouw indien hij niet wist 

dat de schijn niet beantwoordde aan de werkelijkheid (subjectieve goede trouw) maar dit ook niet 

behoorde te weten (objectieve goede trouw).306 Is dit niet het geval dan zal de fidens zijn eigen 
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onderzoeksplicht onvoldoende hebben uitgeoefend en zal de vertrouwensleer geen toepassing 

vinden. De gelijkstelling van behoren te weten en effectief weten impliceert een eis van zorgvuldig 

en zorgzaam handelen in het maatschappelijk verkeer.307  

Aangezien de vertrouwensleer betrekking heeft op de precontractuele fase dient dit te worden 

nagegaan via de zorgvuldigheidsnorm uit art. 1382-83 BW. Er zal worden nagegaan of de goede 

huisvader, geplaatst in dezelfde omstandigheden, de schijn ook voor werkelijkheid zou hebben 

gehouden. 308 Indien we het voorbeeld nemen van de reisagent die er op vertrouwde dat er wel 

degelijk een contract was tot stand gekomen (zie supra), zal de rechter nagaan of een normaal, 

zorgvuldige reisagent geplaatst in dezelfde omstandigheden er ook van zou zijn uitgegaan dat er een 

contract was tot stand komen. Is het antwoord positief dan zal de fidens niet tekort zijn gekomen in 

zijn onderzoeksplicht en zal hij zich ter goeder trouw op de schijn kunnen beroepen. 

171. DE BOECK is niet akkoord met de stelling dat hiermee de weg naar de aquiliaanse 

aansprakelijkheid is ingeslagen. Het is niet de fout van de schijnschepper die ervoor zorgt dat de 

fidens zich op rechtvaardige wijze heeft vergist, maar de afwezigheid van fout bij de fidens die de 

basis voor aansprakelijkheid vormt. Het is pas nadat de fidens alle mogelijke onderzoeken heeft 

gedaan en desondanks nog steeds niet kon weten dat de schijn niet overeenstemde met de 

werkelijkheid dat hij zich op de vertrouwensleer kan beroepen. Hiervoor is geen fout van de 

schijnschepper noodzakelijk zoals dit wel nodig is om een schadevergoeding te verkrijgen op grond 

van art. 1382-83 BW.309  

172. Dit heeft ook gevolgen voor de bewijslastverdeling. Het zal dan ook zijn aan diegene die zich op 

de schijnbare toestand wil beroepen om aan te tonen dat hij ter goeder trouw en op rechtmatige 

wijze is voortgegaan op de opgewekte schijn.310 Deze opvatting lijkt dan ook in overeenstemming 

met de gehuldigde regel uit art. 870 Ger. W. welke bepaalt dat de bewijslast rust op de eisende 

partij.311 Ook recentere rechtspraak huldigt deze opvatting.312 
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173. Het kan wel zijn dat de schijnschepper wist of moest weten dat de andere partij bepaalde 

omstandigheden verkeerd zou interpreteren. Indien de rechter hier tot het besluit zou komen dat de 

goede huisvader de wederpartij zou hebben geïnformeerd omtrent deze verkeerde interpretatie dan 

zal dit een informatieplicht teweegbrengen voor die partij. Indien die partij zijn informatieplicht niet 

is nagekomen dan zal dit worden gezien als een fout in de zin van art. 1382-83 BW. In deze situatie 

verwijt men de schijnschepper een gebrek aan voorzorg of informatie (zie infra).  

174. Uit een overzicht van rechtspraak blijkt dat de hoedanigheid van partijen een grote rol speelt op 

het vlak van het rechtmatigheidsvereiste. Hoe meer de partij, die zich op de schijn beroept, 

vertrouwd is met de situatie, des te moeilijker het zal zijn om het rechtmatig karakter ervan aan te 

tonen.  

Zo oordeelde het Hof van Beroep te Brussel313 dat van een professionele leningmaatschappij mag 

worden verwacht dat zij nagaat of de ondertekenaars wel over de vereiste bevoegdheid beschikken 

om zich te verbinden. In een andere zaak werd beslist dat van een belegger zonder juridische of 

financiële vorming niet verwacht kan worden dat hij de bevoegdheid van een schijngemandateerde 

van de bank onderzoekt. De man werkte namelijk in het gebouw, gebruikte documenten met 

hoofding van de bank, …314  

Een andere zaak315 ging over een VZW die regelmatig contracten afsloot i.v.m. studieopdrachten. Ze 

sloot een contract voor 5 jaar met een algemeen directeur die nadien onbevoegd bleek te zijn om 

een dergelijk contract te sluiten. De vrederechter aanvaardde niet dat de VZW zich op de 

vertrouwensleer kon beroepen aangezien de VZW behoorde te weten dat een algemeen directeur 

enkel bevoegd is voor daden van dagelijks beheer. Een ander uitspraak ging over een man die geld 

had geïnvesteerd bij de bank.316 De belegger was een leek, had geen enkele ervaring maar kreeg wel 

een abnormaal hoge rentevoet. Het feit dat de man gevraagd had naar de oorzaak van de hoge 

rentevoet en de bank hierop had geantwoord dat dit was door hergroepering was voldoende voor de 

rechter om te besluiten dat hij op de schijn kon afgaan.317 

175. Daarnaast lijken ook de gebruiken een sterke rol te spelen bij het rechtmatigheidscriterium. Het 

rechtmatigheidscriterium wordt immers beoordeeld vanuit het perspectief van de goede huisvader 

en de gebruiken bepalen mee wat van een goede huisvader in een bepaalde sector mag worden 

verwacht. Zo kan, ondanks het feit dat via vrij eenvoudig onderzoek de schijn aan het licht zou 
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gekomen zijn, de schijn toch rechtmatig zijn omdat een dergelijke onderzoek ongebruikelijk is in een 

bepaalde sector.318 

AFDELING 7: DE PROBLEMATIEK VAN STANDAARDBEDINGEN  

§1. BEGRIP EN PROBLEEMSTELLING 

176. Bij standaardbedingen wil één van de partijen (meestal de economisch sterkere partij) afwijken 

van het gemeen recht door bijvoorbeeld te stellen dat er geen ingebrekestelling is vereist, dat een 

hogere intrestvoet geldt, dat bij ontbinding een schadevergoeding is verschuldigd die forfaitair x % 

van de prijs is, dat de rechter van de woonplaats van de verkoper automatisch bevoegd is, … 

177. De geldigheid van dergelijke algemene voorwaarden wordt niet betwist zolang aan de 

voorwaarden is voldaan (zie infra).319 Het probleem situeert zich daarnaast ook op het vlak van de 

kennisname en de aanvaarding. Het is namelijk zo dat vooral consumenten van deze algemene 

voorwaarden geen kennis hebben genomen en meestal er zelfs ook niet de kans toe hebben 

gekregen. De verkoper heeft bijvoorbeeld de algemene voorwaarden vooraf niet meegedeeld, ze zijn 

onleesbaar, zeer technisch opgesteld, … Ten onrechte meent de verkoper dan ook in vele gevallen 

dat zijn algemene voorwaarden van toepassing zijn.  

178. Worden deze voorwaarden toch meegedeeld door de verkoper dan verliest deze soms uit het 

oog dat de voorwaarden zeer ingewikkeld of technisch zijn opgesteld waarbij de vraag kan worden 

gesteld of de verkoper, naast het meedelen van de algemene voorwaarden, ook uitleg dient te geven 

over de inhoud ervan zodat de consument in voldoende mate is geïnformeerd. 

179. Het omgekeerde kan natuurlijk ook: Stel dat de koper geen kennis heeft genomen van de 

algemene voorwaarden maar in de overeenkomst wel zijn handtekening heeft gezet onder een 

bepaling zoals ‘de koper heeft kennis genomen van de algemene voorwaarden en heeft deze volledig 

en zonder opmerkingen aanvaard’. Ook hier kan de koper zich wel eens vergissen over de 

draagwijdte van het ondertekenen van een dergelijke clausule. Door het ondertekenen van de 

overeenkomst wordt de koper immers geacht kennis te hebben genomen van de algemene 

voorwaarden. Het is dan aan hem om het tegenbewijs te leveren, bijvoorbeeld door te bewijzen dat 

het onmogelijk was om kennis te kunnen nemen van de algemene voorwaarden.  

§2. VOORWAARDEN  

180. Inzake de toepasbaarheid van de algemene voorwaarden dienen in de eerste plaats twee 

voorwaarden cumulatief te zijn vervuld. Vooreerst moet de wederpartij kennis hebben genomen van 

deze standaardbedingen, of daar redelijkerwijze de mogelijkheid  toe hebben gehad, en dit ten 
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laatste op het ogenblik van het sluiten van het contract. Daarnaast moeten deze voorwaarden door 

de tegenpartij ook zijn aanvaard. 320 

A) KENNISNAME VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN 

181. Indien één van de partijen wil dat op de overeenkomst algemene voorwaarden gelden, dient ze 

deze ter kennis te brengen van de wederpartij.  Heeft de tegenpartij geen kennis kunnen nemen van 

deze voorwaarden voor het contract is gesloten, dan zal de aanbieder er zich niet op kunnen 

beroepen. Algemene voorwaarden die slechts na de totstandkoming van het contract worden 

meegedeeld aan een consument zullen dan ook niet bindend zijn.321 

182. DE BOECK is van mening dat wanneer deze voorwaarden voor de opsteller een substantiëel 

karakter hebben er bij gebreke aan wilsovereenstemming geen overeenkomst is tot stand 

gekomen.322 Ze verwijst hierbij naar een uitspraak van de burgerlijke rechtbank te Luik.323 De zaak 

ging over een koopovereenkomst waarbij de koper de algemene voorwaarden pas te zien kreeg bij 

het ondertekenen van de authentieke akte en kwam dan tot het inzicht dat hij het helemaal niet 

eens was met deze voorwaarden. Er was echter reeds een onderhandse overeenkomst gesloten 

waarbij de koper de inhoud van de algemene voorwaarden niet te zien kreeg. De rechter 

beschouwde dit als een vorm van bedrog en sprak de nietigheid uit van de onderhandse 

overeenkomst. WILMS had een kritiek uitgebracht op deze uitspraak door aan te halen dat via de leer 

van het aanbod-aanvaarding, er zou dienen te worden besloten dat er helemaal geen overeenkomst 

was tot stand gekomen. Er was immers geen wilsovereenstemming m.b.t. deze substantiële 

elementen die deel uitmaakten van de overeenkomst zodat er helemaal geen overeenkomst was 

gesloten. 

183. Naar mijn mening is deze oplossing perfect indien ook de koper de overeenkomst niet zou willen 

sluiten. Maar wanneer de koper het contract wil behouden, zijn er naar mijn inzicht toch andere 

oplossingen mogelijk. Zo zou kunnen worden gesteld dat er wel een overeenkomst is tot stand 

gekomen maar dan zonder dat de algemene voorwaarden deel uitmaken van de overeenkomst. 

Daarnaast zou het niet meedelen van deze algemene voorwaarden als een precontractuele fout 

kunnen worden gezien in de zin van art. 1382-83 BW. Als herstel in natura zou de sanctie er dan uit 

kunnen bestaan om de algemene voorwaarden niet toepasselijk te verklaren. Op die manier zou de 

koper de overeenkomst nog kunnen behouden en bijkomend kunnen genieten van de voordelen van 

het contract. Door de nietigheid van het contract uit te spreken zal het slachtoffer in beginsel enkel 

een schadevergoeding kunnen krijgen voor het geleden verlies.  
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184. Zoals gezegd dient er een ‘redelijke mogelijkheid tot kennisname’ te zijn van de algemene 

voorwaarden. Wanneer er sprake is van ‘redelijke mogelijkheid tot kennisname’ zal afhangen van 

geval tot geval maar de rechtspraak heeft wel een aantal krachtlijnen uitgewerkt.324  

Indien bijvoorbeeld op de voorzijde van de factuur wordt vermeld dat de algemene voorwaarden op 

de achterkant staan is aan de eerste voorwaarde voldaan en zullen door de ondertekening van de 

overeenkomst de algemene voorwaarden toepassing krijgen.325  

Wanneer er echter geen verwijzing is op de voorkant326 of wanneer de voorwaarden in zeer kleine 

letters, zeer technisch of ingewikkeld zijn opgesteld zal de rechtspraak de toepasselijkheid ervan 

doorgaans afwijzen.327 Ook indien de verkoper verwijst naar de mogelijkheid om ze op te vragen, om 

ze opgestuurd te krijgen, … zal dit niet voldoende zijn om van een kennisname te spreken.328 In 

dergelijke gevallen zal het uitgangspunt zijn dat de algemene voorwaarden in bijlage moeten worden 

toegevoegd om ze tegenwerpelijk te maken. Dit is natuurlijk niet altijd het geval. Zo vermeldt de 

NMBS op haar treinkaartjes dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn en aan elk station 

kunnen worden opgevraagd of kunnen worden geraadpleegd op de site. Dit zou naar mijn mening 

kunnen worden aanvaard door de rechter omdat het onredelijk zou zijn om van de NMBS te eisen 

dat op elk treinkaartje de algemene voorwaarden worden vermeld.  

185. Iets waar verkopers zich sterk in kunnen vergissen, is de mate waarin ze, naast de verplichting 

om kennis te geven van deze algemene voorwaarden, uitleg dienen te geven over de inhoud ervan. 

Indien het bijvoorbeeld gaat om zeer complexe bedingen kan de verkoper de plicht hebben om de 

koper te wijzen op de inhoud en draagwijdte van de algemene voorwaarden.329 Zo oordeelde de 

rechtbank van Eerste Aanleg te Gent dat de verkoper van een wagen de consument diende in te 

lichten over de draagwijdte en de inhoud van de algemene voorwaarden. In casu diende de verkoper 
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de consument in te lichten over het feit dat het niet verkrijgen van een autofinanciering niet kan 

worden beschouwd als een ontbindende voorwaarde.330 

186. Wat met voorwaarden die zeer gebruikelijk zijn in een bepaalde sector? In het overzicht van 

rechtspraak vinden we meestal de redenering terug dat dergelijke bedingen toepasbaar kunnen 

worden verklaard.331 Dit is vooral het geval indien de contractspartijen reeds meerdere contracten 

hebben gesloten, waarbij telkens gebruik werd gemaakt van dezelfde standaarbedingen (en dus 

effectief zijn ter kennis gebracht) en na verloop van tijd enkel nog in het contract of in de factuur 

wordt bepaald dat ze opnieuw toepasbaar zijn. De koper had hier wel degelijk een mogelijkheid tot 

effectieve kennisname aangezien hij ze al had. Het zou ook, rechtseconomisch bekeken, verkeerd zijn 

om hier telkens opnieuw die effectieve mededeling op te leggen.332  

B) DE AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN 

187. Het is natuurlijk niet voldoende dat de tegenpartij kennis heeft gekregen van het bestaan van de 

algemene voorwaarden en hun eventuele draagwijdte. Daarnaast is het ook vereist dat de 

consument deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.333  

188. In de praktijk zal dit bijna steeds een impliciete aanvaarding uitmaken. Dit kan ondermeer zijn 

door het ondertekenen van de bestelbon334 of door het verder zetten van de handelsrelatie tussen 

partijen.335 Niettemin is een uitdrukkelijke aanvaarding perfect mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld zijn 

door het ondertekenen van een clausule ‘de verkoper verklaart hierbij kennis te hebben genomen 

van de algemene voorwaarden, haar inhoud en draagwijdte’.336 

§3: CORRECTIEMECHANISMEN 

189. Op grond van wat hierboven is geschreven, zal de consument in de meeste gevallen de 

algemene voorwaarden buiten spel kunnen zetten door aan te tonen dat de 

toepassingsvoorwaarden niet zijn vervuld. Maar indien de algemene voorwaarden van toepassing 

worden verklaard op de overeenkomst dient de consument op zoek te gaan naar andere 
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mechanismen om zich aan de toepasbaarheid van de algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk 

te kunnen ontrekken.  

190. Voor consumenten is er in de eerste plaats de WHP waarbij voornamelijk art. 31 en 32 van groot 

belang zijn. Indien een bepaald beding voorkomt op de zwarte lijst (art. 32 WHP) zal de rechter 

verplicht zijn de nietigheid van dit beding uit te spreken. Komt het beding niet op de zwarte lijst voor 

dan kan het toch nog buiten werking worden gesteld op grond van art. 31 WHP. Dit artikel bepaalt 

dat elk beding of elke voorwaarde die, alleen of in samenhang met een of meer andere bedingen of 

voorwaarden, een kennelijk onevenwicht schept tussen de rechten en plichten van partijen nietig en 

verboden is.  

191. Daarnaast kan ook gebruik worden gemaakt van de interpretatieregels uit het Burgerlijk 

Wetboek om de toepasbaarheid van de algemene voorwaarden te milderen. Indien de  bedingen 

onduidelijk zijn opgesteld dan worden deze tegen de bedinger (art. 1162 BW) of de verkoper (art. 

1602 BW) uitgelegd.337 

192. Een andere mogelijkheid wordt geboden door de beperkende werking van de goede trouw. Op 

grond van art. 1134 BW kan de rechter het recht van een partij, die dit recht op een kennelijke 

onredelijke manier uitoefent, matigen. Hier moet wel voor ogen worden gehouden dat enkel een 

matiging mogelijk is, de rechter kan op grond van dit beginsel geen standaardbedingen wijzigen of 

naast zich neer leggen.338 

193. Op het vlak van schadebedingen is er tot slot art. 1231, §1 BW. Deze bepaling laat de rechter toe 

om ambtshalve, of op verzoek van een partij, het schadebeding te reduceren indien de in het 

contract opgestelde som kennelijk het bedrag te boven gaat dat partijen konden vaststellen om de 

schade wegens niet-uitvoering te vergoeden.339 

§4: RECHTSVERGELIJKING 

A) NEDERLANDS RECHT 

194. In Nederland is de toepasbaarheid van algemene voorwaarden geregeld in art. 6:232 NBW: “een 

wederpartij is ook dan aan de algemene voorwaarden gebonden als bij het sluiten van de 

overeenkomst de gebruiker begreep of moest begrijpen dat zij de inhoud daarvan niet kende”.  
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195.De wederpartij wordt gedefinieerd als de persoon die door ondertekening van een geschrift of 

op een andere wijze de gelding van algemene voorwaarden heeft aanvaard.  

196. Toch is volgens art. 6:233, b NBW dergelijk beding vernietigbaar indien de gebruiker geen 

redelijke mogelijkheid heeft gehad om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Art. 6:234 

NBW bepaalt dat de algemene voorwaarden enerzijds  kunnen worden meegedeeld voor of tijdens 

het sluiten van het contract. Indien een dergelijke mededeling redelijkerwijze niet mogelijk zou zijn, 

dan moet, voor het tot stand brengen van de overeenkomst, aan de wederpartij kenbaar worden 

gemaakt dat de algemene voorwaarden ter inzage liggen bij de gebruiker of bij een griffie zijn 

gedeponeerd. Deze voorwaarden kunnen dan worden toegezonden. Indien de wederpartij deze 

toezending heeft gevraagd dan dient deze kosteloos te zijn, anders zullen de voorwaarden eveneens 

vernietigbaar zijn op grond van art. 6:234 NBW. 340 

197. Hierbij is een groot verschil met het Belgische recht waar de nadruk in de eerste plaats  ligt bij 

de vraag of die persoon wel kennis heeft kunnen nemen van de algemene voorwaarden. Indien dit 

het geval was, zullen de algemene voorwaarden mogelijk ook nog buiten spel kunnen worden gezet 

indien ze onleesbaar, onbegrijpelijk zijn, ze op de achterkant staan zonder verwijzing, … In het 

Nederlandse recht is deze vraag niet zo sterk aanwezig aangezien iemand gebonden kan zijn door de 

algemene voorwaarden zonder dat hij er effectief kennis van heeft genomen. De enige voorwaarde is 

dat hij een redelijke mogelijkheid had tot kennisname.  

198. Volgens VRANKEN zal de nadruk dan ook meer komen te liggen bij de inhoudelijke toetsing van 

de algemene voorwaarden.341 In het Belgische recht is ook op dit vlak een grote bescherming 

geboden, te meer door  art. 31 en 32 WHP die enerzijds een zwarte lijst bevatten van algemene 

voorwaarden die automatisch nietig zijn en anderzijds een algemene norm die de mogelijkheid biedt 

om algemene voorwaarden nietig te laten verklaren indien ze een kennelijk onevenwicht scheppen 

tussen de rechten en plichten van de partijen.  

B) CISG- VERDRAG 

199. Het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 (hierna genoemd: CISG) is in België in werking 

getreden op 1 november 1997 en van toepassing op internationale contracten die zijn gesloten vanaf 

deze datum tenzij de partijen de toepasselijkheid ervan uitdrukkelijk hebben uitgesloten.342 

200. De structuur van het aanbod en de aanvaarding ervan, is gelijklopend met de Belgische regeling. 

Om sprake te zijn van een aanbod dienen drie voorwaarden te zijn vervuld. In de eerste plaats dient 

er sprake te zijn van een voorstel dat is gericht tot één of meerdere partijen. Ten tweede dient het 
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voorstel voldoende bepaalbaar te zijn en ten derde dient uit het voorstel de wil te blijken dat door de 

loutere aanvaarding, de overeenkomst tot stand komt (art. 14 CISG). 343 

201. Het is hierbij irrelevant of het voorstel uitgaat van de koper of de verkoper en het is evenmin 

aan vormvoorwaarden gebonden. Tot slot kunnen ook hier zgn. ‘substantiële elementen’ worden 

opgenomen in het contract maar deze moeten dan wel uitdrukkelijk in het voorstel worden 

opgenomen om deel uit te kunnen maken van het aanbod.344 

202. Ook met betrekking tot de mogelijke intrekking van het aanbod is de regeling gelijkaardig met 

het Belgisch recht. Het aanbod wordt maar van kracht op het moment dat het de begunstigde heeft 

bereikt. Tot het moment van de kennisname kan het aanbod zonder enige vormvereiste ingetrokken 

worden (art. 15, 2° CISG).  

203. Een verschilpunt bestaat wel op het vlak van de eventuele ‘herroeping’ van het aanbod. Hierbij 

is het uitgangspunt dat het aanbod principieel kan worden herroepen. De voorwaarde hierbij is wel 

dat de herroeping de begunstigde moet hebben bereikt voor de begunstigde het aanbod heeft 

aanvaard. Met andere woorden, van zodra de begunstigde de aanvaarding heeft verstuurd, verliest 

de aanbieder de mogelijkheid om het aanbod te herroepen. Dit zal wel niet het geval zijn indien er in 

de overeenkomst zelf uitdrukkelijk is van afgeweken, bijvoorbeeld door te bepalen dat de aanbieder 

het aanbod nog kan herroepen, tot de aanvaarding door de begunstigde effectief is ter kennis 

gekomen van de aanbieder.345  

Op de principiële herroepbaarheid zijn wel nog twee uitzonderingen die vervat liggen in art. 16, 2° 

CISG. De eerste uitzondering is van toepassing indien de aanbieder zichzelf wil binden (bijvoorbeeld 

door te bepalen dat het aanbod gedurende twee maand onherroepelijk is). De tweede uitzondering 

vindt toepassing wanneer de wederpartij er op gerechtvaardige wijze mocht op vertrouwen dat de 

aanbieder gebonden was door het aanbod.346  

204. Met betrekking tot de aanvaarding van het aanbod stelt art. 18, 2° CISG dat het aanbod eerst en 

vooral van kracht wordt indien het de wederpartij heeft bereikt. Wanneer het aanbod de wederpartij 

heeft bereikt, wordt beantwoord in art. 24 CISG waarbij het volstaat dat de wederpartij  kennis heeft 

genomen  van het aanbod of daartoe redelijkerwijze de mogelijkheid toe had.347 De aanvaarding zelf 
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bestaat in principe uit een verklaring waaruit blijk wordt gegeven van instemming met het aanbod 

maar ook een omstandig stilzwijgen behoort tot de mogelijkheden. 348 

205. M.b.t. tot de algemene voorwaarden heeft het CISG geen uitdrukkelijke regeling opgenomen. 

Eerst en vooral dient te worden opgemerkt dat de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden 

op grond van het nationaal recht wordt beslecht (art. 4(a) CISG).  

Indien de algemene voorwaarden echter deel uitmaken van de overeenkomst dient wel rekening te 

worden gehouden met art. 8 CISG. Hierbij zal de rechter eerst nagaan of de partijen wensten dat hun 

algemene voorwaarden deel uitmaakten van het contract. Hierbij zal worden nagegaan in welke 

mate de ene partij op de hoogte is van de bedoelingen van de wederpartij. Er zal dan worden 

nagegaan of ‘een redelijke persoon met dezelfde hoedanigheid en in dezelfde omstandigheden’ 

kennis kon nemen van de algemene voorwaarden. Hierbij kan rekening worden gehouden met de 

mogelijkheid tot inzage in de algemene voorwaarden, de taal waarin ze zijn opgesteld, …349 

206. MEEUSEN stelt de volgende redenering voor: in de eerste plaats merkt hij op dat de algemene 

voorwaarden in principe als wezenlijke elementen worden beschouwd door de opsteller ervan. Er zal 

dan ook principieel een wilsovereenstemming nodig zijn tussen partijen met betrekking tot deze 

elementen. Wanneer nu, bij de ontvangst van het aanbod, de begunstigde wijst op zijn algemene 

voorwaarden zou dit kunnen gezien worden als een tegenaanbod. De oorspronkelijke aanbieder kan 

dit tegenaanbod aanvaarden (zie art. 18;3° CISG) en in dat geval zullen de algemene voorwaarden 

van zijn wederpartij van toepassing zijn. Wanneer de oorspronkelijke aanbieder het aanbod heeft 

aanvaard maar opnieuw wijst op zijn algemene voorwaarden dan kan dit gelden als een nieuw 

tegenaanbod. Het zal dan afhangen van de wederpartij of en welke algemene voorwaarden van 

toepassing zullen worden verklaard.350 

207. Met betrekking tot de totstandkoming van de overeenkomst, bepaalt art. 23 CISG dat de 

overeenkomst van kracht wordt van zodra de aanvaarding van het aanbod uitwerking krijgt. De 

overeenkomst zal dan ook in werking treden op het moment dat de aanvaarding de aanbieder heeft 

bereikt (art. 18, 2° CISG). Er dient wel nog te worden opgemerkt dat art. 23 CISG betrekking heeft op 

de situatie waarbij het schema van het aanbod en aanvaarding wordt gevolgd. Indien dit niet het 

                                                                                                                                                                                                        
worden opgemerkt dat ook hier een uitzondering is opgenomen in art. 18,3° CISG: wanneer de aanvaarding kan 
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geval is, dan zal het contract in werking treden nadat er wilsovereenstemming is bereikt tussen de 

partijen.351  

C) PRINCIPLES OF EUROPEAN CONTRACT LAW 

208. Bij de PECL ligt de nadruk in verband met het al dan niet toepasbaar zijn van de algemene 

voorwaarden, sterk in de fase van het meedelen van de algemene voorwaarden aan de 

tegenpartij.352  

209. Art. 2: 104 PECL bepaalt dat standaardbedingen waarover niet individueel is onderhandeld, 

kunnen worden tegengeworpen aan de tegenpartij die er niet van op de hoogte was indien de 

gebruiker redelijke maatregelen heeft genomen om deze voorwaarden ter kennis te brengen aan de 

wederpartij en dit voor of ten laatste op het moment van het sluiten van het contract. 353   

Hierbij zal het niet volstaan dat er in een document werd verwezen naar de algemene voorwaarden, 

ook al heeft de tegenpartij dit document ondertekend. In de commentaar bij de PECL wordt tevens 

verduidelijkt dat het niet voldoende is om bedingen bij te voegen bij een aanbod-brief indien er in 

deze brief niet uitdrukkelijk naar de algemene voorwaarden werd verwezen. 354   

Dit zal enkel anders zijn indien deze voorwaarden het karakter hebben gekregen van gebruikelijke 

bedingen, de toetreder afstand heeft gedaan van zijn recht op informatie of indien de bedingen in 

een bepaalde sector als een gebruik kunnen worden bestempeld.355  

210. Er dient wel opgemerkt te worden dat deze Principles geen positieve rechtskracht hebben. 
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DEEL 3: DE “VERGISSING” NA HET TOTSTANDKOMEN VAN DE OVEREENKOMST: DE 

LEER VAN DWALING EN BEDROG 

HOOFDSTUK 1: INLEIDING 

211. De volgende fase waarin partijen zich kunnen bevinden, is deze waarbij er reeds een 

overeenkomst is gesloten maar waarbij één van de partijen na het sluiten van de overeenkomst een 

probleem ontdekt dat zich heeft voorgedaan voor het sluiten van de overeenkomst. Dit probleem 

kan de vorm aannemen van een precontractuele fout.  

212. Deze precontractuele fout zal niet noodzakelijk de geldigheid van de overeenkomst aantasten 

maar kan er wel toe hebben geleid dat één van de contractspartijen hinder ondervindt bij het 

uitvoeren van haar verbintenissen. Die partij zal dan ook haar geleden schade willen verhalen op de 

wederpartij.  

213. Daarnaast is het mogelijk dat de geldigheid van de overeenkomst, ten gevolge van 

moeilijkheden tijdens de onderhandelingen, in het gedrang is gekomen. Dit kan bijvoorbeeld zijn 

doordat één van de partijen zich heeft vergist over een wezenlijk element van de overeenkomst. 

Zoals hierna zal worden gezien, kan deze vergissing haar oorzaak vinden in een eigen tekortkoming of 

door een tekortkoming in hoofde van de wederpartij.  

214. Hierna wordt enkel kort ingegaan op de situatie waarbij de geldigheid van het contract niet in 

het gedrang is gekomen aangezien deze problematiek reeds uitvoerig is behandeld in deel 2. In 

hoofdstuk 3 wordt dan uitgebreid ingegaan op de situatie waarbij de geldigheid van de 

overeenkomst in het gedrang is gekomen door vergissingen die zich tijdens de precontractuele 

periode hebben voorgedaan. 

HOOFDSTUK 2: DE GELDIGHEID VAN DE OVEREENKOMST KOMT NIET IN HET GEDRANG 

AFDELING 1: BEGRIP EN AFBAKENING 

215. De situatie die hier wordt bedoeld, is deze waarbij partijen een overeenkomst hebben gesloten 

en naderhand één van de partijen ontdekt dat de andere partij tijdens de onderhandelingen een fout 

heeft begaan waardoor deze partij moeilijkheden ondervindt bij het uivoeren van haar 

verbintenissen. Deze fout kan er ook voor zorgen dat het uitvoeren van de verbintenissen veel meer 

tijd vergt of meer kosten met zich meebrengt dan oorspronkelijk gedacht. In elk geval zal het 

slachtoffer, wanneer ze door deze fout een zekere schade heeft geleden, deze willen verhalen op de 

tegenpartij.  

216. Het uitgangspunt is dat dergelijke schade voor vergoeding in aanmerking komt. Rechtspraak en 

rechtsleer zijn het eens dat precontractuele fouten ook na de contractssluiting kunnen worden 

gesanctioneerd.356  
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Belangrijk hierbij is het arrest van het Hof van Beroep te Luik.357 Deze moest uitspraak doen over een 

schadevergoedingseis wegens een tekortkoming aan de precontractuele informatieplicht. De NMBS 

had nagelaten om de aannemer er op te wijzen dat twee houten bruggen de aanvoer van materiaal 

over het water onmogelijk maakten. Hierdoor diende de aannemer een andere route uit te stippelen 

om de aanvoer van materiaal mogelijk te maken met vertragingen en hogere kosten als gevolg. De 

aannemer vorderde dan ook van de NMBS een schadevergoeding wegens een tekortkoming van haar 

informatieplichten. De NMBS verweerde zich door te stellen dat een schadevergoeding vorderen 

enkel mogelijk was indien deze samen met de nietigheid van het contract werd gevorderd.  Het Hof 

veegde dit argument echter van tafel door te stellen dat een vordering tot schadevergoeding niet 

noodzakelijk gepaard dient te gaan met een vordering tot nietigverklaring. Hiervoor dient de schade 

wel verschillend te zijn dan die welke zou voortvloeien uit de beroving van de voordelen van een 

geldig contract. 358 De NMBS voerde vervolgens aan dat de aannemer zijn onderzoeksplicht had 

miskend door zelf niet de werkplaats te gaan controleren. De aannemer had dit echter wel gedaan 

door ter plaatse op onderzoek te gaan maar vanaf die plaats waren de twee bruggen niet zichtbaar. 

Hij had bovendien ook het reglement der waterwegen nagekeken maar daarin stond foutieve 

informatie. Het Hof oordeelde dan ook dat de aannemer zijn onderzoeksplicht niet had miskend en 

veroordeelde de NMBS tot het betalen van een schadevergoeding wegens een foutieve tekortkoming 

aan haar precontractuele informatieplicht. 359 

Een gelijkaardig geval ging over de koop van een bouwgrond.360 De verkoper had verkeerde 

inlichtingen gegeven over de beëindiging van de wegenwerken. Het probleem was dat de 

bouwvergunning pas kon worden afgeleverd nadat de werken waren voltooid. Hierdoor leed de 

koper vertraging bij het verkrijgen van de bouwvergunning waardoor ook de bouwwerken 

vertragingen hadden opgelopen. Daarbovenop leed de koper ook nog eens bijkomende schade door 

de intussen verhoogde kostprijs van het materiaal. Het Hof besloot dat de verkoper een 

precontractuele fout had begaan onder de vorm van een schending van haar precontractuele 

informatieplichten waardoor de koper recht had op een schadevergoeding.  

217. Voor het beoordelen van deze precontractuele fout, welke deze fouten kunnen zijn en op welke 

manier ze worden vergoed, kan verwezen worden naar hetgeen hierboven is geschreven omtrent de 

problematiek van het afbreken van onderhandelingen. 

HOOFDSTUK 3: DE OVEREENKOMST IS ONGELDIG 

AFDELING 1: INLEIDING 
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218. Wanneer de fout er voor heeft gezorgd dat de geldigheid van het contract in het gedrang is 

gekomen, komt men terecht in het vaarwater van de wilsgebreken. In deze situatie heeft één van de 

partijen de zaken verkeerd voorgesteld waarbij er zonder die verkeerde voorstelling helemaal geen 

overeenkomst zou zijn gesloten, minstens niet tegen dezelfde voorwaarden. 

Een voorbeeld van dergelijke verkeerde voorstelling van zaken zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn 

waarbij een partij een huis wil kopen voor de bouw van een appartement met twee verdiepingen. De 

koper gaat naar de gemeente om navraag te doen en de ambtenaar stelt dat het geen probleem is 

om hiervoor een vergunning te verkrijgen. De koper koopt de grond maar bij het aanvragen van de 

vergunning komt hij te weten dat er enkel een vergunning kan worden verleend voor één verdieping. 

Het is duidelijk dat de koper deze grond niet zou hebben gekocht indien hij over juiste informatie had 

beschikt.361  

219. Zoals hierna zal worden gezien, bieden de wilsgebreken de mogelijkheid om aan deze 

overeenkomst te ontsnappen indien aan de voorwaarden is voldaan (art. 1110 BW). 

AFDELING 2: LINK MET INFORMATIEPLICHTEN 

220. Logischerwijze wordt de informatieplicht tussen contracterende partijen traditioneel gezocht in 

de wilsgebreken. Wanneer een partij beroep doet op dwaling of bedrog, heeft deze per definitie zijn 

wil geuit op grond van een verkeerde voorstelling van zaken en dus m.a.w. een beslissing gemaakt op 

grond van verkeerde of onvolledige informatie.362 Het is immers op grond van de informatie die een 

partij bezit, dat de beslissing wordt genomen om al dan niet een overeenkomst aan te gaan.363 

221. Traditioneel werd enkel aandacht besteed aan de persoon die gedwaald had en werd er 

nagegaan of in zijn hoofde de toepassingsvoorwaarden waren vervuld. Heden ten dage heeft dit 

begrip een sterke ontwikkeling doorgemaakt en wordt er meer gekeken naar de wederpartij als 

mogelijke verwekker van het wilsgebrek. Hierbij gaat de rechter op zoek naar de oorzaak, of meer 

nog, naar de veroorzaker van het wilsgebrek.364 

AFDELING 3: AFBAKENING 

222. DE BONDT vermeldt inzake dit verband twee criteria om uit te maken welke leer van toepassing 

is.365  

                                                                 
361

  Voorbeeld uit: W. DE BONDT, “De wilsgebreken herbekeken. Een studie van de wilsgebreken uitgaande van 

een feitelijke analyse  van de wils-en toestemmingsdefecten”, TBBR 1996, 379. 
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Op de eerste plaats moet worden nagegaan of er een oorzakelijk verband is tussen de verkeerde 

voorstelling van zaken en de totstandkoming van de overeenkomst. In de tweede plaats dient te 

worden nagegaan of de vergissing al dan niet is te wijten aan een opzettelijke fout van de 

wederpartij.  Indien er sprake is van een oorzakelijk verband, moet verder worden nagegaan of de 

vergissing het gevolg is van een opzettelijke fout van de wederpartij. Is het antwoord negatief dan is 

er sprake van dwaling, is er wel opzet aanwezig dan is er sprake van bedrog. Ontbreekt  het 

oorzakelijk verband en heeft de vergissing enkel een invloed gehad op de uitvoering van het contract 

of de voorwaarden waaronder het contract zou zijn gesloten, dan is er sprake van een  culpa in 

contrahendo of, indien er sprake is van opzet bij de wederpartij, van incidenteel bedrog.  

223. DE BONDT maakt ook nog een tweede afbakening, namelijk deze tussen de essentiële dwaling 

en de verhinderende dwaling.366  Deze auteur omschrijft deze laatste dwaling, niet als een wilsgebrek 

maar eerder als een ‘toestemmingsdefect’. Er is hier geen sprake van wilsovereenstemming, omdat 

er een defect is op het vlak van de werkelijke wil. Er is m.a.w. sprake van een misverstand. De enige 

mogelijke manier waarop in deze context toch zou moeten besloten worden tot een overeenkomst is 

op basis van de vertrouwensleer. Dit kan het geval zijn wanneer door het gedrag of mededelingen 

van de betrokken partij de schijn is gewekt dat er wel degelijk een bepaalde overeenkomst is tot 

stand gekomen en de andere partij daar rechtmatig mocht op vertrouwen.  

224. Een laatste onderscheid dat kan worden gemaakt, is in het geval er een verschil bestaat tussen 

de werkelijke wil en de verklaarde wil. Hier zou ook geen sprake kunnen zijn van dwaling aangezien 

bij dwaling de werkelijke wil en de verklaarde wil wel degelijk overeenstemmen maar waarbij de 

werkelijke wil is gevormd op grond van een verkeerde voorstelling van zaken. Bepaalde auteurs367 

omschrijven dit wel als een dwaling maar reeds hierboven is geconcludeerd dat dergelijke situaties 

beter opgelost kunnen worden via de leer van het aanbod en aanvaarding. Indien de werkelijke wil 

en de wilsverklaring verschillend zijn kan er in principe geen overeenkomst tot stand zijn gekomen 

tenzij op grond van de vertrouwensleer (zie supra).368 

AFDELING 4: DE DWALING 

§1. BEGRIP 

225. Op grond van de wilsleer zou elke dwaling in aanmerking komen voor nietigverklaring. Een 

zuivere toepassing hiervan zou echter tot ongewenste resultaten leiden waardoor zowel het 

Burgerlijk Wetboek als de rechtspraak hieraan beperkende voorwaarden hebben gesteld. 
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Zo bepaalt art. 1110 BW: “dwaling is alleen dan een oorzaak van nietigheid van de overeenkomst, 

wanneer zij de zelfstandigheid betreft van de zaak die het voorwerp van de overeenkomst uitmaakt. 

Zij is geen oorzaak van nietigheid, wanneer zij alleen de persoon betreft met wie men bedoelde te 

handelen, tenzij de overeenkomst hoofdzakelijk uit aanmerking van deze persoon is aangegaan”. 

226. De rechtspraak heeft hier nog een bijkomende voorwaarde aan toegevoegd, namelijk dat de 

dwaling een verschoonbaar karakter dient te hebben.  

§2. TOEPASSINGSVOORWAARDEN 

227. Zoals gezegd hebben zowel het Burgerlijk Wetboek als de rechtspraak beperkende voorwaarden 

gesteld die dienen te zijn vervuld alvorens een beroep kan worden gedaan op het leerstuk van de 

dwaling. Ten eerste vereist art. 1110 BW dat de dwaling slechts voor nietigverklaring in aanmerking 

komt indien de dwaling is begaan op het ogenblik van de contractssluiting en ten tweede indien ze 

betrekking heeft op de zelfstandigheid van de zaak (of bij uitzondering de persoon). Tot slot heeft de 

rechtspraak ook nog een derde voorwaarde ingevoerd, namelijk dat de dwaling verschoonbaar dient 

te zijn, hetgeen inhoudt dat de dwalende persoon geen fout kan worden verweten.369 

A) DWALING OVER DE ZELFSTANDIGHEID VAN DE ZAAK: DE ESSENTIËLE DWALING 

228. Art. 1110 BW bepaalt dat de dwaling enkel tot de nietigheid van de overeenkomst kan leiden 

indien ze betrekking heeft op de zelfstandigheid van de zaak of wanneer ze de persoon  betreft met 

wie men bedoelde te handelen. In het laatste geval dient de overeenkomst dan ook uitsluitend voor 

deze persoon te zijn aangegaan. 370 Het Hof van Cassatie heeft het begrip “zelfstandigheid van de 

zaak” gedefinieerd als: “elk element dat de partij er hoofdzakelijk toe bepaald heeft het contract aan 

te gaan, zodanig dat zonder dit element het contract niet zou zijn gesloten”371 of “ieder element dat 

doorslaggevend is geweest voor de partij om het contract aan te gaan, zodat het contract zonder dat 

element niet zou zijn gesloten”.372   

Er is bijgevolg sprake van een ‘essentiële dwaling’ indien een partij zich heeft vergist omtrent een 

essentieel element van het contract zodat zonder de vergissing het contract nooit zou zijn 

gesloten.373  Dit begrip dient dan ook niet zozeer in de objectieve maar veeleer in de subjectieve zin 

van het woord te worden opgevat. Het zijn niet die elementen die voor elk redelijk persoon als 

essentieel worden beschouwd, maar die in hoofde van de partij zelf als essentieel worden 
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beschouwd. Dit is meteen ook de reden waarom deze elementen moeten zijn opgenomen in de 

contractuele sfeer.374 

229. De link met de informatieplichten is dat deze plicht maar geldt in zoverre ze betrekking heeft op 

elementen die essentieel waren voor de wederpartij om tot het sluiten van het contract over te 

gaan. De informatieplichten zorgen er dan ook voor dat de wederpartij van de dwalende de plicht 

wordt opgelegd om zijn wederpartij te informeren zodat vergissingen omtrent deze elementen 

worden vermeden.  De rechter zal bijgevolg van zaak tot zaak moeten nagaan welke elementen als 

doorslaggevend dienen te worden beschouwd in hoofde van de dwalende partij. Hierbij zal er dan 

ook in concreto naar de intenties van de dwalende zelf worden gekeken. Het is dan aan degene die 

zich op de dwaling beroept om aan te tonen dat die elementen in zijn hoofde een doorslaggevend 

belang hadden.375 

230. Het ‘begrip’ zaak kan vooreerst betrekking hebben op verbintenissen om iets te geven. Bij een 

verbintenis om iets te geven kan dit zowel betrekking hebben op de samenstelling van de zaak, een 

bepaald voorgenomen gebruik, een eigenschap, … Daarnaast is ook een dwaling mogelijk omtrent 

overeenkomsten om iets te doen of niet te doen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen zijn indien de 

dwalende partij zich heeft vergist over de prestatie waartoe ze was gehouden.376 

1)  ENKELE BIJZONDERHEDEN 

a)  DE VERKOPERSDWALING 

231. In art. 1110 BW is er sprake van “de zaak die het voorwerp van de overeenkomst uitmaakt”. In 

de Belgische en Franse rechtspraak en rechtsleer wordt er geen onderscheid  gemaakt naargelang de 

vergissing betrekking heeft op de eigen dwaling dan wel op de dwaling van de wederpartij. 377 

232. In deze context gaat de meeste discussie over de zogenaamde ‘verkopersdwaling’. Meer 

concreet gaat het over de situatie waarbij de verkoper bijvoorbeeld een schilderij verkoopt waarvan 

hij niet weet dat het om een authentiek werk gaat met het gevolg dat hij het voor een te lage prijs 

heeft verkocht.378 De verkoper beroept zich dan op de eigen dwaling. In de ‘pousin zaak’ is 
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uiteindelijk geoordeeld dat de verkoper zich op dwaling kon beroepen niettemin veel auteurs deze 

uitspraak hebben afgekeurd.379  

233. Zo voert CARBONIER380 aan dat art. 1110 BW het enkel heeft over de prestatie van de 

wederpartij en in bovenvermelde zaak ging het over een dwaling omtrent de waarde van de zaak die 

in het leerstuk van de benadeling thuishoort. Hij voert ook aan dat de verkoper de zaak onder zich 

heeft en zo het best geplaatst is om de eigenschappen ervan te kennen.  

234. DIRIX381  gaat nagaan welke kennis de koper heeft op het tijdstip van het contract. Indien de 

koper op dat moment niet op de hoogte is van de authenticiteit maar dit pas later te weten komt, zal 

er van dwaling geen sprake zijn. Toekomstige omstandigheden blijven bij dwaling immers buiten 

beschouwing. Indien de koper wel op de hoogte was op het moment van het sluiten van de 

overeenkomst rijst de vraag of hij de verkoper al dan niet had moeten inlichten. Hierop wordt echter 

niet dieper ingegaan. 

235. Naar mijn mening is er in dit geval in hoofde van de koper geen informatieplicht aanwezig 

aangezien de goede huisvader van de authenticiteit niet op de hoogte zou zijn geweest.382 De vraag 

was dan ook of de verkoper tekort is gekomen aan zijn eigen onderzoeksplicht.383 Wanneer de 

verkoper, gelet op zijn ervaring en kennis, had moeten weten dat het goed bijzondere eigenschappen 

had (zoals bijvoorbeeld authenticiteit), dan zal deze zich niet op de dwaling kunnen beroepen, 

omgekeerd wel.   

Toegepast op de ‘Poussin zaak’ werd om deze redenen de vordering tot nietigverklaring toegekend. 

De verkoper had immers al het mogelijke gedaan om de authenticiteit te laten vaststellen. Er werden 

namelijk diverse experten aangeduid om hierover te oordelen en allen zeiden ze dat het om een niet 

authentiek werk ging. Bijgevolg was de rechter van oordeel dat het om een verschoonbare dwaling 

ging zodat de vordering tot nietigverklaring werd toegekend.384 

b) DE RECHTSDWALING 
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 De belangrijkste uitspraken hieromtrent zijn: Cass. Fr. 22 februari 1978, Dalloz 1978, 601, Noot P. 

MALINVAUD; Cass. 13 december 1983, Dalloz 1984, 340, noot J.L. AUBERT; Cass. Fr. 24 maart 1987, Dalloz 

1987, 489, noot J.L. AUBERT.  

380
 J. CARBONNIER, Droit civil. Les obligations, 4, Parijs, PUF 1985, 102-103, nr. 22. 

381
 E. DIRIX, “Dwaling en bedrog bij de koop van kunst en antiek”, in K. RIMANQUE (ed.), Kunst en recht, 

Antwerpen, Kluwer, 1985, 109-110, nr. 113. 

382
 A. DE BOECK, “De wilsgebreken dwaling en bedrog vandaag. Responsabilisering en ankerplaats voor de 

precontractuele informatieverplichting”in R. VAN RANSBEECK (eds.), wilsgebreken, Brugge, Die keure, 2006, 46. 

383
 Voor een recente toepassing, zie: Rb. Hasselt 25 maart 2002, RW 2003-04, 1390 i.v.m. een dwaling van de 

verkoper van een perceel grond omtrent de juiste oppervlakte van dat perceel. 

384
 Cass. Fr. 17 september 2003, Contrats Concurrence Consommation, 2004, 11. Zie ook: Cass. Fr. 22 februari 

1978, Dalloz, 1984, 601, noot P. MALINVAUD; Cass. 13 december 1983, Dalloz 1984, 340, noot J.L. AUBERT; 

Cass. Fr. 24 maart 1987, Dalloz 1987, 485, noot J.L. AUBERT.  



90 

 

236. Een partij kan zich niet enkel vergissen omtrent de feitelijke aspecten van de zaak maar 

eveneens omtrent de juridische aspecten van de zaak. Ook een dwaling omtrent het recht zou, 

indien ze doorslaggevend is voor de toestemming en een verschoonbaar karakter heeft, aanleiding 

kunnen geven tot nietigheid.385  

237. Toch is de rechtspraak terughoudend m.b.t. de rechtsdwaling. Het is vooral een Cassatiearrest 

van 1975386 die in de rechtsleer de gedachte heeft doen ontstaan dat een dwaling omtrent het recht 

moeilijk dan wel onmogelijk wordt geacht. De zaak ging over een man die een legaat had verworpen. 

Hij vorderde de nietigheid van het legaat op grond van dwaling en maakte zich sterk door te stellen 

dat twee juridische raadslieden van wie hij bijstand kreeg, ook diezelfde vergissing hadden begaan. 

Niettemin werd de vordering tot nietigverklaring afgewezen als onverschoonbaar. De grote 

strengheid in deze zaak heeft vele auteurs doen vermoeden dat het Hof van Cassatie in deze zaak 

toepassing heeft gemaakt van het principe ‘nemo censetur ignorare legem’. Dit principe houdt in dat 

de regelmatige publicatie van wetteksten een vermoeden van wetskennis in het leven roept. Het feit 

dat een persoon wordt geadviseerd door deskundigen maakt deze dwaling niet verschoonbaar.387 

c) DE DWALING OMTRENT DE PERSOON VAN DE WEDERPARTIJ 

238. De dwaling kan tot slot ook betrekking hebben op de persoon van de wederpartij. Het gaat hier 

over de zogenaamde  ‘intuitu personae contracten’ waarbij  het essentieel is voor een contractspartij 

dat het contract met die specifieke persoon wordt gesloten of specifiek door hem wordt 

uitgevoerd.388  

Dit zou het geval kunnen zijn indien een persoon een beroep doet op een advocaat. Wanneer die 

advocaat gespecialiseerd is in een bepaalde materie, gaat men met die persoon een contract sluiten 

voor zijn bijzondere kennis of vaardigheden. Indien de zaak dan zou worden behandeld door een 

assistent van hem, dan kan de nietigverklaring worden gevraagd omdat die persoon er van uitging 

dat het contract door de advocaat zou worden behandeld en niet door zijn assistent.  

B) HET GEMENE KARAKTER VAN DE ESSENTIËLE DWALING 

1) BEGRIP 
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239. In principe zou het moeten volstaan, in navolging van de leer van het concensualisme, dat één 

van de partijen zich heeft vergist omtrent de zelfstandigheid van de zaak. De overeenkomst heeft 

namelijk een volwaardige wil nodig die hier ontbreekt.  

De nietigverklaring zou ook kunnen worden gezien als de oplossing van een belangenconflict: één 

van de partijen heeft zich vergist waarop ze nietigheid vordert van de overeenkomst. De dwalende 

vraagt dus bescherming tegen haar vergissing maar de rechtspraak gaat zich hier de vraag stellen of 

die partij wel aanspraak kan maken op bescherming. Deze rechterlijke toetsing leidt dan ook tot een 

morele appreciatie van het gedrag in hoofde van de betrokken partijen.389
 

240. Dit is meteen ook de reden waarom de rechtspraak vereist dat de dwaling gemeenschappelijk 

moet zijn. Dit betekent niet dat beide partijen zich moeten hebben vergist omtrent hetzelfde aspect. 

Wat wel wordt bedoeld, is dat de ene partij wist of had moeten weten dat de dwalende een 

doorslaggevend belang hechtte aan de hoedanigheden waaromtrent de dwaling werd ingeroepen. 

Dit betekent dat deze hoedanigheid moet zijn opgenomen in de contractuele sfeer.390 Het is dan ook 

aan de dwalende partij om aan te tonen dat de dwaling betrekking had op een determinerend 

element en dat de andere partij hiervan op de hoogte was (dit is het zgn. kenbaarheidsvereiste). 391 

2) ONDERSCHEID NAARGELANG HET TYPE VAN CONTRACT 

241. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen twee hypotheses.  

In de eerste hypothese heeft de partij, voor een bepaald type van contract, een normaal gebruik op 

het oog. In dit geval bestaat er een algemeen vermoeden dat iedere partij, bij het sluiten van een 

contract, steeds minstens die hoedanigheden nastreeft die normaal te vinden zijn bij een 

overeenkomst van die aard.392 Bijgevolg wordt de wederpartij hier per definitie vermoed van op de 

hoogte te zijn.393 Zo zal bij de aankoop van een gsm, de verkoper worden vermoed op de hoogte te 

zijn van het feit dat de koper met die gsm zal willen bellen. Langs de andere kant mag de koper er 

ook op vertrouwen dat de verkoper hem een product zal aanbieden die dergelijke functies (bellen, 

sms’en, …) bezit. In deze context is er dan ook geen spreekplicht in hoofde van de dwalende partij. 

De tweede hypothese betreft het geval waarin een partij een bijzonder gebruik op het oog heeft die 

voor haar van doorslaggevend belang is om het contract aan te gaan. Hier ontstaat wel een 

informatieplicht. In dit geval dient die partij namelijk melding te maken van het feit dat ze een 
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bijzonder gebruik of bijzondere eigenschappen voor ogen heeft en die voor haar van essentieel 

belang zijn om de overeenkomst aan te gaan.394 Indien in deze omstandigheden de dwalende zijn 

spreekplicht niet is nagekomen zal een beroep op dwaling onsuccesvol zijn.395 In het voorbeeld van 

de gsm zal de koper, die met die GSM bijvoorbeeld grafieken wil kunnen tekenen, de verkoper 

hiervan op de hoogte dienen te brengen. Indien de koper dit nalaat, zal een beroep op de dwaling 

omtrent deze elementen niet mogelijk zijn.396 

242. Een nuancering is wel dat in de rechtspraak deze spreekplicht vaak als wederkerig wordt 

beschouwd en dan vooral in de relatie tussen een leek en een professioneel. Hierbij zal de 

professioneel een soort ‘begeleidingsplicht’397 hebben en moeten peilen naar de behoeften van de 

leek. Hierbij zal de koper zich niet alleen op de dwaling kunnen beroepen wanneer de verkoper van 

de bijzondere elementen op de hoogte was, maar tevens wanneer hij hiervan op de hoogte had 

moeten zijn.398 Om uit te maken of de verkoper op de hoogte diende te zijn, zal opnieuw worden 

uitgemaakt via het goede huisvader criterium (zie supra). 

3) DE INVLOEDLOZE OF BIJKOMENDE DWALING 

243. Deze derde categorie kan geen aanleiding geven tot nietigverklaring. Het gaat hier over een 

verkeerde voorstelling van zaken omtrent elementen die geen invloed hebben gehad op de 

totstandkoming van het contract399 (o.a. niet determinerende elementen, bijkomstige 

hoedanigheden, eigenschappen of vergissingen omtrent de waarde van de zaak, …).400   

Zo  werd het doorslaggevend belang niet aanvaard i.v.m. het bouwjaar van een tweedehandswagen 

omdat de koper het juiste bouwjaar van de wagen kon kennen. 401 Ook het merk van de motor bij de 
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aankoop van een Mobil-home kwam niet in aanmerking als dwaling omdat de koper, na de 

ontdekking van de vergissing, de wagen was blijven gebruiken.402 Ook wanneer de koper van een 

bouwgrond niet onmiddellijk had geprotesteerd over de al dan niet bebouwbaarheid van een stuk 

grond werd de dwaling afgewezen.403 

244. Om uit te maken of een element al dan niet als essentieel dient te worden beschouwd dient in 

concreto te worden beoordeeld aan de hand van het belang dat die partij aan dat element hechtte. 

Zo kan er rekening worden gehouden met de oorsprong, de prijs, het gewenste gebruik, …  

245. M.b.t. een bijzonder gebruik zal die partij dan ook een precontractuele spreekplicht hebben: zij 

zal de wederpartij op de hoogte dienen te brengen van dit bijzonder gebruik opdat het als een 

essentieel element zou worden beschouwd (zie supra).404 Een recent arrest i.v.m. de waarde van de 

zaak ging over de verkoop van een briljanten ring. De kopers waren leken en vorderden na de 

aankoop de nietigverklaring van de koopovereenkomst. Ze steunden zich op de dwaling omdat ze 

stelden dat ze de ring niet zouden hebben gekocht indien ze hadden geweten dat de ring veel minder 

waard was dan hetgeen ze ervoor hadden betaald. Het Hof stelde dat de verkoper niet de algemene 

verplichting heeft om de waarde van het goed of de prijs waartegen hij het heeft gekocht aan de 

koper mee te delen. Bovendien stelde het Hof dat anders elke benadeling omtrent de waarde van de 

zaak voor nietigverklaring in aanmerking zou komen op grond van benadeling, hetgeen uitdrukkelijk 

wordt uitgesloten door art. 1118 BW.405  

246. Traditioneel werd de dwaling omtrent de beweegreden ook onder deze categorie geplaatst 

maar dit moet worden genuanceerd. Deze nuancering hangt samen met twee belangrijke 

ontwikkelingen in de rechtspraak over enerzijds de invulling van het begrip ‘zelfstandigheid’ en 

anderzijds omtrent het begrip ‘oorzaak’ als determinerende beweging.406 Zo zal de dwaling omtrent 

een doorslaggevende beweegreden een essentiële dwaling uitmaken en zodoende voor nietigheid in 

aanmerking komen. Enkel een vergissing over bijkomstige motieven kunnen worden beschouwd als 

een invloedloze dwaling.407  

Een mooi voorbeeld hiervan is gegeven door het Hof van Beroep te Brussel. 408 Een werkneemster 

werd om dringende reden ontslagen omdat ze verdacht werd van diefstal op het werk. Ze sloot een 
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overeenkomst met haar werkgever waarbij ze er zich toe verbond een forfaitaire schadevergoeding 

te betalen met als tegenprestatie dat de werkgever geen strafrechtelijke vervolging noch een 

burgerlijke vordering zou instellen. Achteraf bleek dat de klacht niet kon worden ingetrokken en de 

werkneemster beriep zich dan ook op de dwaling omdat volgens haar deze betalingen slechts zijn 

gebeurd met het oog op het vermijden van een strafrechtelijke vervolging. De nietigverklaring werd 

toegekend aangezien de werkneemster die verbintenissen slechts had aangegaan in de 

veronderstelling dat hierdoor de strafrechtelijke klacht zou worden ingetrokken. Dit maakte dus een 

doorslaggevende beweegreden uit. 

C)   HET VERSCHOONBAARHEIDSVEREISTE 

1) INLEIDING 

247. Traditioneel werd er bij het dwalingsstuk enkel rekening gehouden met het resultaat van de 

vergissing en had men weinig of geen aandacht voor de oorzaak ervan. Indien de wil gebrekkig was, 

kon er geen geldige toestemming zijn gegeven en werd de nietigheid van het contract uitgesproken. 

Nadien werd er geleidelijk meer aandacht besteed aan de oorzaak van de vergissing waarbij de 

afweging werd gemaakt tussen enerzijds de volwaardige toestemming en anderzijds de roep om 

rechtszekerheid. Hierbij werd er niet enkel gekeken naar de dwalende partij zelf, maar werd de 

gehele rechtsverhouding op zich bekeken. 409 

248. Er is dan ook een conflict tussen de wilsleer en de rechtszekerheid. Een zuivere toepassing van 

de wilsleer zou er voor zorgen dat elke essentiële dwaling voor nietigverklaring in aanmerking zou 

komen, wat op zijn beurt aanleiding zou geven tot onzorgvuldig gedrag. Langs de andere kant is er de 

partij die rechtmatig vertrouwde op die schijnbare wil en mogelijk schade heeft geleden door de 

nietigheid van het contract. Deze schade omvat dan in het bijzonder de voordelen die het contract 

zou hebben geboden.  

249. Juist om deze bezwaren op te vangen hebben rechtsleer en rechtspraak een aantal 

nuanceringen aangebracht aan het klassieke dwalingsconcept. Hierbij werd de band tussen het 

wilsgebrek en de buitencontractuele aansprakelijkheid aangehaald. Deze ontwikkeling in de 

rechtspraak hangt uiteraard sterk samen met de toenemende aandacht voor de leer van de culpa in 

contrahendo.410 

2) BEGRIP  
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250. Het ‘verschoonbaarheidsvereiste’ is ingevoerd door het Hof van Cassatie bij arrest van 6 januari 

1944.411 Dit vereiste houdt in dat een essentiële dwaling slechts voor nietigverklaring in aanmerking 

komt indien de vergissing van de partij, die zich op de dwaling beroept, verschoonbaar is. Dit houdt 

in dat de vergissing ook zou zijn begaan door een normaal, zorgvuldig persoon geplaatst in dezelfde 

omstandigheden.412  

251. Er is hier sprake van een samenhang tussen de ‘objectieve’ en de ‘subjectieve’ goede trouw. De 

dwaling zal slechts rechtsgevolgen kennen indien de dwalende partij de toestand niet alleen niet 

kende (subjectieve goede trouw) maar ook niet behoorde te kennen  (objectieve goede trouw).413 Dit 

vereiste kan gezien worden als een soort van tegengewicht wegens de aanzienlijke uitbreiding van 

wat onder een ‘essentiële dwaling’ kan worden verstaan. Op die manier wordt ook het evenwicht 

behouden tussen enerzijds de wilsintegriteit en anderzijds de rechtszekerheid. 414 

3)  GRONDSLAG VAN HET VERSCHOONBAARHEIDSVEREISTE 

252. De grondslag van het verschoonbaarheidsvereiste is volgens DE BOECK415  te vinden in de 

wilsleer zelf. Het Hof van Cassatie heeft de grondslag immers gezocht in een specifieke interpretatie 

van de artikelen 1109 tot 1110 BW. Indien de dwaling onverschoonbaar is, zal er bijgevolg geen 

sprake zijn van een dwaling in de zin van art. 1117 BW.416 Dit betekent dat een onverschoonbare 

dwaling dan ook geen dwaling is in het licht van deze bepalingen zodat een vordering tot 

nietigverklaring uitgesloten is. Hier wordt dan ook de fictie gecreëerd dat wie onverschoonbaar 

dwaalt eigenlijk niet dwaalt.417 

253. Een aantal auteurs zoals KRUITHOF418 en FRERIKS419 zoeken de grondslag van het 

verschoonbaarheidsvereiste in de ‘culpa in contrahendo’ uit de artikelen 1382-83 BW.420  
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De rechter gaat het gedrag van de dwalende beoordelen op grond van het foutbegrip uit de 

buitencontractuele aansprakelijkheid. Indien de dwalende de dwaling te danken heeft aan zijn eigen 

onzorgvuldig gedrag dan begaat deze een fout in de zin van de artikelen 1382-1383 BW. Deze fout 

wordt dan gesanctioneerd met het behoud van het contract.  

Ook het omgekeerde is mogelijk: indien er bij de wederpartij een plicht tot informatieverstrekking 

bestond (zie supra) dan kan de niet naleving ervan gezien worden als een fout in de zin van art. 1382-

83 BW. Deze fout zorgt dan op haar beurt dat de dwaling een verschoonbaar karakter verkrijgt. Deze 

auteurs verdedigen hun stelling door te wijzen op een aantal voordelen die deze grondslag met zich 

zou meebrengen.421 In de eerste plaats wordt gewezen op de eenheid die deze grondslag zou 

meebrengen omdat op die manier bij de totstandkoming van het contract steeds toepassing wordt 

gemaakt van dezelfde grondslag. In de tweede plaats wordt er op gewezen dat hierdoor de fictie 

wordt vermeden dat diegene die onverschoonbaar dwaalt eigenlijk niet dwaalt. Het 

onverschoonbaar karakter neemt immers niet weg dat die partij zich nog steeds heeft vergist. Het 

derde voordeel is in verband met de bewijslast. Nu moet de dwalende aantonen dat zijn dwaling 

verschoonbaar is.422 Indien art. 1382-83 BW zou gelden als grondslag zou het de verweerder zijn die 

moet aantonen dat de dwaling onverschoonbaar is. Een laatste voordeel zou zijn dat deze grondslag 

een oplossing kan bieden om het mogelijk te maken de onverschoonbare verhinderende dwaling te 

sanctioneren. Dit is namelijk onder de wilsleer niet mogelijk aangezien de verhinderende dwaling 

geen dwaling is in de zin van de artikelen 1110 en 1117 BW. 

254. andere auteurs423 wijzen op het belang van de vertrouwensleer als grondslag van de 

onverschoonbare dwaling. Op grond van dit beginsel kan tot het besluit worden gekomen dat het 

contract beter behouden kan blijven ondanks het feit dat de wil van één van de partijen gebrekkig is. 

De gedachte hierbij is dat het gerechtvaardigd vertrouwen niet opweegt tegen de dwaling.424  

255.Het praktisch belang van deze discussie is dat de grondslag bepaalt welke criteria dienen te 

worden gehanteerd om uit te maken of de dwalende al dan niet verschoonbaar heeft gedwaald. 

Indien vertrokken wordt van de wilsleer zal de schuld van de dwalende aan de hand van een 

beoordeling in concreto gebeuren. Dit houdt in dat met alle concrete subjectieve eigenschappen van 

de dwalende persoon rekening wordt gehouden.425 Het Hof van Cassatie vertrekt wel van de 

vergelijking dat de dwaling verschoonbaar is indien ze niet zou begaan zijn door een normaal, 

zorgvuldig persoon geplaatst in dezelfde objectieve omstandigheden maar dit moet volgens sommige 
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auteurs aangevuld worden met “dezelfde objectieve en subjectieve omstandigheden zoals leeftijd, 

geslacht, ervaring, bijstand, …”426 Een beoordeling in concreto zou toelaten om rekening te houden 

met de concrete kennis van de dwalende persoon.427 Wanneer daarentegen de grondslag wordt 

toegeschreven aan art. 1382 BW zal enkel een beoordeling in abstracto kunnen plaatsvinden op 

grond van het goede huisvader criterium.  Er dient wel opgemerkt te worden dat in de praktijk bij 

een beoordeling in abstracto toch vaak een zekere concretisering optreedt zodat het verschil qua 

gevolgen hoe dan ook beperkt zou blijven. 428 

256. Ook in de rechtspraak vinden we beide opvattingen terug hoewel hieruit ook onmiddellijk blijkt 

dat de praktische betekenis vrij beperkt is omdat een beoordeling in concreto dan wel in abstracto in 

het overgrote deel van de situaties tot eenzelfde besluit zal leiden.429 In dit verband kan het vonnis 

van de Burgerlijk Rechtbank te Doornik worden aangehaald waarbij de verzekeringsonderneming had 

nagelaten de verklaringen van de verzekerde m.b.t. het schadegeval te controleren terwijl de goede 

huisvader dit wel zou hebben gedaan. Hoewel dit duidelijk een beoordeling in abstracto is, verwees 

de rechter niettemin naar een auteur die voorstander was van een beoordeling in concreto.430  

Daartegenover staat een vonnis van de politierechter te Hasselt waarbij de beoordeling uitsluitend 

aan de hand van een beoordeling in concreto had plaatsgevonden.431 Een andere zaak, waarbij een 

beoordeling in concreto dan wel in abstracto wel van belang was, ging over het afsluiten van een 

dading waarbij de eiser afstand had gedaan van elke toekomstige vordering. Naderhand wou hij 

echter toch nog een bijkomende schadevergoeding vorderen. De rechter besloot, op grond van een  

beoordeling in abstracto, dat elk redelijk mens deze vergissing niet zou hebben begaan zodat een 

beroep op de dwaling werd afgewezen. Indien hier een beoordeling in concreto had plaatsgevonden 

zou er mogelijks wel tot een ander besluit zijn gekomen.432 

257. Omtrent de aard van de fout zou er discussie kunnen bestaan over de vraag of het dient te gaan 

om een zware fout, een gekarakteriseerde, een niet geringe fout, … Het Hof van Cassatie spreekt 
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echter enkel over de dwaling ‘die geen redelijk mens zou hebben begaan’. Dit houdt in dat een 

gewone fout voldoende is.433 

4) EVOLUTIE VAN HET DWALINGSBEGRIP 

258. Zoals gezegd kan het verschoonbaarheidsvereiste voor de dwalende persoon een plicht  met 

zich meebrengen om zichzelf te informeren alvorens een contract te sluiten. De dwaling zal 

onverschoonbaar zijn indien de dwalende van bepaalde elementen niet op de hoogte was terwijl de 

goede huisvader hiervan wel kennis zou hebben gehad.434  

Zo heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat een verzekeringsmaatschappij een onverschoonbare 

dwaling heeft begaan, indien ze een kwijting voor saldo van rekening opstelt op grond van een 

summiere ongevalsaangifte. Dit terwijl van een normaal, zorgvuldige verzekeringsmaatschappij mag 

worden verwacht dat ze via haar buitendiensten over voldoende middelen beschikt om een ongeval 

snel en grondig te laten onderzoeken.435  

In dezelfde zin is geoordeeld met betrekking tot een kredietverzekeraar. Ook deze begaat een 

onverschoonbare dwaling wanneer ze, ondanks het feit dat ze over voldoende middelen beschikt om 

de solvabiliteit na te gaan, toch contracteert met iemand die over onvoldoende financiële middelen 

beschikt. De verzekeraar is er immers toe gehouden om alle informatie omtrent diens solvabiliteit na 

te gaan vooraleer een contract aan te gaan. 436  

In een andere zaak diende het Hof van Beroep te Luik zich uit te spreken over het al dan niet 

verschoonbaar karakter m.b.t. de aankoop van een stuk grond.437 Na de aankoop bleek het stuk 

grond een voormalige kleipunt te zijn die was volgestort met afval en zodoende ongeschikt was voor 

de bouw van een loods. Het Hof van Beroep kwam tot het besluit dat de dwaling een verschoonbaar 

karakter had aangezien het niet algemeen bekend was dat er vroeger afval werd gestort, dat de prijs 

niet abnormaal laag was zodat de kopers niet gealarmeerd moesten zijn. Bovendien was het Hof van 

oordeel dat een omgekeerde beslissing er toe zou leiden dat potentiële kopers zich niet enkel zouden 

moeten informeren omtrent nuttige informatie maar ook dure expertises zouden moeten laten 

uitvoeren zoals een bodemonderzoek.438 Dezelfde redenering geldt bij de verkoop van antiek of 
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kunst. Ook hier wordt een groot onderscheid gemaakt tussen enerzijds de leek en anderzijds de 

professioneel/verzamelaar. Hoe meer de koper bekend is op het terrein en hoe groter zijn kennis, 

des te groter de onderzoeksplicht zal zijn.439 Wanneer een professioneel kunstverzamelaar een 

schilderij koopt na een summier onderzoek naar de echtheid ervan en bovendien zonder een 

certificaat van echtheid te eisen, dan begaat deze persoon een onverschoonbare dwaling. 440 

259. In de rechtspraak is er een evolutie waar te nemen waarbij de vraag naar een eventuele 

tekortkoming in de eigen onderzoeksplicht van de dwalende minder belangrijk wordt dan de vraag of 

de wederpartij niet tekort is geschoten aan haar informatieplicht en zo de dwaling heeft veroorzaakt. 

 Zo is er de uitspraak van de Burgerlijke Rechtbank te Hasselt441 waarbij de vraag naar een eventuele 

tekortkoming van de informatieplichten in hoofde van de wederpartij van de dwalende centraal 

stond. De zaak ging over de verkopers van een kippenvetmesterijbedrijf. Deze hadden verkeerde 

informatie gegeven aan de kopers m.b.t. de exploitatievergunning met als gevolg dat de kopers zich 

beriepen op de dwaling. De rechtbank oordeelde dat de dwaling verschoonbaar was doordat de 

verkopers tekort waren geschoten in hun informatieplicht en de kopers rechtmatig konden 

vertrouwen op de juistheid van de meegedeelde informatie. Deze uitspraak kan bijgetreden worden 

aangezien hierboven reeds de stelling werd gehanteerd dat wanneer een partij informatie verstrekt, 

deze ten allen tijde juist dient te zijn tenzij die partij voorbehoud heeft gemaakt omtrent de juistheid 

ervan. De rol van de informatieplichten wordt des te groter door de motivering van de rechter die 

stelde: “wanneer de dwaling wordt veroorzaakt door een fout van de wederpartij, de dwaling altijd 

als verschoonbaar zal worden beschouwd”. Dit gaat misschien iets te ver omdat niet mag worden 

vergeten dat de eigen zorgvuldigheidsplicht bij de andere partij ten allen tijde blijft bestaan. Een 

zekere nuancering is dan ook wenselijk.442  

260. De vraag is dan ook gesteld of er geen evolutie is van afwezigheid van fout bij de dwalende 

partij naar een aanwezigheid van fout bij de wederpartij.443  Deze stelling zou wel een oplossing zijn 

voor de kritiek dat door de nietigverklaring, de onschuldige wederpartij in de kou wordt gelaten. In 

elk geval zal een fout van de wederpartij, in het bijzonder bestaande uit een tekortkoming aan de 

precontractuele informatieplicht, vlugger leiden tot het verschoonbaar karakter van de dwaling.444  
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§3. DE AANVULLENDE SCHADEVERGOEDING ALS SANCTIE VOOR HET GEDRAG VAN DE 

‘VEROORZAKER’ VAN DE DWALING 

261. Indien de dwaling is veroorzaakt door een precontractuele fout dan is het mogelijk voor de 

dwalende om op grond van art. 1382-83 BW, naast de nietigheid, een bijkomende schadevergoeding 

te vorderen. Aangezien de sanctie bij dwaling een relatieve nietigheid is, betekent dit dat de 

dwalende kan afzien van de nietigverklaring en genoegen kan nemen met een enkele 

schadevergoeding.445 

262. Deze precontractuele fout kan zowel bestaan uit het verstrekken van onjuiste of onvolledige 

informatie waarop de dwalende mocht vertrouwen dan wel in het laten voorbestaan van deze 

verkeerde voorstelling van zaken bij de dwalende. DE BOECK stelt dat het feit dat gebrekkige 

informatie kan leiden tot een aanvullende schadevergoeding bovenop de nietigverklaring, een 

erkenning is dat de dwaling haar oorzaak kan vinden in een tekortkoming aan de informatieplicht. 446 

263. De mogelijkheid van het toekennen van een schadevergoeding komt ook tegemoet aan de eisen 

van het economisch verkeer. De consument dient er immers te kunnen op vertrouwen dat de 

informatie die van hij van de verkoper ontvangt juist en volledig is.447 De niet erkenning wordt dan 

gezien als een fout in de zin van art. 1382-83 BW hetgeen aanleiding zal geven tot een 

vergoedingsplicht. 

§4. DE CONTRACTUELE REGELING VAN HET DWALINGSRISICO 

264. Het is mogelijk omtrent de dwaling een contractuele regeling uit te werken. Partijen kunnen 

contracteren dat één van hen het risico van de dwaling op zich zal nemen. Is dit het geval dan zal een 

beroep op de dwaling achteraf niet mogelijk zijn.448 Dergelijke afspraken komen meestal voor bij de 

verkoop van kunst of antiek.  

Deze regeling wordt meestal opgenomen door de vrees van onzekerheid. Indien een partij immers 

onzeker is over de authenticiteit van een kunstvoorwerp maar het contract toch aangaat, dan kan 

nadien geen beroep worden gedaan op de dwaling.449  Die onzekerheid kan bijvoorbeeld 

voortvloeien uit een clausule in de overeenkomst die bepaalt dat de koper het risico dient te dragen 

                                                                 
445

 Zie bv: Antwerpen 22 februari 1989, T. Not. 1990, 27; W. DE BONDT, “Precontractuele aansprakelijkheid”, in 

M., STORME, (eds.), recht halen uit aansprakelijkheid , Gent, Mys & Breesch, 1993, 167, nr. 35; S. STIJNS, 

verbintenissenrecht, boek 1, Brugge, Die keure, 2005, 83. 

446
 A. DE BOECK, Informatierechten en- plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten: 

Grondslagen, draagwijdte en sancties, Antwerpen, Intersentia, 2000, 348, nr. 365. 

447
 A. DE BOECK, “De wilsgebreken dwaling en bedrog vandaag. Responsabilisering en ankerplaats voor de 

precontractuele informatieverplichting”in R. VAN RANSBEECK (eds.), wilsgebreken, Brugge, Die keure, 2006, 66. 

448
 Brussel 29 januari 1987, Rev. Liège 1987, 420; Rb. Antwerpen, 27 juni 1988, RW 1989-90, 130 en 543; Zie 

vorig overzicht TPR 1983, 555. 

449
 Net zoals bij algemene contractsvoorwaarden dient de wederpartij vooraf aan het sluiten van de 

overeenkomst hiervan kennis te hebben genomen of daartoe redelijkerwijze in staat zijn geweest. 



101 

 

dat het werk mogelijk niet authentiek is. Door het sluiten van de overeenkomst aanvaardt ze immers 

het risico dat het om een niet authentiek werk gaat. Een beroep op de dwaling is bijgevolg 

uitgesloten aangezien die persoon wist dat ze zich kon vergissen. 

265. De leer van wilsgebreken is niet van openbare orde noch van dwingend recht zodat er geen 

discussie bestaat over de geldigheid van dergelijke overeenkomsten (de hypothese van bedrog niet 

in acht genomen natuurlijk).450 Ook hier moet wel worden gelet op het feit dat de koper op de 

hoogte moet zijn van dergelijke clausules.451 

§5. HET BEOORDELINGSMOMENT VAN DE DWALING EN DE SANCTIE 

266. Om zich succesvol op de dwaling te kunnen beroepen, dient de vergissing zich te hebben 

voorgedaan ten laatste op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Dit belet de rechter 

niet om rekening te houden met omstandigheden die zich nadien hebben voorgedaan op 

voorwaarde dat ze worden gebruikt om een beeld te krijgen van de verkeerde voorstelling van zaken 

op het moment van het aangaan van de overeenkomst.452 Het bewijs van de dwaling kan worden 

geleverd met alle middelen van recht, inclusief getuigen en vermoedens. 

267. Het gaat hier over een relatieve nietigheid aangezien enkel de private belangen van de 

dwalende zelf worden beschermd. De dwaling kan dan ook door het slachtoffer bevestigd worden en 

is onderworpen aan een verjaringstermijn van tien jaar. De verjaringstermijn begint te lopen vanaf  

het moment dat de dwaling is ontdekt (art. 1304 BW).  

268. Indien de nietigheid wordt uitgesproken zal dit betrekking hebben op de gehele overeenkomst. 

Een gedeeltelijke nietigheid zoals een prijsaanpassing is uitgesloten.453 

§6. RECHTSVERGELIJKING 

A)  HET WILSGEBREK ‘DWALING’ IN HET NEDERLANDSE RECHT  

269. In tegenstelling tot het Belgisch recht, waar de aandacht nog steeds grotendeels is gericht op de 

dwalende partij zelf, gaat in Nederland grote aandacht uit naar een eventuele tekortkoming bij de 

wederpartij van de dwalende. Het feit dat de dwalingsregeling kan gezien worden als een 
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sanctiemechanisme voor de miskenning van de precontractuele informatieplichten is wettelijk 

bevestigd in art. 6:228 NBW.454 

270. Zo bepaalt art. 6:228 NBW: 1) Een overeenkomst die is tot stand gekomen onder invloed van 

dwaling en bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten, is vernietigbaar:  

- Indien de dwaling te wijten is aan een inlichting van de wederpartij, tenzij deze mocht 

aannemen dat de overeenkomst ook zonder deze inlichting zou worden gesloten; 

- Indien de wederpartij in verband met hetgeen zij omtrent de dwaling wist of behoorde te 

weten, de dwalende had behoren in te lichten; 

- indien de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst van dezelfde onjuiste 

veronderstelling als de dwalende is uitgegaan, tenzij zij ook bij een juiste voorstelling van 

zaken niet had behoeven te begrijpen dat de dwalende daardoor van het sluiten van de 

overeenkomst zou worden afgehouden. 

                                        2) de vernietiging kan niet worden gegrond op een dwaling die een 

uitsluitend toekomstige omstandigheid betreft of die in verband met de aard van de 

overeenkomst, de in het verkeer geldende opvattingen of de omstandigheden van het geval voor 

rekening van de dwalende behoort te blijven. 

272. Op basis van dit artikel kan worden gesteld dat een beroep op dwaling mogelijk zal zijn 

indien men in één van de bovenvermelde categorieën kan worden geplaatst. Daarnaast moet de 

dwaling zich hebben voorgedaan voor de totstandkoming van de overeenkomst, dient te voldaan 

zijn aan het kenbaarheidsvereiste en tot slot mag de dwaling niet voor rekening komen van de 

dwalende zelf (puntje 2). 455 

273. In tegenstelling tot het Belgische recht, wordt in Nederland het kenbaarheidsvereiste apart 

geregeld voor elk van de drie dwalingsgevallen. 

In het eerste geval is vereist dat de wederpartij onjuiste mededelingen heeft gedaan waardoor 

de onjuiste voorstelling van zaken is tot stand gebracht. Het kenbaarheidsvereiste stelt hier dat 

de wederpartij op de hoogte moet zijn geweest van het feit dat de dwalende aan het element 

waarover hij heeft gedwaald, een essentieel belang toeschreef. Indien deze voorwaarde niet is 

vervuld, dan gaat men er van uit dat de wederpartij van de dwalende er op mocht vertrouwen 

dat dat element niet van doorslaggevend belang was voor het sluiten van de overeenkomst.456 
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In het tweede geval gaat het over de situatie waarbij er een schending is van de 

informatieplichten. Welke informatie men dient mee te delen wordt bepaald door de ‘in het 

verkeer geldende opvattingen’ dewelke niet nader worden uitgewerkt.457 Ongeacht of men 

bepaalde informatie dient mee te delen, dient wel opnieuw voldaan te zijn aan het 

kenbaarheidsvereiste: voor de wederpartij dient het duidelijk te zijn dat de eventuele informatie 

die dient te worden meegedeeld, van essentieel belang is voor de dwalende.458  

In het derde geval wordt de situatie geregeld waarbij er sprake is van een ‘wederzijdse dwaling’. 

Ook indien beide partijen zich hebben vergist omtrent eenzelfde element, zal een beroep op 

dwaling niet uitgesloten zijn. Opgemerkt moet worden, dat het kenbaarheidsvereiste hier licht 

anders zal zijn dan in de vorige twee gevallen. In de eerste twee gevallen zal de oorzaak van de 

dwaling voornamelijk liggen bij de wederpartij van de dwalende terwijl dit in het derde geval niet 

altijd zo zal zijn.459 

274. Tot slot bepaalt art. 6:228, lid 2 NBW nog een algemene correctie. Ondanks dat de 

dwalende zich op de nietigheid zou kunnen beroepen op grond van het eerste lid, kan een 

beroep op dwaling nog worden getoetst aan de principes van redelijkheid en billijkheid. Dit 

betekent dat op grond van de concrete omstandigheden van de zaak, de rechter kan beslissen 

dat het risico van dwaling toch bij de dwalende zelf dient te blijven liggen. Dit zou bijvoorbeeld 

het geval kunnen zijn indien de dwalende zijn eigen onderzoeksplicht heeft miskend.460 

275. Net zoals in België heeft de dwalende, indien aan de voorwaarden van art. 6:228 NBW is 

voldaan, de mogelijkheid om de nietigheid van de overeenkomst te vorderen. Een belangrijk 

verschilpunt met België vindt men terug in art. 6:230, lid 1 NBW, hetwelke de wederpartij van de 

dwalende de mogelijkheid biedt om een wijzigingsvoorstel te doen teneinde de nietigheid van de 

overeenkomst te vermijden. Dit voorstel moet er toe leiden dat het nadeel dat de dwalende zou 

lijden indien de overeenkomst in stand zou worden gehouden, op afdoende wijze wordt 

gecompenseerd. 461 

B)  HET WILSGEBREK ‘DWALING’ EN DE PRINCIPLES OF EUROPEAN CONTRACT LAW 
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276. Net zoals in het Nederlands Burgerlijk wetboek, bevat ook de PECL een vrij gedetailleerde 

regeling van de dwaling.  

Zo bepaalt art. 4:103 PECL: 1) a) “ A party may avoid a contract for mistake of fact or law existing 

when the contract was concluded if (1) the mistake was caused by information given by the other 

party; or (2) the other party knew or ought to have known of the mistake and it was contrary to good 

faith and fair dealing to leave the mistaken party in error; or (3) the other party made the same 

mistake, and (b) the other party knew or ought to have known that the mistaken party, had it known 

the truth, would not have entered the contract or would have done so only on fundamentally 

different terms.  2) However a party may not avoid the contract if: (a) in the circumstances its 

mistake was inexcusable, or (b) the risk of mistake was assumed, or in the circumstances should be 

borne, by it.”462 

277. De tekst is dan ook zeer gelijklopend met die uit het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Ook in de 

PECL zal de dwaling in de meerderheid van de gevallen haar oorzaak vinden in een fout van de 

wederpartij, doordat deze laatste bepaalde informatie niet of onjuist heeft meegedeeld, dan wel 

door dat de overeenkomst bepaalde elementen niet bevat waarvan die partij wist dat ze van 

essentieel belang waren voor de dwalende zelf.  

278. Een verschil is wel dat het kenbaarheidsvereiste, in tegenstelling tot in Nederland, niet voor elk 

afzonderlijk geval is geregeld. Op dit vlak is er eerder een gelijkenis met België waar het 

kenbaarheidsvereiste ook een algemeen begrip is.463  

279. Tot slot bevat ook de PECL een vangnet om een beroep op dwaling onder bepaalde 

omstandigheden uit te sluiten. Dit zal het geval zijn indien de dwalende zelf het risico dient te dragen 

voor de vergissing omdat hij een fout heeft begaan (dit zou men kunnen gelijkstellen met het 

verschoonbaarheidsvereiste uit het Belgisch dwalingsbegrip) of omdat het op grond van de 

omstandigheden als rechtvaardig overkomt om het risico van dwaling bij de dwalende zelf te laten 

liggen.  

AFDELING 5: HET BEDROG 

§1. BEGRIP EN AFBAKENING 

280. Het wilsgebrek bedrog is vastgelegd in art. 1116 BW. Dit artikel bepaalt dat bedrog “een oorzaak 

van nietigheid van de overeenkomst is wanneer de kunstgrepen, door een van de partijen gebezigd, 

van dien aard zijn dat de andere partij zonder die kunstgrepen klaarblijkelijk het contract niet zou 
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hebben aangegaan. Verder wordt vermeld dat bedrog niet wordt vermoed, maar dient te worden 

bewezen.”  

281. Het valt direct op dat de wilsgebreken dwaling en bedrog een grote gelijkenis vertonen. Bedrog 

zou immers ook gedefinieerd kunnen worden als een opzettelijk veroorzaakte dwaling, een 

opzettelijk veroorzaakte verkeerde voorstelling van zaken. 464 Dit bedrog houdt dan ook twee 

aspecten in. Langs de ene kant is er het wilsgebrek en langs de andere kant het opzet van de 

wederpartij om de dwaling te veroorzaken. Dit komt dan tot uiting in de sanctie aangezien de 

bedrogene over een keuzerecht beschikt tussen enerzijds de nietigverklaring en anderzijds de 

vordering tot schadevergoeding of een cumulatie van beiden.465  

282. Bij bedrog gaat er ook, veel meer dan bij dwaling, aandacht worden gegeven aan het gedrag van 

de wederpartij waardoor de nietigverklaring in de eerste plaats een sanctie is voor het bedrieglijk 

handelen van deze partij. Het morele aspect staat dan ook sterk op het voorplan. Dit komt tot uiting 

in de veel grotere aandacht die uitgaat naar het bedrieglijk handelen van de ‘dader’ dan naar het 

resultaat van de kunstgrepen die de gebrekkige wil hebben veroorzaakt bij het slachtoffer.466 De 

nietigverklaring is dan ook in de eerste plaats een sanctie voor het bedrog van de dader en pas op de 

tweede plaats een bescherming voor het slachtoffer. Dit terwijl bij de dwaling de nietigverklaring 

vooral wordt gezien als een bescherming van de dwalende zelf. Hierbij ging de aandacht vooral uit 

naar de vraag of de dwaling een verschoonbaar karakter had en minder naar de vraag welke de 

oorzaak van de dwaling was. Zoals hierboven gezien is dit onderscheid vandaag de dag veel kleiner 

geworden.  

283. Ook het leerstuk inzake bedrog heeft een evolutie meegemaakt die gelijkloopt met die van de 

dwaling. In deze context hebben de informatieplichten er niet zo zeer toe bijgedragen maar eerder 

bevestigd dat de nietigverklaring wegens bedrog vooral een sanctie is voor het onbehoorlijk gedrag 

van de partij die zich schuldig heeft gemaakt aan listen of kunstgrepen.467 Meer in het bijzonder zal 

dit zijn in de context van een ‘bedrieglijke verzwijging’ (zie infra). 

§2. DE TOEPASSINGSVOORWAARDEN 

284. Om sprake te kunnen zijn van bedrog in de zin van art. 1116 BW dienen er vier voorwaarden te 

zijn vervuld. Er dient zowel een materieel element (namelijk het aanwenden van kunstgrepen of 
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listen) als een intentioneel element (namelijk het opzet te misleiden) aanwezig te zijn. Naast dit 

materieel en intentioneel element dienen de kunstgrepen ook doorslaggevend te zijn geweest voor 

het sluiten van de overeenkomst, in die zin dat zonder het bedrog de bedrogene het contract niet 

zou hebben gesloten. De vierde voorwaarde is dat het bedrog moet uitgaan van de wederpartij. 

Hierna wordt dieper ingegaan op elk van deze voorwaarden. 

A)  HET MATERIËLE ELEMENT: AANWENDEN VAN KUNSTGREPEN 

285. De eerste voorwaarde inzake bedrog is dat er moet sprake zijn van kunstgrepen of listen. Dit 

begrip is niet in de wet gedefinieerd zodat het aan de rechtspraak is om dit begrip te 

interpreteren.468  

286. De rechtspraak heeft het begrip ‘kunstgrepen’ ruim geïnterpreteerd.469 

287. Zo kunnen deze kunstgrepen in de eerste plaats bestaan uit een positieve handeling470 (zoals het 

verdraaien van de kilometerteller471, het mooier voorstellen van de boekhouding, …) maar ook het 

verschaffen van onjuiste of onvolledige informatie, zoals bedrieglijke verklaringen of leugens, worden 

beschouwd als kunstgrepen.472 

288. Daarnaast kunnen deze kunstgrepen ook bestaan uit een niet handelen. In 1961 had het Hof van 

Cassatie nog verklaard dat verzwijging bedrog kon uitmaken indien ze vergezeld was van bedrieglijke 

verklaringen.473 Sommige auteurs gingen hier een stap verder door te stellen dat het louter 

verzwijgen ook een vorm van bedrog kan uitmaken indien er sprake is van een spreekplicht in hoofde 

van die partij. Uiteindelijk werd in 1978 deze zienswijze zowel door het Franse als het Belgische Hof 

van Cassatie gedeeld door te aanvaarden dat het verzwijgen bedrog kan uitmaken onder bepaalde 

omstandigheden (zie infra). 474  

B)  HET INTENTIONEEL ELEMENT: OPZET 
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289. Naast een materieel element (de kunstgrepen) dient er ook een intentioneel element aanwezig 

te zijn om sprake te kunnen zijn van bedrog. De partij moet immers deze kunstgrepen hebben 

aangewend met de bedoeling om de wederpartij te misleiden.475 Het Hof van Cassatie heeft gesteld 

dat de partij die de kunstgrepen heeft aangewend, het inzicht moet hebben gehad dat door deze 

kunstgrepen de wederpartij zou worden overtuigd tot het sluiten van de overeenkomst.476 Dit mag 

niet zo worden opgevat dat men die partij ook schade wou berokkenen.  

290. Het bewijs van dit bedrieglijk opzet zal bij positieve handelingen makkelijk aan te tonen zijn 

omdat het bedrieglijk karakter meestal uit de handeling zelf blijkt. Zo zal bij een vervalste 

kilometerteller enkel moeten bewezen worden dat de wederpartij de kilometerteller heeft vervalst 

of er minstens van op de hoogte was. Bij een niet handelen zal het bewijs veel moeilijker te leveren 

zijn. Zo kan bijvoorbeeld moeilijk worden aangetoond dat een partij iets opzettelijk dan wel uit 

nalatigheid heeft verzwegen.477 Het verzwijgen uit nalatigheid kan immers nooit als bedrog worden 

gekwalificeerd, hoe zwaar die partij ook aan haar zorgvuldigheidsplicht is tekort gekomen. 478 

291. De BOECK wijst op een tendens in de Franse479 en Belgische480 rechtspraak waarbij er een 

vermoeden van opzet wordt geacht aanwezig te zijn bij de professionele verkoper, gelijkaardig aan 

de regeling in verband met verborgen gebreken.481 Volgens de wet kan er immers maar sprake zijn 

van een bedrieglijke verzwijging indien de bedrieger effectief op de hoogte was van de informatie. 

Indien die partij van de informatie niet op de hoogte was, maar dit wel behoorde te zijn, kan er in 
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principe van bedrog geen sprake zijn.482 Het niet behoren te weten kan niet gelijkgesteld worden met 

opzet.483 De rechtspraak kan aan de professionele verkoper wel de plicht opleggen zich te informeren 

met het oog op het kunnen informeren van de wederpartij maar het lijkt zeer moeilijk, gelet op het 

vereiste van opzet, om dit met bedrog gelijk te kunnen schakelen.484 . In deze optiek zou er naar mijn 

mening hoogstens sprake kunnen zijn van een culpa in contrahendo en mogelijk zou dit ook een 

dwaling kunnen uitmaken indien alle voorwaarden zijn vervuld (zie supra). 

C)  UITGAAN VAN DE WEDERPARTIJ 

292. De derde voorwaarde bepaalt dat deze opzettelijke kunstgrepen moeten uitgaan van de 

wederpartij.485 Dit vereiste toont opnieuw aan dat er een grote nadruk ligt op het bedrieglijk 

handelen van de wederpartij.486 

293. Op deze regel zijn wel een aantal uitzonderingen gekomen. Zo zal de overeenkomst ook voor 

nietigverklaring in aanmerking komen indien de wederpartij op de hoogte was van het bedrog van 

een derde. De meerderheid in de rechtsleer stelt dat het enkele medeweten op zich voldoende is.487 

Ook bij schenkingen onder de levenden wordt aanvaard dat dit bedrog kan uitgaan van een derde.488  

294. Naast deze uitzonderingen zijn er ook een aantal nuanceringen gekomen onder invloed van de 

rechtspraak. Zo zal het bedrog uitgaande van een vertegenwoordiger of lasthebber aan de 
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vertegenwoordigde worden toegerekend.489 Ook wanneer het orgaan van een vennootschap bedrog 

heeft gepleegd, zal dit aan de vennootschap zelf worden toegerekend.490  

295. Een laatste nuancering heeft betrekking op verzekeringsmaatschappijen. Hier is het voldoende 

dat het bedrog uitgaat van een tussenpersoon opdat het bedrog zou kunnen worden toegerekend 

aan de verzekeringsmaatschappij, zelfs in het geval ze niet op de hoogte was van het bedrog van de 

tussenpersoon.491  

D)  HET BEDROG MOET DOORSLAGGEVEND ZIJN VOOR HET SLUITEN VAN DE 

OVEREENKOMST 

296. De laatste voorwaarde inzake bedrog is dat het bedrog doorslaggevend moet zijn geweest voor 

het sluiten van de overeenkomst. Dit houdt in dat de bedrogene zonder het bedrog niet zou hebben 

gecontracteerd.492 Dit wordt ook wel ‘hoofdbedrog’ genoemd. Er dient bijgevolg een oorzakelijk 

verband te zijn tussen enerzijds de kunstgrepen en anderzijds het sluiten van de overeenkomst.493  

297. Hierbij wordt een beoordeling in concreto aangewend in hoofde van het slachtoffer. Dit is dan 

ook een groot verschil met de dwaling. Bij beide wilsgebreken dient er sprake te zijn van een 

verkeerde voorstelling van zaken maar bij bedrog kan deze vergissing op gelijk welk element van de 

overeenkomst slaan zoals een bijkomende eigenschap, de waarde van de zaak, op de 

beweegredenen, … zolang er maar geen contract zou zijn gesloten indien er geen bedrog was 

gepleegd.494 

298. Er moet wel voor ogen te worden gehouden dat ook de andere voorwaarden dienen te zijn 

vervuld om de nietigheid van de overeenkomst te bekomen. Indien deze kunstgrepen er enkel voor 

hebben gezorgd dat het slachtoffer tegen meer bezwarende voorwaarden heeft gecontracteerd, zal 
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de bedrogene zich niet op bedrog kunnen beroepen.495 In dit geval is er sprake van ‘incidenteel 

bedrog’.496  

299. Dit onderscheid tussen hoofdbedrog en incidenteel bedrog komt wel meer en meer onder druk 

te staan. Sommige auteurs hebben dan ook kritiek op deze indeling.497 De nietigheid zou ook in geval 

van incidenteel bedrog kunnen worden toegekend maar dan als een soort herstel in natura om de 

geleden schade te vergoeden. Het aanwenden van kunstgrepen is immers een fout in de zin van art. 

1382-83 BW.498 

§3. HET BEWIJS 

300. Er bestaat niet zoiets als een vermoeden van bedrog zodat het aan het slachtoffer is om te 

bewijzen dat aan alle voorwaarden inzake het bedrog is voldaan.499 Art. 1353 BW bepaalt dat het 

bewijs van bedrog met alle middelen van recht, inclusief vermoedens, kan worden geleverd en dit 

zowel op basis van feiten van voor als van na het sluiten van de overeenkomst.  

301. Voor het slachtoffer zal het er dan ook voornamelijk op aankomen om het bestaan van 

kunstgrepen aan te tonen.500 Het bestaan van kunstgrepen impliceert eigenlijk al dat deze met opzet 

zijn aangewend om de tegenpartij te overhalen om het contract te sluiten. Het is dan enkel nog aan 

het slachtoffer om aan te tonen dat hij zonder de kunstgrepen het contract niet zou hebben 

gesloten.  

§4. DE SANCTIE 

302. Op het vlak van de sanctie beschikt het slachtoffer over een keuzerecht. De bedrogene kan in de 

eerste plaats de nietigheid van de overeenkomst vorderen, al dan niet met een bijkomende 

schadevergoeding voor het geval de nietigverklaring op zich niet in staat zou zijn om de volledige 

                                                                 
495

 Zie bijvoorbeeld Arbh. Antwerpen 4 juni 1981, RW 1981-82, 1414, noot, waarbij niet werd aanvaard dat de 

werkgever zich beriep op bedrog. De werknemer had bij de sollicitatie wel gegevens verzwegen maar er werd 

niet aangetoond dat de werknemer niet zou zijn aangeworven indien de werkgever op de hoogte was geweest 

van de gegevens. 

496
 D. FRERIKS, “Onderzoeks- en mededelingsverplichting in het contractenrecht”, TPR 1992, 1207. 

497
 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, I, Brussel, Bruylant, 1962, 66-67, nr. 51; W. RAUWS, 

Civielrechtelijke beëindigingswijzen van de arbeidsovereenkomst: nietigheid, ontbinding en overmacht, 

Antwerpen, kluwer, 1987, 148-149; E. KRINGS, conclusie bij Cass. 23 september 1977, Arr. Cass. 1978, 110. 

498
 S. STIJNS, Verbintenissenrecht, boek 1, Brugge, Die keure, 2005, 86. 

499
 Cass. 25 februari 2000, RW 2002-03, 37. 

500
 A. DE BOECK, Informatierechten en- plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten: 

Grondslagen, draagwijdte en sancties, Antwerpen, Intersentia, 2000, 394, nr. 436. 



111 

 

schade te vergoeden.501 Het slachtoffer kan er ook voor opteren om het contract te behouden en 

enkel een vergoeding vorderen voor zijn geleden schade. Deze schadevergoeding zal worden 

toegekend op grond van art. 1382-83 BW aangezien het bedrog automatisch een fout uitmaakt.502  

303. Tot slot dient de vordering, op straffe van verjaring, te worden ingesteld  binnen 10 jaar na het 

ontdekken van het bedrog. (art. 1304 BW) 

304. Deze sanctie geldt wel niet indien er enkel sprake is van ‘incidenteel bedrog’. In dit geval zal het 

slachtoffer genoegen dienen te nemen met een schadevergoeding op grond van art. 1382-1383 

BW.503 Bij een koop-verkoop zou deze schadevergoeding bijvoorbeeld kunnen bestaan uit een 

prijsvermindering.504 Zoals hierboven gezien zou het natuurlijk wel mogelijk zijn dat dit schadeherstel 

bestaat uit de nietigverklaring van het contract als vorm van herstel in natura. 

§5.DE LINK MET INFORMATIEPLICHTEN 

305. De eerste link met de informatieplichten is het geval waarin het bedrog is gepleegd door het 

opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie. Hier spreekt men van een ‘positieve schending van 

de informatieplicht’.505 Daarnaast kan het bedrog ook worden gepleegd door het opzettelijk niet 

verstrekken van (volledige) informatie. Hier spreekt men van een ‘negatieve schending van de 

informatieplicht’.506 

306. DE BOECK stelt dat juist door het aanvaarden van de bedrieglijke verzwijging als bedrog, het 

bedrog een rechtstreeks sanctiemiddel is voor de tekortkoming aan de precontractuele 

informatieplicht.507  
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Naar mijn mening is het in de eerste plaats het leerstuk van de dwaling en de culpa in contrahendo 

die een rechtstreeks sanctiemiddel zijn voor de schending van informatieplichten. Bij bedrog is dit 

alleen in het geval dat het niet naleven van de informatieplicht op opzettelijke wijze is gebeurd. 

Bedrog is en blijft een sanctiemiddel voor het opzettelijk aanwenden van kunstgrepen of listen 

teneinde de tegenpartij er toe te brengen haar toestemming te verlenen. De opzettelijke niet 

naleving van de informatieplichten is daar enkel een onderdeel van. 

A) HET OPZETTELIJK VERSTREKKEN VAN VERKEERDE INFORMATIE ALS VORM VAN 

BEDROG. 

307. Algemeen wordt aanvaard dat het opzettelijk verstrekken van verkeerde informatie, zoals een 

list, leugens, een overdrijving, …, een kunstgreep uitmaakt.508 Hiervoor is reeds de stelling ingenomen 

dat een partij recht heeft op juiste informatie waardoor het opzettelijk verstrekken van verkeerde 

informatie een vorm van bedrog kan uitmaken. 509 

308. In de praktijk wordt dit wel genuanceerd door een onderscheid te maken tussen enerzijds 

ontoelaatbaar bedrog (dolus malus) en anderzijds toelaatbaar bedrog (dolus bonus). Dit toelaatbaar 

bedrog wordt vooral toegelaten bij reclame, brochures, … Het gaat hier over ophemelingen en 

overdrijvingen met de bedoeling om de consument te overhalen een bepaald product te kopen. 

Omdat deze overdrijvingen niet altijd een vorm van bedrog uitmaken impliceert dit dat deze 

kunstgrepen of listen een zeker gewicht moeten hebben.510 

309. KRINGS stelt dat er bij de ‘dolus bonus’ geen sprake is van bedrog omdat één van de 

constitutieve bestanddelen, namelijk de intentie om te bedriegen, niet aanwezig is.511 Het gaat hier 

om overdrijvingen waarvan elke persoon met een minimum aan gezond verstand de ware 

draagwijdte van kan inschatten.  

310. De grens tussen ‘dolus malus’ en ‘dolus bonus’ dient door de rechter te worden bepaald. Dit is 

echter niet zo gemakkelijk als op het eerste zicht zou lijken. Zo heeft het Hof van Cassatie gesteld dat, 

ondanks het feit dat de bedrogene de waarheid gemakkelijk kon achterhalen, deze de kracht van het 
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bedrog niet ontnemen indien er een verwijtbare leugen voorhanden is.512 Bij bedrog wordt er immers 

geen rekening gehouden met de eigen fouten of nalatigheden van de bedrogene.  

Deze fouten of nalatigheden gaan enkel een rol spelen indien er sprake is van een niet verwijtbare 

‘dolus bonus’. Indien er sprake is van een culpa in contrahendo in hoofde van de dader kan er in 

dergelijk geval, bij het begroten van de schadevergoeding, rekening worden gehouden met deze 

fouten of nalatigheden van het slachtoffer.513  

311. Dit toelaatbaar bedrog wordt zeker in verhouding met consumenten steeds beperkter. Een 

voorbeeld kan worden gevonden in art. 24 §3 WHP hetgeen bepaalt dat de overeenkomsten en 

leveringsvoorwaarden van producten en diensten aan de consument onder meer kunnen worden 

geïnterpreteerd in functie van de feitelijke gegevens die vervat liggen in de reclame.514 Deze 

wetgeving geeft opnieuw de bevestiging dat de consument recht heeft op juiste informatie.  

312. BOYER stelt dat er vlug sprake zal zijn van bedrog indien de wederpartij zijn informatieplicht niet 

is nagekomen.515 Dit dient, zoals hierboven reeds gezegd, toch genuanceerd te worden. Indien een 

partij zijn informatieplichten niet is nagekomen, zal er sprake zijn van een fout in de zin van de art. 

1382-83 BW. Enkel indien een partij haar informatieplichten opzettelijk niet nakomt, zoals in het 

geval van een leugen, zal er sprake zijn van bedrog. 516 

B)  HET STILZWIJGEN ALS BEDROG  

1) BEGRIP 

313. Op 8 juni 1978 heeft het Hof van Cassatie duidelijk stelling ingenomen omtrent de vraag of het 

stilzwijgen als een kunstgreep, en bijgevolg als bedrog, kan worden gekwalificeerd. Het Hof 

verklaarde dat “het stilzwijgen van een partij, bij het sluiten van een overeenkomst, in bepaalde 

omstandigheden, bedrog kan zijn.” 517  

De zaak ging over een handelsvennootschap die aandelen had verkocht aan een andere 

vennootschap. De kopende vennootschap stelde een vordering tot schadevergoeding in omdat de 

andere vennootschap de incompetentie van de verkopende directeur had verzwegen. Zowel in 
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eerste als in tweede aanleg werd deze vordering afgewezen onder meer omdat niet werd 

aangetoond dat de verzwijging gepaard ging met kunstgrepen of leugenachtige verklaringen. In de 

tweede plaats werd de vordering afgewezen omdat de rechtbank van oordeel was dat uit het rapport 

van een deskundige bleek dat de kopers voor de aankoop wel degelijke op de hoogte waren gebracht 

van de onbekwaamheid van de directeur.  

De koper voerde aan dat het stilzwijgen van een partij, waarbij bepaalde feiten werden verzwegen en 

waarbij er zonder die verzwijging tegen andere voorwaarden zou zijn gecontracteerd, bedrog door 

nalatigheid vormt. Het Hof zou dan ook het leerstuk inzake bedrog miskennen door naast het bewijs 

van de verzwijging ook nog eens leugenachtige verklaringen te eisen. Hierop aanvaardde het Hof van 

Cassatie dat het stilzwijgen in bepaalde omstandigheden bedrog kan uitmaken op voorwaarde dat 

zonder de verzwijging, de bedrogene tegen andere voorwaarden zou hebben gecontracteerd. Het 

Hof stelde evenwel dat de deskundige voor de aankoop inlichtingen had verstrekt waardoor de 

kopers wel degelijk op de hoogte waren van de (on)bekwaamheid van de directeur met het resultaat 

dat de voorziening werd verworpen.  

314. Niettemin de voorziening werd verworpen, is het duidelijk dat wanneer bepaalde elementen op 

bedrieglijke wijze worden verzwegen, deze verzwijging met het hanteren van een kunstgreep of list 

kan worden gelijkgesteld. Dit betekent dat bij het bedrieglijk achterhouden van informatie ook een 

beroep kan gedaan worden op art. 1116 BW.518  

315. Nadien heeft het Hof van Cassatie bevestigd “dat verzwijging bij het sluiten van een 

overeenkomst in bepaalde omstandigheden bedrog in de zin van voornoemd artikel kan uitmaken 

wanneer de partij die het verzwegen feit niet kende, niet gecontracteerd zou hebben indien zij dat 

feit zou hebben gekend”.519 

2) ONDERSCHEID TUSSEN ‘STILZWIJGEN’ EN ‘VERZWIJGEN’ 

316. Om uit te maken wanneer er nu sprake is van bedrog wordt veelal een onderscheid gemaakt 

tussen het ‘louter stilzwijgen’ en het ‘verzwijgen’.520  

Het stilzwijgen is een louter niet spreken. De wederpartij heeft de informatie niet meegedeeld omdat 

ze van de informatie niet op de hoogte was, het belang ervan voor de wederpartij niet besefte of 

gewoonweg omdat ze de informatie is vergeten mee te delen.521 Aangezien er in deze gevallen geen 

opzet aanwezig is, kan er hoogstens sprake zijn van een ‘culpa in contrahendo’ indien de goede 

huisvader wel op de hoogte zou zijn geweest van de informatie en die informatie aan de wederpartij 
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had meegedeeld. Daarnaast kan er natuurlijk ook sprake zijn van dwaling indien de voorwaarden zijn 

vervuld (zie supra).522 

Het ‘verzwijgen’ heeft een andere betekenis waarbij de informatieschuldenaar bepaalde informatie, 

waarvan hij weet dat ze van belang is voor de wederpartij, op bedrieglijke wijze niet gaat meedelen 

en dit met het opzet die partij te doen dwalen of indien dit reeds het geval was, om deze dwaling in 

stand te houden.523  

317. Voor de volledigheid dient te worden opgemerkt dat er hier enkel sprake is van ‘weten’ en niet 

‘behoorde te weten’ aangezien dit laatste niet met opzet kan worden gelijkgeschakeld, zelfs niet 

ingeval er sprake zou zijn van een zware nalatigheid.524 Er moet dus met andere woorden sprake zijn 

van een positieve handeling.525 

3) BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN 

318. De vraag is dan of elke verzwijging een vorm van bedrog uitmaakt. Het Hof van Cassatie sprak 

echter van ‘bepaalde omstandigheden’. Dit zou kunnen impliceren dat het gaat om die 

omstandigheden waarbij er sprake is van een informatieplicht waarbij het Hof van Cassatie het 

bestaan van de precontractuele informatieplicht heeft erkend waarvan de opzettelijke schending 

met bedrog wordt gelijkgeschakeld. 526 

319. Aangezien het Hof van Casssatie spreekt van ‘bepaalde omstandigheden’ ,hetgeen zou kunnen 

worden gelezen in de zin van ‘wanneer er sprake is van een informatieplicht’, zal niet elke verzwijging 

als bedrog kunnen worden beschouwd. Dit zal maar het geval zijn wanneer een partij bepaalde 

elementen opzettelijk heeft verzwegen terwijl ze de plicht had om die elementen mee te delen 

hetgeen impliceert dat de wederpartij op dat punt geen eigen onderzoeksplicht had. 

Een voorbeeld ter verduidelijking is een cassatiearrest van 6 mei 1971. Een familie had een stuk 

grond te koop gesteld. De firma die de grond wou kopen was, in tegenstelling tot de familie zelf, op 
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de hoogte van een rijke kalklaag en de grond zou dan ook aangekocht worden met het oog op de 

ontginning ervan. De firma verzweeg dit echter, en bovendien had ze een stroman ingeschakeld om 

de familie niets te doen vermoeden. Indien de familie op de hoogte was zou ze immers een hogere 

prijs hebben gevraagd. De familie vorderde nadien de nietigverklaring van de overeenkomst op 

grond van de bedrieglijke verzwijging door de firma. Het Hof was echter van oordeel dat de familie 

niet was misleid door de koper, integendeel, het feit dat ze geen kennis hadden van de kalklaag was 

te wijten aan hun eigen nalatigheid. De firma had dan ook geen informatieplicht doordat de eigen 

onderzoeksplicht van de familie nog steeds aanwezig was, ze hadden immers zelf maar de toestand 

van de grond moeten laten onderzoeken aangezien zij het best waren geplaatst om zich hieromtrent 

te informeren.  

320. Men zou dus kunnen stellen dat er geen sprake kan zijn van bedrog indien er in hoofde van de 

‘bedrieger’ geen informatieplicht bestaat. Wanneer een partij op bedrieglijke wijze bepaalde 

informatie niet meedeelt zal dit niet automatisch een vorm van bedrog uitmaken. Deze opzettelijke 

verzwijging zal pas bedrog uitmaken indien die partij de plicht had om die informatie mee te delen. 

Wanneer er nu precies sprake is van een informatieplicht is reeds hierboven behandeld. Dit zal in de 

eerste plaats het geval zijn wanneer de wet of de gebruiken deze plicht opleggen. Deze gebruiken 

kunnen echter ook voortvloeien uit de aard van het contract, de vertrouwensrelatie tussen de 

partijen, de deskundigheid,...  

321. DE BOECK is van oordeel dat er op voorhand geen onderscheid dient te worden gemaakt 

naargelang de verzwijging een verkeerde voorstelling heeft tot stand gebracht, dan wel deze in stand 

heeft gehouden omdat de informatieplicht eigenlijk het vertrekpunt is om uit te maken of er al dan 

niet sprake kan zijn van bedrog. In de hypothese dat er sprake is van het in stand houden van de 

dwaling dient de bedrieger wel te weten dat het verzwijgen er voor zou zorgen dat de dwaling bij de 

wederpartij op die manier in stand zou worden gehouden.527  

C)   HET ACHTERHAALBAAR BEDROG 

322. Aansluitend bij de discussie over de vraag wanneer er sprake is van een bedrieglijke verzwijging 

en hoe deze dient te worden gesanctioneerd, dient ook nog een woord geschreven te worden over 

de eventuele invloed die de bedrogene zelf kan uitoefenen m.b.t. het bedrog. Het gaat hier over de 

situatie waarbij de bedrogene zelf het bedrog had kunnen achterhalen. Is er dan nog altijd sprake van 

bedrog of dient dit antwoord te worden genuanceerd? 

323. Het Hof van Cassatie maakt een sterk onderscheid tussen dwaling en bedrog op het vlak van het 

verschoonbaarheidsvereiste. In het arrest van 1971 wekte het Hof nog de indruk dat de bedrogene 

zijn recht op nietigverklaring zou verliezen indien hij als een redelijk mens het bedrog had kunnen 

achterhalen.528  
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324. In 1977 heeft het Hof van Cassatie echter een andere uitspraak gedaan. Met betrekking tot een 

overdracht van aandelen had de verkoper opzettelijk verkeerde informatie verstrekt door bepaalde 

activa te overdrijven en anderzijds bepaalde passiva te onderschatten. De koper vorderde de 

nietigverklaring wegens bedrog. Zowel in eerste aanleg als in hoger beroep werd deze eis 

grotendeels toegewezen op grond van incidenteel bedrog en werd aan de koper een 

schadevergoeding toegekend. Het Hof oordeelde hier wel dat ten aanzien van het overdrijven van de 

activa, de kopers op onverschoonbare wijze nalatig zijn geweest ondanks de aanwezigheid van 

bedrog. In Cassatie voerden de kopers vervolgens aan dat er geen sprake kan zijn van bedrog indien 

de wederpartij op onverschoonbare wijze nalatig is geweest. Zij stelden dan ook dat het 

verschoonbaarheidsvereiste een voorwaarde is om bedrog te kunnen uitmaken. Hierop antwoordde 

het Hof van Cassatie : “ dat, wanneer blijkens de soevereine vaststellingen van de rechter, het bedrog 

tot de toestemming heeft geleid, de onvoorzichtigheid of zelfs de grove en onverschoonbare 

nalatigheid van het slachtoffer van het bedrog door de medecontractant niet kan worden 

ingeroepen; dat bedoelde onvoorzichtigheid of nalatigheid niet tot gevolg heeft dat het bedrog op 

zijn beurt verschoond zou worden en geen aanleiding zou kunnen geven tot vernietiging van de 

overeenkomst of tot schadevergoeding”. 529 

325. Het Hof van Cassatie heeft dan ook duidelijk gesteld, en dit nadien ook bevestigd, dat de 

verschoonbaarheid geen voorwaarde is bij het leerstuk van bedrog.530 M.a.w. zelfs indien een redelijk 

mens het bedrog had kunnen en moeten achterhalen, kan hij zich op het bedrog beroepen om de 

nietigheid van de overeenkomst te vorderen. 531 

326. Deze cassatierechtspraak is het voorwerp van grote discussie geweest in de rechtsleer. 

Advocaat-generaal KRINGS legde in zijn conclusie zeer grote nadruk op het feit dat bedrog een 

ernstige morele inbreuk is en steeds dient te worden bestraft ondanks de grove nalatigheid van de 

bedrogene.  

327. Tegenstanders van deze rechtspraak wijzen vooral op de inconsistentie in het licht van het 

leerstuk van de precontractuele aansprakelijkheid. Meer in het bijzonder stellen deze auteurs zich de 

vraag waarom de fout van de bedrieger wel en de fout van de bedrogene –zelf in geval van grove 

nalatigheid- niet in rekening wordt gebracht. Zij stellen bijvoorbeeld voor om met deze fouten wel 

rekening te houden en zo de rechter eventueel tot een gedeelde aansprakelijkheid te laten beslissen. 

Zo kan bijvoorbeeld de nietigheid worden toegekend maar geen bijkomende schadevergoeding of 

omgekeerd, wel een schadevergoeding toekennen maar geen nietigheid. 532 
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328. Omtrent de vraag of de bedrogene  zelf geen onderzoeksplicht had, en in bevestigend geval wat 

de gevolgen van het niet naleven ervan zijn, worden drie grote visies verdedigd. 

A) WILMS533 

329. WILMS maakt een fundamenteel onderscheid tussen bedrog door het verstrekken van 

verkeerde informatie en bedrog door verzwijging. Hierbij beperkt hij de draagwijdte van het 

Cassatiearrest van 1977 tot deze gevallen waarbij onjuiste informatie werd verstrekt. De stelling is 

dat wanneer aan een partij bepaalde informatie wordt verstrekt, deze er ook mag op vertrouwen dat 

deze informatie correct is. In dit geval kan op grond van het vertrouwensbeginsel niet aan de 

informatieontvanger worden verweten dat hij op de juistheid van deze informatie vertrouwde en 

geen onderzoek heeft gedaan  om dit te controleren. 534 

In geval van bedrog door verzwijging heeft deze auteur een opvatting waarbij hij een poging doet de 

Cassatiearresten van 1971 en 1977 te verzoenen. In deze hypothese zou het gedrag van degene die 

bedrogen is wel een rol spelen. WILLEMS stelt dat er in deze context enkel sprake kan zijn van bedrog 

indien de wederpartij een spreekplicht heeft. Indien er geen spreekplicht is dan zal dit voor de 

‘bedrogene’ automatisch een onderzoeksplicht meebrengen en kan er geen sprake zijn van bedrog. 

Zoals reeds gesteld kan er immers maar sprake zijn van bedrog door verzwijging indien de ‘bedrieger’ 

een plicht tot spreken had. Elementen die de onderzoekende partij zelf had moeten en kunnen 

achterhalen zullen geen vorm van bedrog uitmaken.535  

B) DE BONDT 

330. DE BONDT verdedigt een tweede visie. 536  Deze stelt dat er langs de kant van de 

informatieverstrekker opzet dient aanwezig te zijn en langs de kant van de informatieontvanger 

nalatigheid. Hij stelt dat in het geval de informatieverstrekker onvolledige of onjuiste informatie 

heeft verstrekt, maar wel ter goeder trouw is, er geen sprake kan zijn van bedrog. De eventuele 

nalatigheid van de informatieontvanger kan hier wel een rol spelen waardoor de rechter zou kunnen 

besluiten tot een gedeelde aansprakelijkheid. DE BONDT geeft dan ook aan de informatieontvanger 

de raad om de informatie steeds zelf te controleren want dat is de enige manier, tenzij er sprake is 

van opzet (zie Cass. 1977), om te vermijden dat met zijn eigen nalatigheid wordt rekening gehouden. 

Bovendien wijst deze auteur erop dat de informatieontvanger op voorhand nooit een absolute 

zekerheid zal hebben over het feit of er al dan niet sprake is van opzet waardoor deze zal worden 
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gestimuleerd om de ontvangen informatie in de mate van het mogelijke te gaan controleren. Ook het 

feit dat het bewijs van opzet soms moeilijk is te leveren, kan een bijkomende stimulans zijn.537 

331. DE BOECK merkt op dat er wel nog een aantal problemen onopgelost blijven, meer bepaald met 

betrekking tot de informatieplicht. Zo zal er in geval van verzwijging tegelijkertijd sprake kunnen zijn 

van bedrog ( waarbij die partij een spreekplicht heeft) en van nalatigheid (en dus de wederpartij een 

onderzoeksplicht heeft). Daardoor ontstaat er een tegenstrijdigheid met de opvatting dat de 

informatieplicht maar begint indien de onderzoeksplicht een einde heeft genomen en ook  met de 

opvatting van het cassatiearrest van 1978 dat er maar sprake kan zijn van bedrog indien er een 

informatieplicht bestaat.538  

C) KRUITHOF, BOCKEN, DE LY EN TEMMERMAN 

332. In deze derde visie tracht men tegemoet te komen aan de twee opmerkingen die hierboven zijn 

gemaakt bij de stelling van DE BONDT.539 Hier wordt de stelling verdedigd dat ook zonder een 

informatieplicht, verzwijging bedrog kan uitmaken. Dit zou het geval zijn wanneer de 

informatieontvanger niet op de hoogte is van bepaalde informatie terwijl hij dat wel behoorde te 

zijn, hetgeen een onderzoeksplicht impliceert, en de wederpartij bovendien weet dat deze niet op de 

hoogte is én dat die ontbrekende informatie van doorslaggevend belang is voor haar. In deze visie 

kan het dus mogelijk zijn dat er zowel sprake is van een onderzoeksplicht als van een spreekplicht. 

Het gaat hier dan niet over de traditionele spreekplicht, aangezien er een onderzoeksplicht aanwezig 

is bij de andere partij, maar eerder van een ‘onthullingsplicht’. Hiermee bedoelt men dat men de 

plicht heeft om niet te profiteren van de (eventuele) nalatigheid van de wederpartij doordat hij van 

bepaalde informatie niet op de hoogte is.  

333. Concluderend zou men dan kunnen stellen dat er steeds moet worden nagegaan of er sprake is 

van een informatieplicht in hoofde van de informatieverstrekker. Is dit het geval en is er opzettelijk 

geen, onjuiste of onvolledige informatie verstrekt, dan zal er sprake zijn van opzet. Is er geen 

informatieplicht en dus een onderzoeksplicht zal er in principe geen sprake kunnen zijn van bedrog 

tenzij de informatieverstrekker weet dat de andere partij op een dwaalspoor zit, weet dat die kennis 

voor de andere partij van doorslaggevend belang is en toch de informatie opzettelijk verzwijgt.  
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334. Naar mijn mening is het beginsel ‘fraus omnia corrumpit’ de verantwoording voor het Hof van 

Cassatie om geen rekening te houden met de fouten van de bedrogene. Het beginsel uit art. 1382 

BW laat toe om rekening te houden met eigen nalatigheden en fouten in zoverre de tegenpartij zich 

niet schuldig heeft gemaakt aan bedrog. Van zodra dit het geval is, wordt een ander spoor gevolgd 

waarbij het uitgangspunt is dat het slachtoffer op maximale bescherming kan aanspraak maken en de 

bedrieger in de mate van het mogelijke dient te worden bestraft. Dit om de bedrieger zelf te straffen 

en te stimuleren om naar de toekomst toe geen dergelijke praktijken meer te verrichten maar ook 

om een duidelijk signaal te geven naar de maatschappij dat bedrog nooit of te nimer ook maar 

enigszins zal worden aanvaard.  

§6. RECHTSVERGELIJKING 

A) HET WILSGEBREK BEDROG IN HET NEDERLANDS RECHT 

335. Art. 3:44, derde lid NBW bepaalt: “bedrog is aanwezig wanneer iemand een ander tot het 

verrichten van een bepaalde rechtshandeling beweegt door enige opzettelijk daartoe gedane 

onjuiste mededeling, door het opzettelijk daartoe verzwijgen van enig feit dat de verzwijger verplicht 

was mede te delen, of door een andere kunstgreep. Aanprijzingen in algemene bewoordingen, ook al 

zijn ze onwaar, leveren op zichzelf geen bedrog op”.  

Ook hier is er dus sprake van bedrog indien de dwaling bij de wederpartij opzettelijk is veroorzaakt 

door een handelen of nalaten. De beperkingen van het dwalingsbegrip op zich (zoals bepaald in art. 

6:228 NBW) zijn hierop niet van toepassing indien er sprake is van bedrog.540 

In het Nederlands recht wordt het begrip bedrog dan ook ruim ingevuld. Niet alleen een opzettelijk 

onjuist gedane mededeling levert bedrog op maar ook het opzettelijk verzwijgen van informatie 

waarvan een partij verplicht was deze mee te delen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van andere 

kunstgrepen. De laatste regel uit art. 3:44, derde lid NBW, dat aanprijzingen in algemene 

bewoordingen geen bedrog uitmaken, kan worden gelijkgesteld met de ‘dolus bonus’ uit het Belgisch 

recht. Er wordt uitgegaan van het vermoeden dat elkeen moet weten dat bij het aanprijzen van 

koopwaar een zekere overdrijving gepaard gaat. Het is dan aan de feitenrechter om uit te maken of 

er sprake is van toelaatbaar dan wel ontoelaatbaar bedrog.541  

336. Een onderscheid met het Belgische rechtsbegrip bedrog, is dat in het Nederlands recht geen 

onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdbedrog en incidenteel bedrog. Het maakt bijgevolg niet uit 

of ingevolge het bedrog de overeenkomst helemaal niet, dan wel onder andere voorwaarden, zou 

zijn gesloten. Het is wel vereist dat de bedrieger de intentie moet hebben gehad om de andere partij 
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te misleiden. Indien dit opzet niet uit de rechtshandeling zelf voortvloeit, is het dan ook aan de 

bedrogene om het bewijs er van te leveren.542 

B) HET WILSGEBREK BEDROG EN DE PRINCIPLES OF EUROPEAN CONTRACT LAW 

337. Art. 4:107 PECL bevat een vrij gedetailleerde regeling inzake bedrog. Dit artikel bepaalt: “(1) A 

party may avoid a contract when it has been led to conclude it by the other party’s fraudulent 

representation, whether by words or conduct, or fraudulent non-disclosure of any information which 

in accordance with good faith and fair dealing it should have disclosed. (2) a party’s representation or 

non-disclosure is fraudulent if it was intented to deceive. (3) in determining whether good faith and 

fair dealing required that a party disclose particular information, regard should be had to all the 

circumstances, including (a) whether the party had special expertise; (b) the cost to it of acquiring the 

relevant information; (c) whether the other party could reasonably acquire the information for itself; 

and (d) the apparent importance of the information to the other party.543  

338. De tekst van art. 4:107 PECL houdt een vrij grote gelijkenis in met het begrip ‘bedrog’ in het 

Belgische recht.  

339. In de eerste plaats is het begrip ‘fraudulent representation’ min of meer gelijk aan het Belgisch 

begrip ‘kunstgrepen’. In beide regelingen kan een kunstgreep zowel bestaan uit bedrieglijke 

verklaringen of gedragingen maar ook een ‘verzwijgen’ kan als een kunstgreep worden 

gekwalificeerd. 544  

340. Op de tweede plaats stelt art. 4:107 PECL dat het bedrog moet uitgaan van de wederpartij en 

niet van een derde. Dit moet wel enigszins genuanceerd worden aangezien ook het bedrog uitgaande 

van een derde tot nietigverklaring kan aanleiding geven.  

Er wordt in de PECL namelijk een onderscheid gemaakt tussen twee categorieën van personen, 

namelijk derden die onder de verantwoordelijk van de contractant staan en derden die volledig 

buiten het contract staan.  
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De eerste categorie zal zich, net zoals in België, schuldig kunnen maken aan bedrog indien aan de 

voorwaarden is voldaan (art. 4:107 PECL). Ook de tweede categorie, derden die volledig buiten het 

contract staan, kunnen zich schuldig maken aan bedrog maar hier geldt een andere regeling. De 

nietigheid van de overeenkomst zal hier mogelijk zijn indien de derde onjuiste inlichtingen heeft 

gegeven, gelogen heeft, .. .(zie art. 4:111 PECL) én “indien de eerste partij de relevante feiten kende 

of behoorde te kennen dan wel ten tijde van de vernietiging nog niet in vertrouwen op de 

overeenkomst heeft gehandeld”.545  

De regeling zal er toe leiden dat bedrog mogelijk is indien er sprake is van medeplichtigheid tussen 

de derde en de contractant (die met de bedrogene een overeenkomst heeft gesloten) of indien de 

wederpartij bewust voordeel heeft gehaald uit het bedrog, gepleegd door de derde.546 

341. Ook met betrekking tot het materieel element (het hanteren van kunstgrepen) en het 

psychologisch element (opzet) is de regeling uit art. 4:107 PECL gelijklopend met de Belgische 

regeling. Ook hier dient die partij kunstgrepen te hebben aangewend met het oog op het misleiden 

van de wederpartij. Dit wordt als volgt uitgedrukt in art. 4:107 PECL: “a party’s representation or 

non-disclosure is fraudulent if it was intended to deceive”.547 

342. In verband met het ‘doorslaggevend karakter’ van het bedrog wordt in het Belgisch recht een 

onderscheid gemaakt tussen enerzijds ‘hoofdbedrog’ en anderzijds ‘incidenteel bedrog’. Zo is gezien 

dat enkel hoofdbedrog tot de nietigverklaring van de overeenkomst kan leiden terwijl incidenteel 

bedrog enkel aanleiding zal geven tot het toekennen van een schadevergoeding. 

Dit onderscheid wordt in de PECL niet gemaakt waardoor de nietigheidssanctie mogelijk is telkens 

het bedrog de aanleiding is geweest tot het sluiten van de overeenkomst waarbij het irrelevant is of 

zonder het bedrog niet of slechts tegen minder bezwarende werd gecontracteerd. Er dient wel te 

worden opgemerkt dat niet elk bedrieglijk handelen aanleiding zal geven tot bedrog. Zo worden 

reclame en bepaalde overdrijvingen niet als bedrog in aanmerking genomen.548 

343. Een verschil is wel aanwezig op het vlak van het vorderen van de nietigverklaring. In België dient 

de bedrogene zich tot de rechter te wenden teneinde de nietigverklaring van de overeenkomst te 

bekomen waarbij de nietigheid enkel wordt uitgesproken nadat de rechter tot de vaststelling is 

gekomen dat aan de voorwaarden inzake het bedrog is voldaan. 
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In de PECL kan de bedrogene zelf het initiatief nemen door aan de wederpartij mee te delen dat in 

zijn de ogen de overeenkomst als nietig dient te worden beschouwd. Ook hier is een rechterlijke 

tussenkomst niet uitgesloten maar de rechterlijke controle zal hier a posteriori plaatsvinden en niet a 

priori zoals in het Belgisch recht. De enige voorwaarde die de bedrogene dient in acht te nemen, is 

dat hij zijn wederpartij hiervan binnen een redelijke termijn in kennis dient te stellen. Deze termijn 

begint te lopen vanaf het moment dat de bedrogene kennis heeft gekregen, of had kunnen krijgen, 

van de frauduleuze handelingen van de tegenpartij (art. 4:113 PECL). Tot slot mag de bedrogene na 

de kennisname van deze feiten op geen enkele manier de overeenkomst hebben bevestigd (art. 

4:114 PECL).549 

344. Net zoals in het Belgische recht beschikt de bedrogene over een keuzemogelijkheid. Hij kan 

enerzijds de nietigheid van de overeenkomst vorderen en anderzijds opteren voor het behoud van de 

overeenkomst en enkel een schadevergoeding vorderen of een cumulatie van beiden (art. 4:117 

PECL). 

345. Tot slot kan nog worden opgemerkt dat omtrent leveren van het bewijs van bedrog in de PECL 

een regeling is uitgewerkt die verschillend is van het Belgisch recht. Bij de PECL dient de wederpartij 

van de bedrogene  zich te verweren door het bewijs te leveren van het feit dat de ‘bedrogene’ 

onterecht de overeenkomst heeft nietig laten verklaren. 

DEEL 4: DE “VERGISSING” TIJDENS DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST: DE LEER 

VAN OVERMACHT EN IMPREVISIE 

HOOFDSTUK 1: INLEIDING 

346. In dit deel wordt stilgestaan bij de situatie waarbij er opnieuw reeds een overeenkomst is 

gesloten maar waarbij de problemen zich niet situeren in de precontractuele periode maar wel in de 

fase van de uitvoering van het contract. Meer concreet gaan er zich na het sluiten van de 

overeenkomst omstandigheden voordoen waar de partijen geen rekening mee hebben gehouden en 

waardoor de uitvoering van de overeenkomst moeilijk dan wel onmogelijk is geworden. Wanneer de 

uitvoering van de overeenkomst ernstig is bemoeilijkt dan komt men in het vaarwater van de 

imprevisieleer terecht. Wordt de uitvoering van de overeenkomst daarentegen onmogelijk, dan zal 

de leer inzake overmacht toepassing verkrijgen.  

De imprevisieleer zou bijvoorbeeld van toepassing kunnen zijn wanneer beide partijen een 

overeenkomst hebben gesloten waarbij A er zich toe verbindt om aan B 5 ton graan te leveren voor 

een prijs van 1000 euro. De oogst is echter rampzalig en A beseft dat hij een veel hogere prijs had 

kunnen vragen indien hij op de hoogte zou geweest zijn van deze omstandigheden. A zal vervolgens 

aan B vragen om de overeenkomst aan te passen maar wanneer B dit weigert is de vraag wat er 

moet gebeuren. Kan de overeenkomst aangepast worden aan deze onvoorziene omstandigheden? 

Het antwoord is in beginsel nee. Wanneer de uitvoering van de overeenkomst enkel moeilijker is 

geworden, dient de overeenkomst te worden uitgevoerd. 
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Als voorbeeld van overmacht kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de verhuur van een woning. 

Beide partijen bereiken een overeenkomst maar enige tijd na het sluiten van de overeenkomst 

breekt er brand uit waarop de woning onbewoonbaar wordt verklaard. De verhuurder kan bijgevolg 

niet zijn verbintenissen nakomen aangezien hij niet het gebruik en rustig genot van de woning aan de 

huurder kan verschaffen. Dient de huurder dan nog de huurprijs te betalen? Dit zal niet het geval zijn 

aangezien de overeenkomst in hoofde van de huurder alle bestaansreden heeft verloren en bijgevolg 

zal de overeenkomst dan ook ontbonden worden. 

347. Hierna wordt eerst dieper ingegaan op het leerstuk inzake overmacht om vervolgens over te 

gaan naar de leer der onvoorziene omstandigheden. 

HOOFDSTUK 2: OVERMACHT 

AFDELING 1: BEGRIP EN AFBAKENING 

348. Het leerstuk inzake overmacht is neergeschreven in de artikelen 1147 en 1148 BW.  Op grond 

van deze artikelen wordt onder overmacht verstaan: elke niet-nakoming, niet-tijdige nakoming of 

niet-behoorlijke nakoming van een bepaalde verbintenis die het gevolg is van een vreemde oorzaak 

zoals toeval of overmacht die bovendien niet aan de schuldenaar kan worden toegerekend. In dit 

geval kan de schuldenaar niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van zijn 

verbintenissen.  

349. Er dient opgemerkt te worden dat de begrippen ‘overmacht’ en ‘vreemde oorzaak’ in de praktijk 

veel door elkaar worden gehaald, niettemin er wel degelijk een verschil tussen beide bestaat. Over 

het algemeen wordt onder ‘overmacht’ verstaan, die gebeurtenissen die vreemd zijn aan elk 

menselijk handelen zoals een natuurlijk overlijden, een ziekte, oorlog, een overstroming, …550                                   

Met het begrip ‘vreemde oorzaak’ wordt eerder verwezen naar handelingen van derden waarvoor de 

schuldenaar niet moet instaan.551 Dit zijn bijvoorbeeld beslissingen van de staat of andere 

rechtspersonen van publiek recht. Ook een plotselinge staking of een diefstal kan onder deze 

categorie worden gebracht.552 

350. Om uit te maken of een bepaalde gebeurtenis als overmacht kan worden beschouwd, gaat men 

in de Belgische rechtsleer en rechtspraak de theorie van de ‘ontoerekenbare onmogelijkheid’ 

hanteren. Deze theorie houdt in dat er pas sprake is van overmacht indien de vreemde oorzaak, die 

de schuldenaar aanhaalt ter zijner rechtvaardiging, de uitvoering van de verbintenis onmogelijk heeft 
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gemaakt553 en er bovendien aan de schuldenaar geen fout kan worden verweten.554  Ook uit de 

rechtspraak van het Hof van Cassatie kan worden afgeleid dat er enkel sprake is van overmacht 

indien er zich een gebeurtenis heeft voorgedaan die een onoverkomelijk beletsel vormt voor de 

nakoming van de verbintenis. 555  

351. Tegenover deze theorie staat de zogenaamde ‘schuldleer’ waarbij er sprake is van overmacht 

wanneer de schuldenaar aantoont dat hij er alles heeft aan gedaan, zoals een goede huisvader zou 

hebben gedaan, om te trachten de verbintenis uit te voeren. Hierbij staat de fout centraal aangezien 

het er op aankomt voor de schuldenaar om aan te tonen dat hij geen fout heeft begaan. 556 In de 

theorie van de ontoerekenbare onmogelijkheid speelt de fout ook een rol op het vlak van het bewijs 

aangezien de schuldenaar het bewijs van overmacht kan leveren door aan te tonen dat de niet-

nakoming of niet tijdige nakoming van het uitvoeren van de verbintenis niet aan zijn fout is te 

wijten.557 

352. De problematiek van overmacht komt vooral aan de orde bij resultaatverbintenissen. Dit kan 

worden verklaard door het feit dat overmacht de enige mogelijke bevrijdingsgrond is voor de 

schuldenaar om zich aan zijn aansprakelijkheid te ontrekken. Bij inspanningsverbintenissen zal 

overmacht veel minder snel worden ingeroepen omdat het hier aan de schuldeiser is om aan te 

tonen dat de schuldenaar niet de inspanningen heeft geleverd die een normaal, zorgvuldig persoon 

geplaatst in dezelfde omstandigheden wel zou hebben verricht.558 

AFDELING 2: VOORWAARDEN 

353. Hieruit volgt dat er aan twee voorwaarden dient te zijn voldaan: in de eerste plaats dient de 

vreemde oorzaak of gebeurtenis het onmogelijk hebben gemaakt  voor de schuldenaar om zijn 

verbintenissen uit te voeren. De tweede voorwaarde houdt in dat deze gebeurtenis of oorzaak niet 

mag te wijten zijn aan een fout van de schuldenaar.  
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§1. EEN ‘ONOVERKOMELIJK BELETSEL’ 

354. Deze eerste voorwaarde wordt afgeleid uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie dat stelt dat 

de ingeroepen gebeurtenis of oorzaak een ‘onoverkomelijk beletsel’ moet uitmaken voor het 

uitvoeren van de verbintenis. Dit brengt met zich mee dat gebeurtenissen die het uitvoeren van de 

verbintenis weliswaar bemoeilijken maar niet onmogelijk maken, niet als overmacht kunnen worden 

beschouwd.  

355. De vraag die hier rijst is natuurlijk: Wanneer is het ‘onmogelijk’ om de verbintenis uit te voeren? 

In dit verband zijn er twee strekkingen. Volgens de eerste strekking dient er sprake te zijn van een 

‘volstrekte onmogelijkheid’559 terwijl de tweede strekking spreekt van een ‘menselijke’ of ‘redelijke’ 

onmogelijkheid om de verbintenis na te komen.560 De meerderheid van de rechtspraak is nog steeds 

van oordeel dat er sprake dient te zijn van een ‘absolute onmogelijkheid’ maar de laatste jaren is er 

een tendens in de rechtspraak die in de richting gaat van een ‘relatieve onmogelijkheid’. Hierop 

wordt verder ingegaan in het deel over de imprevisieleer (zie infra).561  

§2. GEEN FOUT IN HOOFDE VAN DE SCHULDENAAR 

356. De tweede voorwaarde inzake overmacht is dat de vreemde oorzaak niet aan de schuldenaar 

mag toe te rekenen zijn.562  Meer concreet dient de vreemde oorzaak in de eerste plaats 

‘onvoorzienbaar’ te zijn geweest. Het vereiste van ‘onvoorzienbaarheid’ houdt in dat de schuldenaar 

geen weet had van het optreden van de vreemde gebeurtenis en er ook geen weet van behoorde te 

hebben. In de tweede plaats moet de vreemde oorzaak ook ‘onvermijdbaar’ zijn geweest, hetgeen 

wil zeggen dat de schuldenaar de gebeurtenis niet kon voorkomen noch vermijden. 563 

357. Met betrekking tot het vereiste van ‘ontoerekenbaarheid’ dient ook te worden opgemerkt dat 

de schuldenaar niet in gebreke mag zijn gesteld. Indien de zaak bijvoorbeeld teniet gaat voor de 

levering maar nadat de schuldenaar in gebreke is gesteld, zal de schuldenaar zich niet op overmacht 

kunnen beroepen. Het risico van tenietgaan van de zaak komt na de ingebrekestelling immers 

opnieuw bij de schuldenaar te liggen. Enkel indien de schuldenaar zou kunnen aantonen dat zelfs bij 

een tijdige levering de zaak zou zijn teniet gegaan, zal deze bevrijd zijn. (art. 1302, tweede lid BW).564 
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AFDELING 3: BEWIJS 

358. De bewijsregeling inzake overmacht is neergeschreven in art. 1315 BW. Dit artikel bepaalt dat 

de schuldenaar, die aanvoert door overmacht te zijn bevrijd, hiervan het bewijs dient te leveren. 

Aangezien het hier gaat over een vreemde gebeurtenis, een rechtsfeit, kan het bewijs van overmacht 

met alle middelen van recht worden geleverd. 565  

359. Er wordt ook aangenomen dat overmacht zowel op positieve als op negatieve wijze kan worden 

bewezen. Een positief bewijs houdt in dat de schuldenaar de werkelijke oorzaak van het niet (of niet 

behoorlijk of niet tijdig) uitvoeren van de verbintenis kan aantonen. Er is sprake van een negatief 

bewijs indien de schuldenaar aantoont dat noch hemzelf noch de personen voor wie hij moet instaan 

enige fout kan worden verweten inzake de niet (of niet tijdige of niet behoorlijke) uitvoering van de 

verbintenis.566 

AFDELING 4: GEVOLGEN VAN OVERMACHT 

360. De gevolgen van overmacht zijn tweevoudig voor de schuldenaar. Door het bewijs van 

overmacht te leveren wordt de schuldenaar immers niet alleen bevrijd van het uitvoeren van zijn 

verbintenissen, hij zal ook geen enkele schadevergoeding zijn verschuldigd  art. 1147-1148 BW).567 

361. Er dient wel een onderscheid te worden gemaakt tussen de situatie waarbij de verbintenis 

volledig dan wel tijdelijk onmogelijk is geworden. In het eerste geval zal de schuldenaar definitief 

ontslaan zijn om de overeenkomst uit te voeren. In het tweede geval zal de schuldenaar enkel bevrijd 

zijn tot op het moment waarop het uitvoeren van de verbintenissen weer mogelijk is geworden. Dit 

betekent dat in dit laatste geval de uitvoering van de verbintenis slechts wordt opgeschort. Dit is 

enkel anders indien door de vertraging de verbintenis geen enkele betekenis of nut meer heeft.568 

Een voorbeeld van dit laatste vindt men terug in een vonnis van de Vrederechter te Brussel waarbij 

de heer Verlinden een contract had gesloten voor een minitrip van vier dagen naar Sorrento. Door de 

hevige mist kon het vliegtuig pas een dag later vertrekken waardoor er dus in principe enkel sprake 

was van tijdelijke overmacht. De heer Verlinden wierp echter overmacht op om zich bevrijd te zien 

van het contract. Hij redeneerde dat de minitrip voor hem geen enkel nut meer had door de 

vertraging van 1 dag aangezien hij sowieso al twee dagen in belangrijke mate moest besteden aan de 
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heen en terugvlucht. De vrederechter volgde deze redenering en verklaarde dat het contract door 

overmacht was teniet gegaan.569 

362. Daarnaast dient qua gevolgen ook een onderscheid te worden gemaakt tussen een wederkerige 

niet-eigendomsoverdragende overeenkomst en een wederkerige eigendomsoverdragende 

overeenkomst. Op het eerste type van overeenkomsten is de zgn. ‘risicoleer’ van toepassing. Dit 

houdt in dat indien één van de partijen zich succesvol op overmacht kan beroepen, ook de 

wederpartij van haar verbintenissen is ontslaan. De ratio legis is dat overmacht tot gevolg heeft dat 

de verbintenis van de wederpartij haar bestaansreden heeft verloren en bijgevolg wordt ontbonden 

voor de toekomst.570  

363. Anders is het wanneer het gaat over wederkerige eigendomsoverdragende overeenkomsten 

m.b.t. roerende zaken zoals bijvoorbeeld de verkoop van een pc, een wagen, …. In deze gevallen gaat 

de eigendom immers over vanaf het moment van de wilsovereenstemming, ook in het geval de zaak 

nog niet is geleverd (art. 1138 BW). Dit houdt concreet in dat, indien de zaak (na de 

wilsovereenstemming) tenietgaat als gevolg van overmacht, de partij bevrijd is van haar verbintenis 

tot levering maar de wederpartij wel zijn verbintenissen alsnog dient na te komen, zoals bijvoorbeeld 

het betalen van de prijs. Het is immers de koper die na de wilsovereenstemming het risico draagt dat 

de zaak teniet gaat als gevolg van overmacht.571 

364. Tot slot dient te worden vermeld dat de gevolgen van overmacht ook kunnen worden 

uitgeschakeld. Overmacht is immers niet van openbare orde of van dwingend recht zodat het de 

partijen vrij staat hieromtrent een  afwijkende regeling op te nemen. Dit kan bijvoorbeeld  zijn door 

een opsomming te geven van gebeurtenissen die als overmacht worden gezien, door de gevolgen te 

bepalen van overmacht, …572 

AFDELING 5: RECHTSVERGELIJKING 

§1. PRINCPLES OF EUROPEAN CONTRACT LAW 

365. Ook in de PECL is een regeling omtrent overmacht opgenomen. Zo bepaalt art. 8:108 PECL dat er 

van overmacht sprake is indien de tekortkoming van de wederpartij “is due to an impediment 

beyond its control and that it could not reasonably have been expected to take the impediment into 
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account at the time of the conclusion of the contract, or to have avoided or overcome the 

impediment or its consequences”.573 

366. De regeling is dan ook min of meer dezelfde als in het Belgische recht. Er dient sprake te zijn van 

onvoorziene omstandigheden die geen van beide partijen kon voorzien, minstens niet in hoofde van 

de partij die zich op overmacht beroept, en waarbij ook de gevolgen van deze omstandigheden niet 

te voorzien waren. 

Net zoals in het Belgische recht wordt ook een onderscheid gemaakt naargelang de onvoorziene 

omstandigheden de uitvoering van de verbintenis tijdelijk dan wel definitief onmogelijk hebben 

gemaakt.  Dit komt tot uiting in het tweede lid van art. 8:108 PECL: is de verhindering slechts tijdelijk, 

dan wordt de tekortkoming niet toegerekend  gedurende de termijn van verhindering. Vormt de 

vertraging echter een wezenlijke tekortkoming, dan kan de schuldeiser ze als dusdanig behandelen. 

367. Tot slot bepaalt het derde lid van art. 8:108 PECL: “de partij die met overmacht wordt 

geconfronteerd, moet ervoor zorgen dat de wederpartij binnen een redelijke termijn, nadat de 

eerste partij deze omstandigheden kende of behoorde te kennen, kennis krijgt van de hindernis en 

van de gevolgen daarvan zijn op het nakomen van de verbintenis. De wederpartij heeft recht op 

vergoeding van de schade veroorzaakt door het niet ontvangen van een dergelijke kennisgeving”.574 

Het BW bevat geen dergelijke bepaling waarbij de partij die zich op overmacht beroept, dit binnen 

een redelijke termijn dient kenbaar te maken aan de tegenpartij. Dit zou, naar mijn mening, wel 

kunnen worden beteugeld via art. 1134, derde lid BW inzake de goede trouw bij het uitvoeren van de 

overeenkomst. Wanneer een persoon wordt geconfronteerd met overmacht en dit veel te laat heeft 

meegedeeld aan de tegenpartij, dan zou dit kunnen gezien worden als een schending om 

overeenkomsten ter goeder trouw uit te voeren hetwelke aanleiding zou kunnen geven tot het 

betalen van een schadevergoeding. 

§2. HET WEENS KOOPVERDRAG 

368. De regeling inzake overmacht is in het Weens Koopverdrag uitgewerkt in art. 79 CISG. Volgens 

de tekst van art. 79 CISG is een partij, wanneer ze in gebreke blijft haar verbintenissen uit te voeren, 

niet aansprakelijk indien zij aantoont “dat de tekortkoming werd veroorzaakt door omstandigheden 

die buiten haar macht lagen en dat redelijkerwijze van haar niet kon worden verwacht, noch dat zij 

bij het sluiten van de overeenkomst met die belemmering rekening zou hebben gehouden, noch dat 

zij deze verhindering of de gevolgen ervan zou hebben vermeden of overwonnen”.575 
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369. Hiertoe dienen wel een aantal voorwaarden te zijn vervuld, die opnieuw gelijklopend zijn met de 

PECL en het overmachtsleerstuk uit het Belgisch Burgerlijk Wetboek. In de eerste plaats dient er zich 

een belemmering te hebben voorgedaan, dewelke buiten de macht lag van de schuldenaar. Het 

maakt dan ook niet uit of de omstandigheden al dan niet voorzienbaar waren. De schuldenaar dient 

wel aan te tonen dat hij geen controle kon uitoefenen over de omstandigheden die zich hebben 

voorgedaan. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn indien er sprake is van natuurrampen, aardbevingen, 

stormen, …576 

Indien de schuldenaar geen controle had over de omstandigheden dient de schuldenaar, om zich op 

overmacht te kunnen beroepen, ook aan te tonen dat de omstandigheden, op het ogenblik van het 

sluiten van het contract, redelijkerwijze niet voorzienbaar waren. Zo zal bijvoorbeeld oorlog of een 

natuurramp beschouwd worden als een gebeurtenis waarover de schuldenaar geen controle had 

maar het kan wel zijn dat de schuldenaar deze oorlog of natuurramp had kunnen voorzien bij het 

sluiten van de overeenkomst. Of een gebeurtenis al dan niet voorzienbaar was op het ogenblik van 

het sluiten van het contract, zal worden beoordeeld aan de hand van het goede huisvader criterium. 

Niets belet natuurlijk de partijen om in de overeenkomst zelf, een lijst op te nemen van 

gebeurtenissen die voor overmacht in aanmerking komen (art. 4 en 6 CISG).577 

370. Als derde voorwaarde stelt art. 79 CISG dat de belemmering tevens onvermijdbaar dient te zijn 

geweest. Zo zal de schuldenaar niet bevrijd zijn indien hij redelijke maatregelen kon nemen om te 

verhinderen dat de gebeurtenis zich zou hebben voorgedaan of minstens de gevolgen ervan zou 

hebben beperkt. Of de schuldenaar dergelijke maatregelen voldoende heeft genomen, wordt 

opnieuw beantwoord aan de hand van het goede huisvader criterium.578 

371. Tot slot dient de schuldenaar het causaal verband aan te tonen tussen de onvoorziene 

gebeurtenis en de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst. Van zodra de niet-uitvoering van de 

overeenkomst haar oorzaak, al dan niet gedeeltelijk, vindt bij een onrechtmatig handelen of nalaten 

van de schuldenaar zal deze zich niet op overmacht kunnen beroepen.579 

372. Wanneer aan de voorwaarden van overmacht is voldaan, schrijft art. 79, 4° CISG voor dat de 

schuldenaar zijn wederpartij hiervan in kennis dient te stellen binnen een redelijke termijn. Hierbij 

dient de schuldenaar mee te delen of door de hindernis, de overeenkomst al dan niet gedeeltelijk 

kan worden uitgevoerd  en of de verhindering al dan niet van tijdelijke aard is. Indien deze 

kennisgeving niet binnen een redelijke termijn is gedaan, kan hiervoor een schadevergoeding worden 

                                                                 
576

 M. CLAEYS, “De bijzondere rechtsmiddelen van de partijen”, in H. VAN HOUTE, J. ERAUW, P. WAUTELET 

(eds.), Het Weens Koopverdrag, Antwerpen, Intersentia, 1997, 265. 

577
 M. CLAEYS, “De bijzondere rechtsmiddelen van de partijen”, in H. VAN HOUTE, J. ERAUW, P. WAUTELET 

(eds.), Het Weens Koopverdrag, Antwerpen, Intersentia, 1997, 266. 

578
 M. CLAEYS, “De bijzondere rechtsmiddelen van de partijen”, in H. VAN HOUTE, J. ERAUW, P. WAUTELET 

(eds.), Het Weens Koopverdrag, Antwerpen, Intersentia, 1997, 267. 

579
 M. CLAEYS, “De bijzondere rechtsmiddelen van de partijen”, in H. VAN HOUTE, J. ERAUW, P. WAUTELET 

(eds.), Het Weens Koopverdrag, Antwerpen, Intersentia, 1997, 267. 



131 

 

toegekend aan de wederpartij voor de door haar geleden schade. Op dit vlak is er dan ook een gelijke 

regeling met deze uit de PECL. 

373. Met betrekking tot de gevolgen van overmacht bepaalt Art. 79, 3° CISG dat de schuldenaar 

bevrijd is van het uitvoeren van zijn verbintenissen, voor de periode waarin er sprake is van 

overmacht. Van zodra de schuldenaar over de mogelijkheid beschikt om de overeenkomst uit te 

voeren, dient hij dit dan ook onmiddellijk te doen. Slechts indien er sprake is van een definitieve en 

onomkeerbare hindernis, zal de schuldenaar bevrijd zijn van het uitvoeren van zijn verbintenissen. 580 

374. Wanneer er sprake is van overmacht, zal art. 79, 5° CISG er enkel toe leiden dat de wederpartij 

geen recht heeft op het vorderen van een schadevergoeding. Dit betekent dat overmacht dan ook 

geen rechtsmiddel is om te overeenkomst te laten ontbinden. Zo kan de wederpartij zich nog 

beroepen op zijn recht om de overeenkomst te laten ontbinden, om een prijsvermindering te 

bekomen, …  hierbij dient wel rekening te worden gehouden met art. 28 CISG welke de mogelijkheid 

biedt aan de rechter om de schuldenaar niet te verplichten zijn overeenkomst na te komen. In dat 

geval kan de wederpartij wel nog een prijsvermindering vragen. Is de overmacht slechts van tijdelijke 

aard dan heeft de schuldeiser de keuze tussen ontbinding van de overeenkomst (indien de 

voorwaarden zijn vervuld) of de uitvoering van de overeenkomst.581 

HOOFDSTUK 3: IMPREVISIELEER 

AFDELING 1: BEGRIP EN AFBAKENING 

375. Het beginsel van de verbindende kracht van de overeenkomst zorgt er voor dat de contractswil 

van de partijen en hun respectievelijke verhoudingen worden vastgelegd. Indien deze onderlinge 

verhouding tussen de partijen als gevolg van onvoorziene omstandigheden wordt gewijzigd, komt 

men in het vaarwater van de imprevisieleer. Bij de imprevisieleer gaat het om situaties waarbij er 

zich na de contractsluiting onvoorziene gebeurtenissen voordoen, waar beide partijen geen rekening 

mee hebben gehouden. Bijkomend hebben deze omstandigheden er voor gezorgd dat één van de 

partijen niet, of minstens niet tegen dezelfde voorwaarden, had gecontracteerd indien ze van deze 

gebeurtenissen op de hoogte was geweest.582  

376. De imprevisieleer leunt dan ook sterk aan bij het leerstuk van de overmacht. Bij beide theorieën 

gaat het om situaties waarbij er zich na het sluiten van het contract onvoorziene gebeurtenissen 

hebben voorgedaan die geen van beide partijen kon voorzien. Het grote verschil is dat bij overmacht 
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de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk dan wel definitief onmogelijk is geworden waardoor die 

partij tijdelijk dan wel definitief bevrijd is van het uitvoeren van de overeenkomst. Bij de 

imprevisieleer daarentegen brengen deze gebeurtenissen met zich mee dat de uitvoering van de 

overeenkomst wel ernstig is bemoeilijkt maar in tegenstelling tot overmacht is de uitvoering ervan 

niet onmogelijk geworden. Een ander verschilpunt is dat, in tegenstelling tot bij overmacht waar de 

verbintenis teniet gaat, de imprevisieleer de rechter de bevoegdheid geeft om de overeenkomst te 

ontbinden dan wel aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden.583 

377. In België heeft deze leer nooit algemene ingang gevonden. Het is enkel maar via wettelijke 

uitzonderingen dat deze leer ingang heeft gevonden in ons recht zoals in de woninghuurwet, de wet 

van 11 oktober 1919, inzake aanneming, … Een algemene toepassing van dit principe is echter door 

het Hof van Cassatie nooit aanvaard geweest.   

AFDELING 2: DE VERBINDENDE KRACHT VAN DE OVEREENKOMST EN DE 

LOTSVERBONDENHEID VAN CONTRACTSPARTIJEN 

378. Al vanaf het ontstaan van de Code Civil was het de bedoeling om het verbintenissenrecht te 

funderen op grond van het beginsel van de wilsautonomie, ook wel de contractsvrijheid genoemd 

(zie supra). Dit beginsel heeft op zijn beurt een ander fundamenteel principe in ons recht binnen 

gebracht, namelijk dit van het consensualisme zoals neergeschreven in art. 1134 BW (zie supra).  

Aan het principe van het consensualisme is het Romeinsrechterlijke ‘pacta sunt servanda-beginsel’ 

verbonden. Dit principe houdt in dat de contractspartijen gebonden zijn door de overeenkomsten die 

zij op rechtsgeldige wijze zijn aangegaan en deze overeenkomsten strekken hun tot wet. In beginsel 

kan er enkel via een nieuwe wilsovereenstemming tussen de partijen aan het bestaan van de 

overeenkomst een einde worden gemaakt. 

§1. DE WIJZIGING VAN HET CONTRACTUEEL VERHOUDINGSKADER ALS GEVOLG VAN 

ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN 

379. Art. 1134 BW bepaalt dat rechtsgeldig gesloten overeenkomsten ter goeder trouw dienen te 

worden uitgevoerd. De vraag is echter in hoeverre deze overeenkomst kan tot stand blijven indien er 

zich na de totstandkoming onvoorziene omstandigheden voordoen die de contractsverhouding 

tussen partijen op ernstige wijze hebben aangetast.  

380. Art. 1147 BW bepaalt in dit verband dat wanneer de niet nakoming van een contractuele 

verbintenis het gevolg is van een ‘vreemde oorzaak’, die de schuldenaar van de verbintenis niet kan 

worden toegerekend, deze laatste dan ook niet wegens contractbreuk kan worden veroordeeld. 

Verder bepaalt art. 1148 BW dat er evenmin van contractbreuk sprake kan zijn indien de schuldenaar 

door ‘overmacht’ of ‘toeval’ is verhinderd om zijn contractuele verbintenissen uit te voeren.584  
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§2. DE ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN VERSUS HET BEGINSEL VAN DE VERBINDENDE 

KRACHT VAN DE OVEREENKOMST 

381. De wetgever heeft de problematiek inzake onvoorziene omstandigheden niet uitdrukkelijk 

geregeld. De rechtspraak kan zich inzake deze problematiek dan ook enkel richten tot de bestaande 

rechtsregels om de rechtsgevolgen ervan te bepalen.  

382. Het beginsel van de verbindende kracht van de overeenkomst heeft echter altijd voorrang 

gehad op de imprevisieleer, hetgeen duidelijk blijkt uit de rechtspraak die de toepassing van deze 

leer altijd resoluut heeft afgewezen. Tot op vandaag blijft het uitgangspunt dan ook dat de 

contractspartijen voor de overeenkomsten die zij rechtsgeldig zijn aangegaan gebonden blijven, 

ongeacht de onvoorziene gebeurtenissen die zich nadien hebben voorgedaan (tenzij er natuurlijks 

sprake is van overmacht).585  

383. De ratio legis van deze beslissing wordt gevonden in art. 1134 BW. Het beginsel van de 

verbindende kracht van de overeenkomst is immers een belangrijke waarborg voor de 

rechtszekerheid. De partijen die rechtsgeldig een overeenkomst hebben gesloten, moeten er op 

kunnen vertrouwen dat deze overeenkomst ook daadwerkelijk zal worden uitgevoerd.586 Dit zorgt er 

ook voor dat uitzonderingen op het beginsel zo beperkt mogelijk dienen te blijven. 

384. Indien partijen willen dat er rekening wordt gehouden met onvoorziene omstandigheden 

dienen ze dit in de overeenkomst zelf uit te werken. Een andere reden waarom de imprevisieleer tot 

op vandaag geen algemene ingang heeft gevonden, is de vrees van het Hof van Cassatie dat het 

beginsel van de verbindende kracht van de overeenkomst zou worden uitgehold of misbruikt. Dit 

beginsel wordt immers al op bepaalde manieren gerelativeerd door andere beginselen zoals dit van 

de goede trouw of van het verbod van rechtsmisbruik. De imprevisieleer algemene ingang verlenen 

zou er kunnen voor zorgen dat één van de belangrijkste pijlers van het verbintenissenrecht in een te 

grote mate zou worden aangetast.587  

Op het eerste zicht lijkt het dan ook weinig waarschijnlijk dat de rechtspraak, en in het bijzonder het 

Hof van Cassatie, in de toekomst haar standpunt zal aanpassen. 

AFDELING 3: VOORLOPIG GEEN ALGEMENE INGANG VAN DE IMPREVISIELEER? 

385. Op basis van deze rechtspraak lijkt het duidelijk: zolang er geen wetgevend ingrijpen plaatsvindt, 

zal het Hof van Cassatie de imprevisieleer niet aanvaarden in ons recht. Het beginsel van de bindende 
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kracht van de overeenkomst is een belangrijke waarborg voor de rechtszekerheid en de vrees is 

groot bij het Hof dat een erkenning van de imprevisieleer aanleiding zal geven tot misbruiken. In de 

tweede plaats is ze van oordeel dat dit het best de rechtszekerheid gediend door voorlopig het 

principe van de bindende kracht van de overeenkomst te handhaven. 

AFDELING 4: ALTERNATIEVEN 

§1. HET VERBOD VAN RECHTSMISBRUIK 

386. Het lijkt dus duidelijk dat het Hof van Cassatie de imprevisieleer geen algemene toepassing wil 

verlenen maar in één van de overwegingen geeft het Hof de indruk dat er een schijnbare 

mogelijkheid zou zijn om het leerstuk van de onvoorziene omstandigheden te laten opvangen door 

de leer van het rechtsmisbruik.588 De rechtsleer had immers al voorgesteld om het leerstuk van de 

onvoorziene omstandigheden te laten opvangen door de goede trouw of door het verbod van 

rechtsmisbruik. Wat uit de Cassatierechtspraak zeker kan worden afgeleid is dat de goede trouw niet 

kan worden gezien als een ondervanger van de imprevisieleer maar het is hoogst twijfelachtig of dit 

ook geldt voor het verbod van rechtsmisbruik.  

387. Zo oordeelde het Hof van Cassatie in een arrest van 13 maart 1998 dat een contractspartij art. 

1134 BW noch het erin vervatte rechtsbeginsel van de goede trouw schendt indien zij zich beroept 

op haar recht om een rechtsgeldig gesloten overeenkomst te laten uitvoeren zonder dat is 

aangetoond dat ze daar misbruik zou van hebben gemaakt.589  

388. De vraag is dan ook: wat gebeurt er indien de feitenrechter besluit tot rechtsmisbruik in hoofde 

van een contractspartij? Het Hof van Cassatie had in een arrest van 11 juni 1992590 al duidelijk 

gemaakt welke de sanctie is in geval van rechtsmisbruik: de sanctie bestaat niet in de 

verbeurdverklaring van dat recht, maar in het opleggen van de normale uitoefening ervan of door de 

schade te herstellen die door het misbruik is teweeggebracht.591  

Een belangwekkend arrest is dat van 8 februari 2001.592 Het ging over een echtpaar die een woning 

had aangekocht bij een sociale huisvestingsmaatschappij. In de notariële verkoopakte was een 
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beding opgenomen dat ze de woning niet mochten verkopen vooraleer een termijn van 20 jaar was 

verstreken. Het echtpaar werd door financiële moeilijkheden echter verplicht om de woning te 

verkopen na 17 jaar waarna de sociale huisvestingsmaatschappij de toepassing vorderde van het 

schadebeding. Het Hof van Beroep te Antwerpen wees de vordering af omdat, door in die 

omstandigheden toepassing te maken van het schadebeding, de sociale huisvestigingsmaatschappij 

misbruik had gemaakt van haar recht. Dit omdat het voordeel dat ze nastreefde, door toepassing te 

maken van het schadebeding, buiten verhouding stond tot het nadeel dat hieruit voor de kopers 

voortvloeide. Het Hof van Cassatie trad vervolgens het Hof van Beroep bij en verduidelijkte dat 

wanneer het rechtsmisbruik betrekking heeft op een contractueel beding, het herstel hierin kan 

bestaan dat aan de schuldeiser het recht wordt ontzegd om zich op dat contractueel beding te 

beroepen. Het komt er dan ook op aan dat de feitenrechter een bepaalde partij haar recht kan 

ontzeggen om zich te beroepen op een bepaald beding maar wat niet mag, is die partij ook vervallen 

te verklaren van dat recht.593  

§2. OVERMACHT 

389. Naast rechtsmisbruik als mogelijke opvanger van de imprevisieleer is ook overmacht door de 

rechtsleer opgeworpen als een mogelijke oplossing.  

390. Zoals reeds gezegd dienen twee voorwaarden voldaan te zijn om te kunnen spreken van 

overmacht. In de eerste plaats dient de vreemde oorzaak of gebeurtenis er voor te zorgen dat het 

uitvoeren van de verbintenis voor de schuldenaar onmogelijk wordt. In de tweede plaats mag deze 

gebeurtenis of oorzaak niet gepaard gaan of niet te wijten zijn aan een fout van de schuldenaar (zie 

supra).  

391. Bij de behandeling van de theorie inzake overmacht had ik er al op gewezen dat er in de 

rechtsleer een discussie is omtrent het begrip ‘onmogelijkheid’ waarbij de ene strekking van oordeel 

is dat het moet gaan om een ‘absolute onmogelijkheid’ terwijl de andere strekking vindt dat er enkel 

sprake moet zijn van een ‘relatieve onmogelijkheid’. Welnu, de laatste jaren is er in de rechtspraak 

een verschuiving ontstaan in de richting van de ‘relatieve onmogelijkheid’ waarmee een normale, 

menselijke en/of praktische onmogelijkheid wordt bedoeld.594  

De verklaring van deze verschuiving is mogelijk te vinden in de terughoudendheid van de rechtspraak 

om de leer der onvoorziene omstandigheden algemeen ingang te verlenen. De vraag is dan ook of  

onvoorziene omstandigheden kunnen worden ondergebracht onder het leerstuk van overmacht. 

Hiervoor was er reeds op gewezen dat de begrippen ‘toeval’, ‘vreemde oorzaak’ en ‘overmacht’ vaak 

als synoniemen worden gezien. Zo zou het begrip ‘toeval’ kunnen worden begrepen als een 

onvoorziene gebeurtenis die het onmogelijk maakt (in de relatieve zin van het woord) om de 

verbintenissen uit te voeren. Er dient wel te worden gewezen op de gevolgen van overmacht die 

namelijk inhouden dat de schuldenaar tijdelijk dan wel definitief van zijn verbintenis is bevrijd terwijl 
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de imprevisieleer de mogelijkheid biedt aan de rechter om de overeenkomst aan te passen aan de 

onvoorziene omstandigheden.595 

§3. IMPREVISIECLAUSULES  

392. Het meest aangewezen alternatief om de verwerping van de imprevisieleer op te vangen, is 

door het opstellen van imprevisieclausules. Bij dergelijke clausules gaan partijen een regeling 

uitwerken voor het geval er zich na het sluiten van het contract onvoorziene omstandigheden 

voordoen die als een toepassing van de imprevisieleer kunnen worden beschouwd. In een dergelijke 

clausule gaan partijen bepalen welke omstandigheden al dan niet in aanmerking komen en welke 

precies de gevolgen zijn voor het contract bij het optreden van deze gebeurtenissen.596 

Zo kunnen bijvoorbeeld partijen overeenkomen dat wanneer er zich gewijzigde omstandigheden 

hebben voorgedaan waardoor het contractueel evenwicht is verstoord, de meest gerede partij een 

dergelijke clausule kan inroepen. Er kan in de clausule bijvoorbeeld overeengekomen worden dat het 

contractueel evenwicht wordt geacht te zijn verstoord indien de productiekosten met 25% zijn 

gestegen. Deze clausules bieden meer rechtszekerheid en zeker indien ook de gevolgen gedetailleerd 

zijn omschreven. Zo kan er worden afgesproken dat in dergelijke gevallen partijen met elkaar dienen 

te onderhandelen en dat bij het mislukken van de onderhandelingen het probleem zal worden 

voorgelegd aan een arbiter, dat de overeenkomst wordt ontbonden na het naleven van een bepaalde 

opzeggingstermijn, … Er kan natuurlijk ook een samenhang worden beoogd met clausules inzake 

overmacht. Zo kan worden bepaald dat een partij het recht heeft om bij onvoorziene 

omstandigheden de onderhandelingen opnieuw op te starten tenzij dergelijke omstandigheden 

worden beschouwd als overmacht (die ook gedetailleerd kan worden overeengekomen via 

overmachtsclausules).597 

Dergelijke clausules zijn zeker aan te bevelen omdat partijen weten waar ze aan toe zijn wanneer er 

zich dergelijke omstandigheden voordoen. Dit geeft niet alleen meer rechtszekerheid aan de partijen 

maar hierdoor zal ook het onderlinge vertrouwen groter worden. Er is ook geen discussie over de 

geldigheid van dergelijke overeenkomsten aangezien overmacht en imprevisieleer niet van dwingend 

recht noch van openbare orde zijn.  

AFDELING 5: RECHTSVERGELIJKING 

§1. NEDERLANDS RECHT 

393. De Hoge Raad heeft zich lange tijd afwijzend opgesteld t.o.v. het leerstuk van de onvoorziene 

omstandigheden en ging net zoals het Hof van Cassatie het” pacta sunt servanda” beginsel blijven 
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huldigen. Dit standpunt van de Hoge Raad werd echter onhoudbaar omdat de lagere hoven en 

rechtbanken, en hierin bijgestaan door de rechtsleer, steeds meer voorstander werden van de 

imprevisieleer. Een definitieve ommekeer kwam er dan ook met het arrest van 27 april 1984598 

waarbij de Hoge Raad het leerstuk van de onvoorziene omstandigheden heeft aanvaard.  

394. Na de wijziging van het standpunt van de Hoge Raad heeft er ook een wetgevend ingrijpen 

plaatsgevonden. Hierbij bepaalt  art. 6:258 NBW:  

1. “De rechter kan op verlangen van één der partijen de gevolgen van een overeenkomst 

wijzigen of deze geheel of gedeeltelijk ontbinden op grond van onvoorziene omstandigheden 

welke van dien aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 

ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten. Aan de wijziging of 

ontbinding kan terugwerkende kracht worden verleend. 

2. Een wijziging of ontbinding wordt niet uitgesproken, voor zover de omstandigheden 

krachtens de aard van de overeenkomst of de in het verkeer geldende opvattingen voor 

rekening komen van degene die zich erop beroept. 

3. Voor de toepassing van dit artikel staat degene op wie een recht of een verplichting uit een 

overeenkomst is overgegaan, met een partij bij die overeenkomst gelijk.” 

Dit artikel is wel een lex specialis van art. 6:248, tweede lid NBW dat bepaalt: “een tussen partijen 

krachtens overeenkomst, wet of gewoonte geldende regel is niet van toepassing, voor zover dit in de 

gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid  en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn”. 

395. Er zouden dan ook drie te onderscheiden situaties denkbaar zijn: de eerste situatie is die waarbij 

er sprake is van een ernstige verstoring van de waardeverhouding tussen de wederzijdse prestaties 

inzake wederkerige overeenkomsten zoals muntontwaarding, prijswijzigingen, … De tweede situatie 

zou gevallen omvatten waarbij de overeenkomst haar zin heeft verloren omdat door de onvoorziene 

omstandigheden het doel dat de partijen voor oog hadden niet meer bereikt kan worden of juist al 

bereikt is zoals een nadelige overheidsmaatregel, gewijzigde economische omstandigheden, … De 

derde situatie tot slot heeft betrekking op gevallen die nauw aanleunen bij gevallen van overmacht  

waardoor de nakoming van de overeenkomst ernstig is bemoeilijkt zoals gevallen van morele 

overmacht, oorlogsomstandigheden, nieuwe wettelijke regelingen, …599 

396. De rechter heeft hierbij een ruime beoordelingsmarge en kan allerlei soorten maatregelen 

opleggen om het contractueel evenwicht te herstellen. Zo kan de rechter beslissen tot een algehele 

opheffing van de prestatie al dan niet met een verplichte tegemoetkoming t.o.v. de wederpartij of 

omgekeerd de verplichting tot presteren handhaven maar met een plicht tot tegemoetkoming door 

de wederpartij. De rechter zou ook de plicht tot presteren kunnen opschorten indien de 
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omstandigheden van tijdelijke aard zijn, al dan niet met een tegemoetkoming voor de andere 

partij.600 

§2. HET WEENS KOOPVERDRAG 

397. Art. 79.1 CISG bepaalt dat “een partij niet aansprakelijk is voor een tekortkoming in de 

nakoming van haar verplichtingen, indien zij aantoont dat de tekortkoming werd veroorzaakt door 

een verhindering die buiten haar macht lag en dat redelijkerwijs niet kon worden verwacht dat zij bij 

het sluiten van de overeenkomst met die verhindering rekening zou hebben gehouden of dat zij deze 

of de gevolgen ervan zou hebben vermeden of te boven zou zijn gekomen”.601 

398. De grote discussie rond art. 79 CISG was m.b.t. de vraag of dit artikel, naast overmacht, ook een 

regeling omvatte voor gewijzigde omstandigheden.602 Meer concreet: is een partij ook bevrijd van 

haar verbintenissen indien de uitvoering ervan weliswaar aanzienlijk zwaarder is geworden maar niet 

praktisch onmogelijk? In het verleden hadden zich al veel zaken voorgedaan waarbij de koper 

beweerde bevrijd te zijn van betaling door een plotse prijsdaling van producten of waarbij de 

verkoper opwierp bevrijd te zijn door een plotse prijsstijging. De rechtspraak heeft dit echter nooit 

aanvaard. De vraag was dan ook welke strekking zich vergiste, deze die vond dat Art. 79 CISG enkel 

overmacht omvatte of de strekking die meende dat dit artikel naast overmacht ook onvoorziene 

omstandigheden regelde. 

399. Deze twijfel is zeer recent ‘opgeheven’ door het Belgische Hof van Cassatie. In haar arrest van 

19 juni 2009 heeft ze een belangrijke plaats ingenomen binnen deze discussie. Het Hof van Cassatie 

heeft in dit arrest eigenlijk op twee vlakken een precedent uitgesproken. In de eerste plaats door te 

oordelen dat gewijzigde omstandigheden onder bepaalde voorwaarden een ‘verhindering’ kunnen 

uitmaken zoals bepaald in art. 79.1 CISG en in de tweede plaats omdat ze voor de eerste maal in de 

geschiedenis heeft verwezen naar de UNIDROIT-prinicipes.603 

De feiten waren als volgt: een Nederlandse koper had met een Franse verkoper een aantal 

opeenvolgende overeenkomsten gesloten voor de levering van stalen buizen. In 2004 verzocht de 

verkoper om een aanpassing van de prijs omdat de staalprijs met 70% was gestegen. De partijen 

bereikten hierover geen akkoord en het kwam tot een procedure. De kortgedingrechter verplichtte 
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de verkoper om te leveren onder verbeurte van een dwangsom en de koper diende de helft van de 

door de verkoper gevraagde meerprijs te betalen.604  

De koper stapte hierop naar de Rechtbank van Koophandel te Tongeren om een bevestiging te 

vragen van de leveringsplicht van de verkoper en dit aan de overeengekomen prijs.605 De koper 

vorderde ook nog een bijkomende schadevergoeding voor de laattijdige levering. De verkoper 

steunde zijn vordering op grond van art. 79 CISG en de explosieve stijging van de staalprijzen.606  

De rechtbank oordeelde dat de verkoper zich niet op dit artikel kon beroepen (ondanks de twijfel of 

onvoorziene omstandigheden er wel onder vielen) omdat prijsschommelingen en beperkte 

voorraden geen onvoorzienbaar karakter hebben voor de verkoper, integendeel deze 

omstandigheden maken deel uit van het risico dat hij op zich heeft genomen. De verkoper had 

dergelijke problemen kunnen vermijden door het opnemen van een prijsaanpassings- en 

exoneratieclausule in het contract. Als besluit stelde de rechter nog dat naar zijn oordeel gewijzigde 

omstandigheden die de uitvoering van de verbintenissen niet onmogelijk maakten, niet onder art. 79 

CISG vielen. De rechter plaatste zich dus in het kamp van de auteurs die menen dat art. 79 CISG enkel 

doelt op situaties van overmacht.607 

De zaak kwam vervolgens voor het Hof van Beroep te Antwerpen. Het hof bepaalde hier, in 

tegenstelling tot de rechter in eerste aanleg, dat art. 79 CISG  naast een uitdrukkelijke regeling inzake 

overmacht ook een regeling bevatte inzake onvoorziene omstandigheden. De rechter was de mening 

toegedaan dat het verdrag niet uitsloot dat een prijsaanpassing op grond van onvoorziene 

omstandigheden werd verboden door art. 79 CISG. Op grond van deze redenering vond het Hof van 

Beroep wel dat er een lacune was (er was immers geen uitdrukkelijke regeling) die diende te worden 

opgevuld op grond van het nationaal recht (zie infra).608  

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de zaak uiteindelijk voor het Hof van Cassatie kwam. Zowel de 

rechtbank van Eerste Aanleg als het Hof van Beroep waren van mening dat art. 79 CISG onvoorziene 

omstandigheden niet regelde en de Rechtbank van Eerste Aanleg leidde hieruit een uitsluiting af en 

het Hof van Beroep een lacune. 609 
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Het Hof van Cassatie had echter een ander standpunt en bepaalde dat “gewijzigde omstandigheden 

die niet redelijkerwijze voorzienbaar waren bij de contractsluiting en die onmiskenbaar van aard zijn 

om de last van de uitvoering van de overeenkomst op onevenredige wijze te verzwaren, onder 

omstandigheden, een verhindering kunnen uitmaken in de zin van deze verdragsbepaling”.610 Dit 

arrest was dan ook baanbrekend zowel op nationaal als op internationaal vlak. Voor deze uitspraak 

van het Hof van Cassatie waren er immers geen rechterlijke beslissingen die art. 79 CISG hadden 

uitgebreid tot gevallen van economisch hardship (= gewijzigde omstandigheden).  

400. Een aantal vragen kunnen echter wel worden gesteld… 

401. M.b.t. de concrete casus kan in de eerste plaats de vraag gesteld worden of het Hof van Cassatie 

de stijging van de staalprijs terecht als een onvoorziene omstandigheid heeft gezien. Dit is natuurlijk 

een feitenkwestie maar er zou kunnen worden geargumenteerd dat de verkoper dit had kunnen 

voorzien, gelet op het feit dat er in 2001 ook al een aantal prijsstijgingen waren van om en bij de 

10%.  De plotse prijsstijging zou dan een voorzienbare vergissing of inschattingsfout geweest zijn in 

hoofde van de verkoper.611 

402. Een andere vraag is welke het concrete gevolg is van het feit dat gewijzigde omstandigheden 

onder art. 79 CISG  vallen? Dit betekent dat de verkoper niet kan worden veroordeeld tot 

schadevergoeding wanneer hij weigert te leveren. Art. 79 biedt de verkoper echter niet zelf een 

grondslag om tot ontbinding over te gaan. Het is aan de koper om de overeenkomst te laten 

ontbinden op grond van art. 49 CISG (niet levering door de verkoper) of om gedwongen uitvoering te 

vorderen (art. 46 CISG). Bij overmacht is het anders: hier is er immers geen keuzemogelijkheid 

aangezien, ten gevolge van onvoorziene omstandigheden, het uitvoeren van de overeenkomst 

onmogelijk is geworden. Bij de imprevisieleer is het echter zo dat uitvoering wel nog mogelijk is.612  

403. Wanneer de uitvoering, ondanks de aanzienlijke verzwaring, gedwongen wordt opgelegd, is de 

vraag  wat er met de prijs dient te gebeuren? Meer concreet: moeten de partijen de prijs 

heronderhandelen en in bevestigend geval, wat zijn de gevolgen indien deze onderhandelingen 

falen? De vraag kan ook worden gesteld of, in geval van gedwongen tenuitvoerlegging, de rechter 

niet zelf de prijs zou kunnen aanpassen. Op dit vlak is er wel degelijk een lacune aangezien het 

Verdrag hierover geen regeling heeft uitgewerkt.613  

Om dit laatste op te lossen, heeft het Hof van Cassatie verwezen naar de UNIDROIT- principles. Het 

Hof van Cassatie heeft, in tegenstelling tot het Hof van Beroep, niet de fout gemaakt door te 

verwijzen naar het nationaal recht. Art. 7 CISG vereist immers dat bij de uitlegging van het verdrag 
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rekening wordt gehouden met de noodzaak aan eenvormigheid in de toepassing ervan en dat wordt 

niet bereikt door te verwijzen naar nationaal recht. Art. 7, lid 2 CISG bepaalt hieromtrent dat vragen 

die in dit artikel niet uitdrukkelijk zijn geregeld, dienen te worden opgelost aan de hand van de 

algemene beginselen waarop het verdrag berust en, bij ontstentenis van dergelijke bepalingen, aan 

de hand van de regels die in overeenstemming zijn met het internationaal privaatrecht. Als 

toepassing daarvan verwijst het Hof van Cassatie naar de UNIDROIT- principles, hetgeen een 

precedent is. Zo bepaalt art. 6.2.3 van de UNIDROIT- principles dat de ene partij gerechtigd is om de 

heronderhandelingen aan te vragen en dat bij gebreke aan overeenstemming elke partij zich tot de 

bevoegde rechter kan wenden.614 

Andere auteurs wijzen er echter op dat ook aan de hand van het verdrag zelf een recht of zelfs plicht 

tot heronderhandelen kan voortvloeien, meer bepaald uit art. 7.1 CISG inzake de goede trouw.615 Uit 

dit beginsel kan dan een plicht tot het herstellen van het marktevenwicht worden afgeleid. Art. 79 

CISG vereist immers dat de partij die zich op gewijzigde omstandigheden beroept, alle redelijke 

maatregelen moet nemen (in casu heronderhandelen) om de verhindering tegen te houden of te 

herstellen. Indien in casu de verkoper niet zelf de marktprijs kan beïnvloeden, is heronderhandelen 

de meest redelijke maatregel.616  

404. Wat het Hof van Cassatie echter niet heeft beslist, is wat er moet gebeuren indien de 

heronderhandelingen niet succesvol zijn. Aangezien het zeer moeilijk zou zijn om uit te maken wie 

schuldig is aan de mislukking ervan, is het ook bijna onmogelijk om de daaruit voortgevloeide schade 

ten laste te leggen van één van de partijen. Daarom kan het zijn aangewezen om de regeling uit de 

UNIDROIT- principles over te nemen en de rechter de bevoegdheid te geven om het contract te 

ontbinden dan wel aan te passen en dit zonder te kijken naar de eventuele schuld van de ene of de 

andere partij.617 

405. Een laatste vraag is of deze erkenning van de imprevisieleer ook kan doorgetrokken worden 

naar contracten die niet onder het CISG vallen zoals bijvoorbeeld een koopcontracten gesloten onder 

toepassing van het Belgisch recht. Met de twee cassatiearresten van 1994 in het achterhoofd, zou dit 

een ommekeer vereisen in de rechtspraak van het Hof van Cassatie niettemin de deur toch op een 

kier werd gehouden door te bepalen dat gewijzigde omstandigheden wel in aanmerking komen voor 

zover de eis tot ongewijzigde nakoming rechtsmisbruik zou uitmaken (zie supra).  

406. In elk geval zal het raadzaam zijn om (zowel bij internationale als nationale contracten) 

voorlopig toch gebruik te maken van imprevisie-clausules die rekening kunnen houden met 

                                                                 
614

 K. COX, “gewijzigde omstandigheden in internationale koopcontracten: het Hof van Cassatie als pionier”, RW 

2009-10, nr. 18, 735. 
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 Zoals bijvoorbeeld D. TALLON, “Hardship” in A. HARTKAMP (eds.), Towards a European Civil Code, Kluwer 

Law International, 2004, 501. 
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 K. COX, “gewijzigde omstandigheden in internationale koopcontracten: het Hof van Cassatie als pionier”, RW 

2009-10, nr. 18, 736. 
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2009-10, nr. 18, 736. 
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onvoorziene omstandigheden en de gevolgen kunnen vastleggen wanneer er zich dergelijke 

omstandigheden voordoen. Natuurlijk zal het in de praktijk niet altijd even gemakkelijk zijn om alle 

onvoorziene omstandigheden te kunnen voorzien. Ook economisch gezien is dit niet de meest 

passende oplossing omdat dergelijke dingen nu eenmaal kosten met zich meebrengen. 

AFDELING 6: BESLUIT 

407. Tot op vandaag is er in het Belgisch recht nog altijd geen algemene regeling inzake onvoorziene 

omstandigheden. Het Hof van Cassatie heeft meermaals de kans gehad om een algemene regeling 

mogelijk te maken maar in het belang van de rechtszekerheid laat ze dit niet toe. Het principe van de 

verbindende kracht van de overeenkomst blijft dus voorop staan.  

Dit betekent niet dat partijen zich niet kunnen weren tegen onvoorziene omstandigheden. Partijen 

kunnen immers de gevolgen van onvoorziene omstandigheden regelen in het contract door hiervoor 

uitdrukkelijk voorbehoud te maken, door samen naar alternatieven te zoeken indien er zich 

dergelijke omstandigheden hebben voorgedaan, … 

408. Indien een partij wordt geconfronteerd met deze omstandigheden en er is in het contract zelf 

geen voorbehoud gemaakt, heeft deze drie mogelijkheden om er aan te ontsnappen: een eerste 

mogelijkheid is dat de rechter concludeert dat het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk is 

geworden waardoor er sprake is van overmacht. Een tweede mogelijkheid is wanneer in het contract 

een bepaling is opgenomen die de onvoorziene gebeurtenis heeft geregeld en in de derde plaats 

wanneer de rechter tot de vaststelling komt dat de wederpartij zich schuldig heeft gemaakt aan 

rechtsmisbruik. 

409. Op het vlak van internationale contracten die onder het Weens Koopverdrag vallen lijkt er met 

de uitspraak van het Hof van Cassatie nu wel een mogelijkheid te bestaan om met onvoorziene 

omstandigheden rekening te houden. Er moet natuurlijk worden afgewacht welke gevolgen aan het 

precedent van het Hof van Cassatie worden gegeven. 

410. Daarnaast beschikken ook de andere Europese landen over een wettelijke regeling inzake 

onvoorziene omstandigheden waardoor België samen met Frankrijk ietwat geïsoleerd komt te staan. 

Hoewel ons hof van Cassatie nog steeds weigert de imprevisieleer te erkennen bij gebrek aan 

wettelijke grondslag lijkt het Hof hiermee, zeker gelet op de uitspraak van 19 juni 2009, een signaal 

te geven naar de Belgische wetgever. Naar mijn mening is het Hof van Cassatie geen tegenstander 

van de imprevisieleer maar is ze van oordeel dat, in het licht van de rechtszekerheid, het beter is om 

voorlopig voorrang te geven aan art. 1134 BW. Indien de Belgische wetgever de beslissing zou nemen 

om een dergelijke regeling in te voeren, lijkt het mij raadzaam dat ze kijkt naar onze noorderburen 

aangezien deze een zeer uitgebreide regeling hebben opgenomen en bovenal omdat blijkt dat die 

regeling tot nog toe zeer succesvol is gebleken.  

HOOFDSTUK 4: ALGEMEEN BESLUIT 

411. In dit werk is getracht een overzicht te geven van een aantal problemen die zich kunnen 

voordoen in de precontractuele en contractuele periode.  
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412. Na het behandelen van de hierboven neergeschreven problemen, kunnen er naar mijn mening 

twee grote vaststellingen worden gedaan. 

413. De eerste vaststelling is dat de algemene zorgvuldigheidsnorm aanwezig is op nagenoeg elk vlak 

van de precontractuele periode en ook het middel bij uitstek is om het precontractueel gedrag te 

beoordelen.  

Dit is in de eerste plaats aan bod gekomen bij de onderhandelingen. Elke partij is vrij om de 

onderhandelingen aan te vatten en om deze nadien ook weer stop te zetten zonder hiervoor enige 

vergoeding te zijn verschuldigd. Wanneer de wederpartij opwerpt dat het afbreken van de 

onderhandelingen op foutieve wijze is gebeurd, zal dit worden beoordeeld aan de hand van de 

algemene zorgvuldigheidsnorm.  

Ook bij het aanbod is de algemene zorgvuldigheidsnorm niet weg te denken, ook al is haar rol hier 

minder groot dan op het vlak van onderhandelingen. Bij het aanbod zal de algemene 

zorgvuldigheidsnorm vooral een rol spelen op het vlak van de substantiële en essentiële  elementen. 

Indien de vraag aan de orde is of de verkoper op de hoogte diende te zijn van het feit dat de koper 

een bepaald bijzonder gebruik op het oog had, dan zal dit opnieuw worden beantwoord aan de hand 

van de algemene zorgvuldigheidsnorm.  

Ook wanneer de aanbieder wenst af te wijken van het gemene recht via het opstellen van algemene 

voorwaarden zal het goede huisvader criterium een rol spelen. Zo kan er bijvoorbeeld worden 

opgeworpen dat de verkoper geen of onvoldoende uitleg heeft gegeven over de inhoud en 

draagwijdte van de algemene voorwaarden. Of dit het geval is zal opnieuw worden nagegaan door te 

kijken of de goede huisvader uitleg zou hebben gegeven over de inhoud en draagwijdte van de 

algemene voorwaarden. 

Daarnaast zal de algemene zorgvuldigheidsnorm ook bepalend zijn om de verhouding vast te leggen 

tussen de eigen onderzoeksplicht enerzijds en het bestaan van een informatieverplichting anderzijds. 

Zo is gezien dat de eigen onderzoeksplicht een einde neemt daar waar er een informatieplicht 

ontstaat in hoofde van de wederpartij. Of er een informatieplicht bestaat zal uitgemaakt worden aan 

de hand van de algemene zorgvuldigheidsnorm door te kijken of de goede huisvader van deze 

informatie op de hoogte zou zijn geweest en of hij deze informatie zou hebben meegedeeld. Indien 

er enkel sprake is van een onderzoeksplicht zal  de vraag zijn of die persoon haar onderzoeksplicht op 

voldoende wijze heeft uitgeoefend hetgeen opnieuw zal worden bekeken via het goede huisvader 

criterium.  

Hierbij aansluitend zal de algemene zorgvuldigheidsnorm ook een grote rol spelen bij de 

wilsgebreken dwaling en bedrog. Of de dwaling verschoonbaar is, zal heden ten dage vooral worden 

bepaald door te kijken of de wederpartij geen fout heeft begaan en zo de dwaling heeft veroorzaakt. 

Maar zelfs indien dit niet het geval is, zal het verschoonbaarheidsvereiste nog steeds worden 

ingevuld aan de hand van de algemene zorgvuldigheidsnorm. Er zal immers worden nagegaan of een 

normaal, voorzichtig persoon, geplaatst in dezelfde omstandigheden, ook deze dwaling zou hebben 

begaan om zo uit te maken of de dwaling al dan niet als verschoonbaar dient te worden beschouwd. 

Bij bedrog is de aandacht meer gericht op het bestaan van kunstgrepen en op de vraag of er al dan 

niet opzet aanwezig is maar ook hier is de algemene zorgvuldigheidsnorm niet weg te denken. Zo zal 
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er ingeval van incidenteel bedrog rekening kunnen worden gehouden met de nalatigheden en fouten 

van de ‘bedrogene’. Wanneer men dient na te gaan of er sprake is van stilzwijgend bedrog, dient 

men eerst en vooral te kijken of er sprake is van een informatieplicht, hetgeen opnieuw zal worden 

beantwoord aan de hand van de algemene zorgvuldigheidnorm zoals hierboven geschreven. 

414. Een tweede grote vaststelling is de opkomst van de vertrouwensleer.  

Dit is in de eerste p laats gezien bij het afbreken van onderhandelingen. Niet alleen wanneer de 

onderhandelingen op foutieve wijze zijn afgebroken, zal dit afbreken van de onderhandelingen als 

onrechtmatig worden beschouwd maar ook wanneer bij de wederpartij het gerechtvaardigd 

vertrouwen is ontstaan dat er een overeenkomst zou worden gesloten,  kan er toe leiden dat het 

beëindigen van de onderhandelingen een onrechtmatig karakter heeft. 

Daarnaast is ook gezien dat de vertrouwensleer een invloed kan hebben op de schadevergoeding die 

wordt toegekend bij het onrechtmatig afbreken van de onderhandelingen. Via toepassing van art. 

1382-83 BW zal het slachtoffer enkel een vergoeding krijgen voor het negatieve contractsbelang 

(tenzij er zonder de fout een rechtsgeldig contract zou zijn gesloten geweest) terwijl op grond van de 

vertrouwensleer bijkomend een vergoeding kan worden gevorderd voor het positieve 

contractsbelang. 

Ook op het vlak van het aanbod is gezien dat de vertrouwensleer in bepaalde mate een invloed kan 

hebben, voornamelijk op het vlak van de geldigheidsduur. Volgens de werkelijke wil zou het 

bijvoorbeeld kunnen zijn dat de geldigheidsduur van het aanbod is verstreken, maar op grond van 

het gewekte vertrouwen is het mogelijk dat de wederpartij alsnog het aanbod mag aanvaarden 

omdat hij er op gerechtvaardigde wijze is van uitgegaan dat het aanbod nog steeds geldig was, en 

dus nog steeds kon worden aanvaard. 

Daarnaast is ook gezien dat de vertrouwensleer een bron van contractuele gebondenheid kan zijn. 

Wanneer de werkelijke wil en wilsverklaring van elkaar verschillen, wordt in principe voorrang 

gegeven aan de werkelijke wil tenzij de wederpartij er op gerechtvaardigde wijze mocht van uitgaan 

dat beiden wel degelijk met elkaar in overeenstemming waren. 

De vertrouwensleer kan hierbij niet alleen een rol spelen in de verhouding tot derden maar ook 

tussen contracterende partijen. Het vertrouwen kan hiertoe bijdragen tot de interpretatie en zelfs 

aanvulling van de overeenkomst.  

Deze twee algemene beginselen zijn daarnaast ook zo soepel dat ze vatbaar zijn voor interpretatie, 

hetgeen het mogelijk maakt om de inhoud en betekenis van deze begrippen aan te passen aan de 

gewijzigde waarden en normen in onze maatschappij. Deze twee beginselen maken het ook mogelijk 

om het gedrag van mensen te beoordelen en zo nodig bij te sturen door telkens een signaal te geven 

welk gedrag al dan niet als verantwoord wordt beschouwd in onze maatschappij.  

Bij het deel over overmacht en imprevisie zijn deze twee beginselen veel minder sterk aanwezig. Uit 

de behandeling van deze twee leerstukken is gebleken dat op het vlak van overmacht een vrij grote 

gelijkenis bestaat met Nederland, de PECL en het CISG. Bijna in alle regelingen wordt overmacht op 

min of meer dezelfde wijze omschreven en worden er dezelfde gevolgen aan verbonden, namelijk 

een tijdelijke dan wel een definitieve bevrijding van de verplichtingen uit de overeenkomst. 
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Bij de imprevisieleer is gebleken dat België ietwat een eenzaat is op het europese niveau. Samen met 

Frankrijk, is België het enige land waarin de leer van gewijzigde omstandigheden niet is toegelaten. 

De oorzaak ligt naar mijn mening in de vrees van het Hof van Cassatie dat dit andere algemene 

beginselen zoals dit van de bindende kracht van de overeenkomst, al  teveel zou uithollen. Niettemin 

is gezien dat in Nederland een dergelijke regeling wel succesvol is geweest, niettemin het Nederlands 

recht op dezelfde beginselen is gefundeerd dan het Belgische recht. Wanneer de wetgever ooit de 

imprevisieleer wettelijke ingang zou verlenen, lijkt het mij aangeraden om zich te steunen op het 

Nederlands recht.  
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