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VOORWOORD 

 

Bij het uitwerken en afronden van een afsluitende proef lijkt het vanzelfsprekend om eens 

terug te blikken op het afgelegde studietraject in het algemeen en onderhavige masterproef 

in het bijzonder. 

 

Bij elke onderneming van enige omvang, die een mens op zich neemt, rijst het besef, dat, 

alhoewel hij de klus uiteindelijk zelf zal moeten klaren, hij het gestelde doel niet zal reali-

seren zonder de steun anderen. Het lijkt me dan ook passend om van de gelegenheid ge-

bruik te maken enige woorden van waardering uit te spreken. 

 

In de eerste plaats wil ik mijn promotor, Prof. Dr. I. Claeys, bedanken voor zijn nuttige 

wenken en bijsturingen bij het tot stand komen van dit werk. 

 

Daarnaast wens ik ook mijn waardering te betuigen jegens mijn ouders voor hun geloof in 

mij en hun niet aflatende steun gedurende mijn studieperiode. 
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INLEIDING 

 

De vraag hoe de bewijslast verdeeld moet worden in een proces is een zeer omvangrijke 

materie, gezien deze vraag zich stelt telkens een geding op gang wordt gebracht, ongeacht 

in welke context van het recht men een aanspraak doet gelden. In deze masterproef wordt 

de verdeling van de bewijslast enkel besproken in de context van het contractenrecht, hoe-

wel het af en toe ook noodzakelijk zal zijn buiten deze context te treden. 

 

In het eerste deel wordt het belang aangetoond van de studie van de bewijslast. Zoals zal 

blijken is de verdeling van de bewijslast immers een uitermate belangrijke opgave, daar 

deze verdeling zal bepalen welke procespartij het risico draagt om het proces te verliezen. 

 

In het tweede deel de wettelijke verdeling van de bewijslast besproken, zoals geregeld door 

de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek. Om 

de correcte toepassing van deze regels duidelijk te maken wordt daarbij ook stilgestaan bij 

de invloed die de houding van een procespartij kan hebben op de bewijslast. 

Het is echter niet zo dat in alle gevallen deze wettelijke regeling onverkort toepassing 

vindt. Zo voorziet de wetgever zelf vaak uitzonderingen op deze verdeling, hetzij door 

middel van een wettelijke omkering van de bewijslast, hetzij door middel van de invoer 

van wettelijke vermoedens. Op deze uitzonderingen wordt dan ook dieper ingegaan. 

 

Niet enkel de wetgever kan voorzien in uitzonderingen op de wettelijke verdeling van de 

bewijslast. Aangezien de gemeenrechtelijke regeling voorzien in de artikelen 1315 van het 

Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek noch van openbare orde, noch 

van dwingend recht is, kunnen ook de gedingvoerende partijen zelf afwijken van de basis-

principes door middel van een onderling akkoord. Het derde deel van deze uiteenzetting 

wordt dan ook gewijd aan de conventionele regeling van de verdeling van de bewijslast. 

 

Dat de wettelijke regeling betreffende de verdeling van de bewijslast in de praktijk niet 

steeds strikt wordt toegepast, zal blijken in het vierde deel van deze uiteenzetting. Zowel in 

de rechtspraak als in de rechtsleer is men het er immers over eens dat een strikte toepassing 

van de gemeenrechtelijke verdelingsregels in de praktijk niet werkbaar is. Er kunnen dan 

ook verschillende gevallen onderscheiden worden waarbij de strikte toepassing van de be-
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wijslastverdelende regels verlaten wordt ten voordele van een meer soepele toepassing van 

deze regels. Dit is ten eerste het geval wanneer een gedingvoerende partij geconfronteerd 

wordt met de last tot het bewijzen van een negatief feit. Om aan deze zeer moeilijke, zo 

niet onmogelijke opdracht tegemoet te komen aanvaard de rechtspraak dat het rechtvaardig 

is de bewijslast in hoofde van deze partij enigszins te verlichten.  

Ten tweede moet de strikte verdeling van de bewijslast tegenwoordig plaats ruimen voor 

de samenwerking van de partijen aan de bewijslevering. Van de gedingvoerende partijen 

wordt heden ten dage verwacht dat zij loyaal samenwerken aan de bewijsvoering met als 

doel de ware toedracht van de feiten te achterhalen. Ook hier ziet men dat de strikte verde-

ling van de bewijslast verlaten wordt. 

Tenslotte wordt ook het door de rechtspraak ontwikkelde onderscheid tussen resultaats- en 

inspanningsverbintenissen besproken. De kwalificatie van een verbintenis als zijnde een 

inspanningsverbintenis of een resultaatsverbintenis heeft immers eveneens een invloed op 

de verdeling van de bewijslast. 

 

In het vijfde deel worden twee bijzondere gevallen besproken waarbij de toepassing van de 

wettelijke regeling van de bewijslast controversieel is. Het eerste geval betreft een situatie 

waarbij door een gedingvoerende partij de exceptio non adimpleti contractus opgeworpen 

wordt. Het Hof van Cassatie heeft met betrekking tot deze materie reeds gedurende lange 

tijd een vast standpunt ingenomen. Dit standpunt kon en kan echter rekenen op veel kritiek 

in de rechtsleer, waarin het standpunt van het Hof zelfs resoluut wordt afgewezen.  

Het tweede geval betreft de verdeling van de bewijslast in zaken waarbij een patiënt de 

aansprakelijkheid vordert van haar behandelende arts, wegens miskenning van de informa-

tieplicht van deze laatste. In deze materie is het interessant een rechtsvergelijkende studie 

te maken met de Franse rechtspraak, gezien deze een determinerende invloed gehad heeft 

op de Belgische rechtspraak. 



 
Bewijslast in het contractenrecht  8 
 

DEEL I. Belang van de studie van de bewijslast 

 

“De leer van de bewijslast is de ruggegraat van het burgerlijk geding”, M. STORME. 

 

1. Dit citaat geeft mijn inziens op perfecte wijze aan hoe belangrijk de regeling betref-

fende de verdeling van de bewijslast tussen de gedingvoerende partijen is. De verdeling 

van de bewijslast oefent immers een determinerende invloed uit op zowel de gedingvoe-

rende partijen als op de rechter en bijgevolg ook op de uitkomst van het proces. 

 

2. Het bewijzen van feiten is een van de belangrijkste stappen in een gerechtelijke pro-

cedure. Gezien het achterhalen van de ware toedracht van de betwiste feiten vaak niet mo-

gelijk zal zijn, moeten de gedingvoerende partijen alles in het werk stellen om de rechter te 

overtuigen van ‘hun’ waarheid. Voor de gedingvoerende partijen is het zeer belangrijk te 

weten wie de last draagt om die waarheid te bewijzen. De verdeling van de bewijslast is 

namelijk niet enkel van belang om te weten welke partij er goed aan doet om ter zake die-

nend bewijsmateriaal te vergaren, maar vooral om te weten wie het risico draagt om het 

proces te verliezen, wanneer men er niet in slaagt de rechter te overtuigen van een bepaalde 

bewering. Het is namelijk zo dat diegene die de bewijslast draagt, eveneens diegene zal 

zijn die door de rechter in het ongelijk gesteld zal worden wanneer omtrent een bepaald 

feit nog twijfel of onzekerheid blijft bestaan. Dit zorgt ervoor dat een partij zowel bij het 

opstarten van een geding, als tijdens de loop van het geding, zeer bedachtzaam moet zijn 

bij het naar voor brengen van bepaalde beweringen. Beweringen die gedaan worden door 

een bepaalde partij, maar die door haar niet kunnen bewezen worden, zullen aldus ten ha-

ren nadele worden verworpen door de rechter. 

 

3. De rechter mag bij het nemen van een beslissing in een bepaalde zaak geen persoon-

lijke kennis inroepen en mag zijn beslissing enkel steunen op de elementen de door de par-

tijen werden voorgedragen. De rechter zal aldus slechts een beslissing kunnen nemen, en 

het recht kunnen toepassen, op basis van feiten die door de partijen worden aangevoerd en 

bewezen. In de uiteindelijke beoordeling zal de rechter zich moeten schikken naar de ver-

deling van de bewijslast. De rechter zal de naar voor gebrachte beweringen tegen elkaar 

moeten afwegen, en de partij die de bewijslast draagt, maar er niet in slaagt haar bewerin-

gen kracht bij te zetten, in het ongelijk moeten stellen. 
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4. Theoretisch gezien lijkt dit alles een gemakkelijke opgave, maar dat is het in werke-

lijkheid niet. De bewijslast wordt tijdens de loop van het geding immers constant verscho-

ven van eiser naar verweerder en omgekeerd, waarbij het vaak moeilijk te achterhalen is op 

welk moment zo een verschuiving van de bewijslast plaats vindt. Daarom is het van belang 

de verdeling van de bewijslast van naderbij te bekijken. 
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DEEL II. De wettelijke regeling van de bewijslast 

 

Afdeling 1. Artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek 

 

5. De bewijslast wordt wettelijk geregeld in art. 1315 B.W. Dit artikel stelt het volgen-

de: 

“Hij die de uitvoering van een verbintenis vordert, moet het bestaan daarvan bewijzen. 

Omgekeerd moet hij die beweert bevrijd te zijn, het bewijs leveren van de betaling of van 

het feit dat het tenietgaan van zijn verbintenis heeft teweeggebracht.” 

 

Onderafdeling 1. Toepassingsgebied 

 

6. Het artikel 1315 B.W. bevindt zich onder Titel III van het Burgerlijk Wetboek, dat 

handelt over contractuele verbintenissen. Dit betekent echter niet dat haar toepassing zich 

beperkt tot contractuele verbintenissen; in de praktijk wordt deze regeling namelijk ook 

geacht van toepassing te zijn op alle andere domeinen van het burgerlijk recht, voor zover 

bijzondere wetsbepalingen niet voorzien in een afwijking.1 

Deze bijzondere wetsbepalingen die voorzien in een afwijkende verdelingsregeling zijn zo 

talrijk dat men zich zeker niet mag blindstaren op de algemene regeling van de bewijslast 

voorzien in art. 1315 B.W. Men dient steeds na te gaan of in een specifiek geval niet voor-

zien werd in een andere verdeling van de bewijslast. Dergelijke uitzonderingsbepalingen 

worden verder besproken in afdeling 3 betreffende de wettelijke uitzonderingen op de ge-

meenrechtelijke regeling betreffende de verdeling van de bewijslast. 

 

7. De invoering van art. 870 Ger.W., de procedurele tegenhanger van art. 1315 BW., is 

eveneens een aanwijzing dat ook de wetgever een meer algemene toepassing van de regels 

betreffende de bewijslast voor ogen had.2 Deze bepaling stelt dat “iedere partij het bewijs 

                                                 
1 M. STORME , De bewijslast in het Belgisch privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1962, 89; H. DE PAGE, Traité 
élémentaire de droit civil belge. Les obligations, III, Brussel, Bruylant, 1967, 701; J. KIRKPATRICK, “Essai 
sur les règles régissant la charge de la preuve en droit belge”, in Liber amicorum Lucien Simont, Brussel, 
Bruylant, 2002, 105-106; H. GEENS, “De verdeling van de bewijslast over de partijen in het verzekering-
srecht en het gemeen verbintenissenrecht”, in B. ALLEMEERSCH, P. LONDERS en S. SROKA, Bewijsrecht, 
Brussel, Larcier, 2007, 161. 
2 S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek 2, Brugge, Die Keure, 2009, 162; M. CLAVIE, D. GOBERT, E. MONTE-

RO, La preuve, Luik, ULg Formation permantente CUP, 2002, 11. 
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moet leveren van de feiten die zij aanvoert”. Deze algemene bewoordingen lijken er inder-

daad op te wijzen dat de principes betreffende de verdeling van de bewijslast niet beperkt 

blijven tot de domein van de contractuele verbintenissen. 

 

Onderafdeling 2. Onderscheid bewijslast - bewijsrisico - aanvoeringslast 

 

8. De regeling betreffende de verdeling van de bewijslast in art. 1315 B.W. laat zich in 

elke fase van het geding gelden en kan bijgevolg ingedeeld worden in verschillende com-

ponenten. Bij aanvang van de gerechtelijke procedure bepaalt zij wie de aanvoeringslast 

draagt, vervolgens bepaalt ze wie wat moet bewijzen, en tenslotte helpt ze de rechter bij de 

beoordeling van het geschil.3 Aldus dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de 

aanvoeringslast, de bewijslast en het bewijsrisico.4 

 

§ 1. De aanvoeringslast 

 

9. De aanvoeringslast (ook “stelplicht” genaamd) gaat de bewijslast logisch en chrono-

logisch vooraf5 en bepaalt welke procespartij de feitelijke elementen ter staving van zijn 

beweringen moet aanvoeren of stellen. Wanneer een procespartij een aanspraak formuleert, 

zal deze logischerwijs eerst alle relevante feiten, middelen, geschriften en personen moeten 

stellen ter staving van zijn beweringen. Pas daarna kan overgegaan worden tot het effectief 

bewijzen van de elementen die zijn beweringen kracht bijzetten.6 

Aangezien de eiser ingevolge art. 1315 B.W. de bewijslast draagt, en slechts elementen 

bewezen kunnen worden die eerst werden aangevoerd, draagt de eiser in beginsel ook de 

aanvoeringslast.  

 

10. Toch kan gesteld worden dat de aanvoeringslast in principe los staat van de bewijs-

last en dat de aanvoeringslast geenszins de bewijslast impliceert. Het is namelijk zo dat in 

bepaalde gevallen de bewijslast overbodig gemaakt wordt door de aanvoeringslast. 

                                                 
3 H. GEENS, “De verdeling van de bewijslast over de partijen in het verzekeringsrecht en het gemeen verbin-
tenissenrecht”, in B. ALLEMEERSCH, P. LONDERS en S. SROKA, Bewijsrecht, Brussel, Larcier, 2007, 170. 
4 H. GEENS, “De verdeling van de bewijslast over de partijen in het verzekeringsrecht en het gemeen verbin-
tenissenrecht”, in B. ALLEMEERSCH, P. LONDERS en S. SROKA, Bewijsrecht, Brussel, Larcier, 2007, 170. 
5 “secundum allegata et probata judex debet”; S. STIJNS, “Gedrag en wangedrag der partijen in het burgerlijk 
geding. Spanningsverhouding met de bewijsvoering”, R.W. 1989-1990, 1007. 
6 Dit belet evenwel niet dat er feiten gesteld kunnen worden door een partij die de last ervan niet draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij het bestaan van een wettelijk vermoeden. 
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11. Dit is ten eerste het geval wanneer de eiser onvoldoende feitelijke elementen ter sta-

ving van zijn vordering kan of wil aanvoeren in de gedinginleidende akte. In dit geval is de 

stelplicht niet voldaan, en kan de tegenpartij de exceptio obscuri libelli inroepen.7 De ex-

ceptio obscuri libelli is een exceptie die door de verweerder kan worden opgeworpen wan-

neer die van mening is dat de vordering van de eiser onontvankelijk is wegens gebrek aan 

een nauwkeurige aanduiding van het onderwerp en de middelen van de vordering.8 

Wanneer de rechter het eens is met de verweerder zal dit leiden tot een afwijzing van de 

vordering als zijnde onontvankelijk.9 Dergelijke afwijzing brengt bijgevolg met zich mee 

dat niet wordt overgegaan tot het effectief leveren van bewijzen en dat de bewijslast door 

de aanvoeringslast overbodig wordt gemaakt. De eiser moet er aldus voor zorgen dat hij 

steeds voldoende feiten aanvoert die zijn beweringen kracht kunnen bijzetten, om te ver-

mijden dat de verweerder de exceptie obscuri libelli zou kunnen opwerpen. Anderzijds is 

het ook aan te raden voor de eiser om niet méér feiten aan te voeren dan nodig om zijn 

beweringen kracht bij te zetten aangezien hij zo het risico kan lopen om bepaalde feiten 

niet te kunnen bewijzen en bijgevolg in het ongelijk gesteld te worden.10  

 

12. De effectieve bewijslevering wordt eveneens overbodig gemaakt in het geval dat 

wanneer de feiten die worden aangevoerd door de ene procespartij, niet betwist en aldus 

bevestigd worden door de tegenpartij.11 In dit geval zijn beide partijen het eens over de 

vooropgestelde feiten, wat met zich meebrengt dat de rechter deze feiten niet meer in twij-

fel kan en mag trekken, zodat de bewijsvoering bijgevolg overbodig gemaakt wordt. 12 Het 

                                                 
7 A. DE BOECK en H. GEENS, “De bewijsmiddelen en hun hiërarchie, de bewijslastverdeling en de inpassing 
van e-commerce anno 2008: Geruisloze overgang van oud naar nieuw?”, in X. Het vermogensrechtelijk be-
wijsrecht vandaag en morgen, Brugge, Die Keure, 2009, 77; S. STIJNS, “Gedrag en wangedrag der partijen in 
het burgerlijk geding. Spanningsverhouding met de bewijsvoering”, R.W. 1989-1990, 1008. 
8 H. GEENS, “De verdeling van de bewijslast over de partijen in het verzekeringsrecht en het gemeen verbin-
tenissenrecht”, in B. ALLEMEERSCH, P. LONDERS en S. SROKA, Bewijsrecht, Brussel, Larcier, 2007, 171. 
9 H. GEENS, “De verdeling van de bewijslast over de partijen in het verzekeringsrecht en het gemeen verbin-
tenissenrecht”, in B. ALLEMEERSCH, P. LONDERS en S. SROKA, Bewijsrecht, Brussel, Larcier, 2007, 171; A. 
DE BOECK en H. GEENS, “De bewijsmiddelen en hun hiërarchie, de bewijslastverdeling en de inpassing van 
e-commerce anno 2008: Geruisloze overgang van oud naar nieuw?”, in X. Het vermogensrechtelijk bewijs-
recht vandaag en morgen, Brugge, Die Keure, 2009, 77. 
10 S. STIJNS, “Gedrag en wangedrag der partijen in het burgerlijk geding. Spanningsverhouding met de be-
wijsvoering”, R.W. 1989-1990, 1008. 
11 S. STIJNS, “Gedrag en wangedrag der partijen in het burgerlijk geding. Spanningsverhouding met de be-
wijsvoering”, R.W. 1989-1990, 1007. 
12 Cass. 10 mei 2001, Pas., 2001, I, n° 270, p.807; S. STIJNS, “Gedrag en wangedrag der partijen in het bur-
gerlijk geding. Spanningsverhouding met de bewijsvoering”, R.W. 1989-1990, 1007; A. DE BOECK en H. 
GEENS, “De bewijsmiddelen en hun hiërarchie, de bewijslastverdeling en de inpassing van e-commerce anno 
2008: Geruisloze overgang van oud naar nieuw?”, in X. Het vermogensrechtelijk bewijsrecht vandaag en 
morgen, Brugge, Die Keure, 2009, 77; S. RUTTEN, “Beginselen van behoorlijke bewijsvoering in het burger-
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bestaan van een betwisting omtrent de aangevoerde feiten is immers een noodzakelijke 

voorwaarde voor het ontstaan van de bewijslast.13 De niet-betwiste feiten zullen niet meer 

aan de orde komen in de behandeling van de zaak. 

Indien de verweerder geen enkel feit dat aangevoerd werd door de eiser betwist, zal de 

verweerder afgewezen worden bij gebrek aan voldoende betwisting.14 In dit geval zijn bei-

de gedingvoerende partijen het immers eens over alle geschilpunten, wat een proces en een 

effectieve bewijslevering van de feiten overbodig maakt.15  

 

13. Tenslotte is het bewijzen van feiten eveneens overbodig wanneer een procespartij 

feiten aanvoert die algemeen bekend zijn.16 Dergelijke feiten mogen door de rechter als 

waar beschouwd worden en dienen aldus niet bewezen te worden door de partij die ze aan-

voert. Onder algemeen bekende feiten verstaat men feiten die behoren tot de kennis van 

ieder gecultiveerd mens.17 

 

14. Aan de aanvoeringslast is een aanvoeringsrisico verbonden. Het aanvoeringsrisico 

bepaalt welke partij het risico draagt van de gevolgen van het niet of onvoldoende aanvoe-

ren van feiten. Diegene die de aanvoeringslast draagt, draagt bijgevolg ook het aanvoe-

ringsrisico. Zoals reeds eerder gesteld zal de partij die de stelplicht niet vervult, de nadelen 

van zijn nalatigheid moeten dragen, aangezien in dat geval tegen de vordering de exceptio 

obscuri libelli kan ingeroepen worden.18 

 

15. Hoewel de aanvoeringslast geenszins bewijslast impliceert, staat de aanvoeringslast 

toch in nauw verband met de bewijslast aangezien zowel aanvoeringslast als bewijslast 

dezelfde grondslagen hebben en in werkelijkheid twee aspecten van eenzelfde vaststelling 

                                                                                                                                                    
lijk proces: enkele aandachtspunten”, in X. Het vermogensrechtelijk bewijsrecht vandaag en morgen, Brug-
ge, Die Keure, 2009, 22. 
13 S. RUTTEN, “Beginselen van behoorlijke bewijsvoering in het burgerlijk proces: enkele aandachtspunten”, 
in X. Het vermogensrechtelijk bewijsrecht vandaag en morgen, Brugge, Die Keure, 2009, 22.  
14 M. STORME , De bewijslast in het Belgisch privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1962, 43. 
15 Tenzij het gaat om aangelegenheden die de openbare orde raken, S. RUTTEN, “Beginselen van behoorlijke 
bewijsvoering in het burgerlijk proces: enkele aandachtspunten”, in X. Het vermogensrechtelijk bewijsrecht 
vandaag en morgen, Brugge, Die Keure, 2009, 22.  
16 S. STIJNS, “Gedrag en wangedrag der partijen in het burgerlijk geding. Spanningsverhouding met de be-
wijsvoering”, R.W. 1989-1990, 1007; A. DE BOECK en H. GEENS, “De bewijsmiddelen en hun hiërarchie, de 
bewijslastverdeling en de inpassing van e-commerce anno 2008: Geruisloze overgang van oud naar nieuw?”, 
in X. Het vermogensrechtelijk bewijsrecht vandaag en morgen, Brugge, Die Keure, 2009, 76; B. ALLE-

MEERSCH, Taakverdeling in het burgerlijk proces, Antwerpen, Intersentia, 2007, 326. 
17 R. VANDEPUTTE, De overeenkomst: haar ontstaan, haar uitvoering en verdwijning, haar bewijs, Brussel, 
Larcier, 1977, 379. 
18 M. STORME , De bewijslast in het Belgisch privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1962, 44. 
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vormen, namelijk dat de leiding van het proces in de handen van de gedingvoerende partij-

en ligt.19 

 

§ 2. De bewijslast 

 

16. De bewijslast, in het algemeen, bepaalt welke procespartij de feitelijke elementen 

betreffende een gerezen geschil moet bewijzen.20 In de rechtspraak en de rechtsleer wordt 

deze bewijslast sensu lato echter opgedeeld in de bewijslast sensu stricto (“subjectieve” of 

“formele” bewijslast) en het bewijsrisico (“objectieve” of “materiële” bewijslast). Boven-

dien bestaat er consensus over het feit dat art. 1315 B.W. eerder de verdeling van het be-

wijsrisico regelt dan dat van de bewijslast sensu stricto.21 

 

17. De “subjectieve” of “formele” bewijslast bepaalt welke gedingvoerende partij de last 

draagt om het bewijs te leveren van een betwist feit. De nadruk wordt hier aldus gelegd op 

de vraag welke partij een betwist feit moet bewijzen.22 In principe draagt de eiser op grond 

van art. 1315 1ste lid B.W. de bewijslast van de feiten die door hem werden aangevoerd en 

moet hij bijgevolg met de nodige bewijzen op de proppen komen. Zoals verder nog uitvoe-

rig behandeld wordt, wordt het proces heden ten dage echter beheerst door de principes 

van de “loyauteit” en “bewijssamenwerking”, volgens dewelke de partijen verondersteld 

worden loyaal samen te werken aan de bewijsvoering met het oog op het aan het licht 

brengen van de objectieve waarheid. Zodoende wordt de bewijslast geacht op de schouders 

van de beide gedingvoerende partijen te liggen, zodat de subjectieve bewijslast niet langer 

toebedeeld kan worden aan een enkele partij. Hierop wordt verder uitvoerig ingegaan in de 

tweede afdeling van deel IV betreffende de bewijssamenwerking. 

 

 

 

 

                                                 
19 M. STORME , De bewijslast in het Belgisch privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1962, 44. 
20 M. STORME , De bewijslast in het Belgisch privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1962, 46.  
21 L SIMONT, “La charge de la preuve. Jurisprudence récente de la Cour de cassation”, in X. Actualité du 
droit des obligations, Brussel, Bruylant, 2005, 23 ; S. STIJNS, “Gedrag en wangedrag der partijen in het bur-
gerlijk geding. Spanningsverhouding met de bewijsvoering”, R.W. 1989-1990, 1015; H. MINJAUW en J. 
VANDENDRIESSCHE, “Bewijslast en bewijsrisico”, in X. Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Antwer-
pen, Kluwer Rechtswetenschappen, 2005, 229. 
22 M. STORME , De bewijslast in het Belgisch privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1962, 44. 
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§ 3. Het bewijsrisico 

 

18. De ware rol van art. 1315 B.W. betreft de verdeling van het bewijsrisico, ook de “ob-

jectieve” of “materiële” bewijslast genaamd.23 Het bewijsrisico bepaalt welke procespartij 

het nadeel zal moeten dragen van het feit dat sommige feiten niet bewezen zijn of dat om-

trent sommige feiten nog twijfel of onzekerheid blijft bestaan.24 Hier wordt de nadruk al-

dus gelegd op de gevolgen van het niet-vaststaan van een feitelijke bewering.25 In tegen-

stelling tot de verdeling van de subjectieve bewijslast, dat tegenwoordig geacht wordt op 

de schouders van beide partijen te rusten op basis van het principe van de bewijssamen-

werking, blijft de verdeling van het bewijsrisico exclusief voorbehouden voor een van de 

gedingvoerende partijen. Een gedeeld bewijsrisico is aldus uitgesloten. Het bewijsrisico 

ligt initieel bij de eiser, die een bepaald feit aanvoert ter ondersteuning van de door hem 

aangevoerde beweringen.26  

19. Dit betekent echter niet dat dit zo blijft gedurende de loop van het proces. Integen-

deel, zoals later nog uitvoerig wordt behandeld, gaat het bewijsrisico steeds over en weer 

tussen de beide procespartijen.27 In eerste instantie zal de eiser dus op basis van art. 1315 

B.W. de rechter moeten trachten te overtuigen van een bepaalde bewering. Wanneer de 

eiser daarin slaagt, zal de rechter onderzoeken welk verweer daartegen wordt ingebracht, 

zodat het bewijsrisico verplaatst naar de verweerder. Wanneer de rechter van het verweer 

overtuigd is, keert hij zich opnieuw tot de eiser, indien deze het verweer betwist. Dergelij-

ke verschuiving van het bewijsrisico blijft doorgaan tot op het moment dat de rechter tot de 

conclusie komt dat een procespartij niet meer in staat is het van haar verwachte bewijs te 

leveren.28 Op dat moment blijft het bewijsrisico definitief bij een van de procespartijen 

rusten, die in voorkomend geval het proces zal verliezen wanneer omtrent bepaalde feiten 

nog onzekerheid blijft bestaan. 

 

                                                 
23 S. STIJNS, “Gedrag en wangedrag der partijen in het burgerlijk geding. Spanningsverhouding met de be-
wijsvoering”, R.W. 1989-1990, 1015. 
24 Cass. 17 september 1999, Pas. 1999, I, n° 467, 1164. 
25 H. MINJAUW en J. VANDENDRIESSCHE, “Bewijslast en bewijsrisico”, in X. Bestendig Handboek Verbinte-
nissenrecht, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 2005, 229; M. STORME , De bewijslast in het Bel-
gisch privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1962, 44. 
26 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen/Groningen, Intersentia Rechtswetenschap-
pen, 2000, 212. 
27 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen/Groningen, Intersentia Rechtswetenschap-
pen, 2000, 212. 
28 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen/Groningen, Intersentia Rechtswetenschap-
pen, 2000, 212. 
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Onderafdeling 3. De basisprincipes vervat in art. 1315 B.W. 

 

20. Het artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek bevat twee basisprincipes die de verde-

ling van de bewijslast tussen de gedingvoerende partijen regelen:  

“Hij die de uitvoering van een verbintenis vordert, moet het bestaan daarvan bewijzen. 

Omgekeerd moet hij die beweert bevrijd te zijn, het bewijs leveren van de betaling of van 

het feit dat het tenietgaan van zijn verbintenis heeft teweeggebracht.” 

 

§ 1. Actori incumbit probatio 

 

21. Ten eerste moet hij die de uitvoering van een verbintenis vordert, het bestaan daarvan 

bewijzen (“actori incumbit probatio”).  

Dit basisprincipe is zeer logisch daar het de eiser is die het proces op gang heeft gebracht, 

en het bijgevolg ook aan hem toekomt om de bewijzen aan te brengen van de feiten waarop 

zijn vordering gesteund is. In beginsel is ieder individu vrij van verbintenissen tegenover 

anderen. Diegene, die aldus beweert een verbintenis met een bepaalde persoon te hebben, 

dient het bestaan van die verbintenis te bewijzen.29 

 

22. De meerderheid van de auteurs is het er over eens dat aan art. 1315 B.W. een ruimere 

draagwijdte gegeven moet worden en gelezen moeten worden in die zin dat diegene, die 

beweert zich op een subjectief recht te kunnen beroepen, moet aantonen dat de constitutio-

nele bestanddelen, die het subjectief recht doen ontstaan, voorhanden zijn.30 Zodoende 

moet de eiser in een geding niet enkel het bestaan van de verbintenis bewijzen, maar komt 

het ook aan hem toe om te bewijzen dat hij het recht heeft de uitvoering ervan te vorderen. 

Een verkoper, die de betaling van de verkoopprijs vordert van de koper, moet aldus niet 

enkel bewijzen dat er effectief een verkoopovereenkomst bestaat, maar ook dat hijzelf zijn 

verbintenissen nagekomen is en dat de goederen geleverd werden conform de overeen-

komst.31  

 

                                                 
29 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge. Les obligations, III, Brussel, Bruylant, 1967, 731. 
30 J. KIRKPATRICK, “Essai sur les règles régissant la charge de la preuve en droit belge”, in X., Liber Amico-
rum Lucien Simont, Brussel, Bruylant, 2002, 106 ; D. MOUGENOT, “La détermination de la charge de la 
preuve en matière de responsabilité contractuelle: mission impossible?”, noot onder Luik 26 mei 2005, 
D.A.O.R. 2006, 312. 
31 D. MOUGENOT, “La détermination de la charge de la preuve en matière de responsabilité contractuelle: 
mission impossible?”, noot onder Luik 26 mei 2005, DAOR 2006, 312. 
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23. Het bestaan van een verbintenis moet bewezen worden door middel van rechtsfeiten 

en rechtshandelingen, en volgens de bewijstechniek voorzien in de artikelen 1316 tot 1369 

B.W. Op deze specifieke bewijstechniek wordt hier echter niet verder ingegaan. 

 

§ 2. Reus in excipiendo fit actor 

 

24. Wanneer de eiser het bestaan van de verbintenis en dus ook zijn recht om de uitvoe-

ring ervan te vorderen bewezen heeft, komt de bal in het kamp van de verweerder te lig-

gen. 

Vanaf dat moment wordt het 2de lid van art. 1315 B.W. immers van toepassing, namelijk 

de regel dat de verweerder die beweert bevrijd te zijn van haar verbintenissen, het bewijs 

dient te leveren van de betaling of van het feit dat het tenietgaan van zijn verbintenis te-

weeg heeft gebracht (“reus in excipiendo contractus fit actor”).  

De verweerder moet door middel van andere feiten en rechtshandelingen trachten te bewij-

zen dat de vordering van de eiser niet toegekend kan worden. Hierdoor wordt de verweer-

der “eiser op exceptie” wat betekent dat hij vanaf dat moment de bewijslast en dus ook het 

bewijsrisico draagt.32 

 

25. Sommige auteurs zijn van mening dat het 2de lid van art. 1315 B.W. een wettelijke 

uitzondering vormt op de algemene regeling van de bewijslast voorzien in het eerste lid 

van datzelfde artikel.33 Volgens deze auteurs ligt het basisprincipe van de verdeling vervat 

in het eerste lid van art. 1315 B.W., namelijk dat de eiser de bewijslast draagt, en vanaf het 

moment dat de verweerder zich kan beroepen op de wettelijke uitzondering voorzien in het 

tweede lid, wordt de bewijslast omgekeerd en komt aldus op de schouders van de verweer-

der te liggen. Het is inderdaad zo dat de bewijslast wordt verschoven van eiser naar ver-

weerder, maar toch kan van een echte wettelijke omkering geen sprake zijn. Het gaat eer-

der om een gewone, rechtvaardige verdeling van de bewijslast, aangezien het oneerlijk zou 

zijn de volledige bewijslast bij de eiser te leggen, enkel omdat deze het geding op gang 

gebracht heeft.34 

 

                                                 
32 J. KIRKPATRICK, “Essai sur les règles régissant la charge de la preuve en droit belge”, in X., Liber Amico-
rum Lucien Simont, Brussel, Bruylant, 2002, 106. 
33 M. STORME , De bewijslast in het Belgisch privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1962, 115. 
34 M. STORME , De bewijslast in het Belgisch privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1962, 115. 
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26. Hoewel de regeling van de verdeling van de bewijslast op het eerste zich eenvoudig 

lijkt, is het in de praktijk meestal moeilijk te achterhalen vanaf welk ogenblik het tweede 

lid van art. 1315 B.W. van toepassing wordt, en de bewijslast verschoven wordt van de 

eiser naar de verweerder. Dit hangt grotendeels af van de houding van de verweerder. De 

moeilijkheid bestaat erin het onderscheid te maken tussen een verweerder, die eenvoudig-

weg de feiten, die aangevoerd werden door de eiser, betwist en een verweerder, die een 

meer  actieve houding aanneemt door middel van de aanvoer van nieuwe feiten.35 In het 

eerste geval voert de verweerder geen nieuwe feiten aan, maar stelt enkel dat de constituti-

onele bestanddelen waarop de vordering van de eiser gebaseerd is, niet voorhanden zijn. In 

dat geval blijft de bewijslast liggen bij de eiser. In het tweede geval voert de verweerder 

wel nieuwe feiten aan die de vordering van de eiser kunnen ontkrachten, zodat de verweer-

der vanaf dat moment ook de bewijslast van deze feiten draagt. 

 

Onderafdeling 4. Belang van de houding van de wederpartij 

 

27. Of de basisprincipes vervat in art. 1315 B.W. volledige uitwerking zullen krijgen 

hangt voor het grootste deel af van de houding van de verweerder. De verweerder in een 

geding kan immers verschillende houdingen aannemen, wat ook de verdeling van de be-

wijslast zal beïnvloeden.36 

Ten eerste kan de verweerder een verweer voeren, en de beweringen van de eiser trachten 

te ontkrachten door middel van de aanvoer van nieuwe feiten en rechtshandelingen, of door 

opwerping van de exceptio non adimpleti contractus.  

Ten tweede kan de verweerder een passieve houding aannemen en afwachten of de eiser 

zijn beweringen al dan niet hard kan maken.  

Ten derde verweerder er ook voor kiezen de beweringen van de eiser niet te betwisten. 

Tenslotte is het ook mogelijk dat de verweerder verstek laat gaan. 

 

 

 

 

                                                 
35 D. MOUGENOT, “La prevue: evolution et révolution”, in X. Le droit des obligations contractuelles et le 
bicentenaire du Code Civil, Brugge, Die Keure, 2004, 122. 
36 S. STIJNS, “Gedrag en wangedrag der partijen in het burgerlijk geding. Spanningsverhouding met de be-
wijsvoering”, R.W. 1989-1990, p1015 
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§ 1. De verweerder voert verweer 

 

A. Verweer door middel van aanvoer van nieuwe feiten 

 

28. Als de tegenpartij ervoor kiest in de tegenaanval te gaan en door middel van het aan-

voeren van nieuwe feiten en rechtshandelingen de beweringen van de eiser tracht te ont-

krachten, dan krijgt art. 1315 B.W. volledige uitwerking. Dit is bijvoorbeeld het geval 

wanneer de verweerder een vordering tot betaling van een factuur vanwege de eiser tracht 

te ontkrachten door middel van het aanvoeren van bewijzen dat de factuur reeds betaald 

werd. De verweerder wordt in dat geval eiser op exceptie op basis van art. 1315 2de lid 

B.W., wat betekent dat de bewijslast, en dus ook het bewijsrisico, bij de deze partij komt te 

liggen. 

 

29. Hierbij moet wel duidelijk het onderscheid gemaakt tussen het verweer door middel 

van nieuwe feiten als reactie op de bewijsvoering van de eiser enerzijds, en eenzijdige be-

wijslastopneming anderzijds. In geval van een eenzijdige bewijslastopneming verzaakt de 

verweerder eenzijdig aan de wettelijk geregelde verdeling van de bewijslast van art. 1315 

B.W. Zodoende bewijst de verweerder feiten, die normaalgezien door de eiser moesten 

bewezen worden, of begint de verweerder onmiddellijk, zonder dat dit zijn taak is, aan de 

bewijsvoering. Het is immers gemakkelijker de rechter te overtuigen van de waarheid van 

een bepaalde bewering, dan een stelling van de eiser, die de rechter als reeds bewezen acht, 

te ontkrachten.37 In dit geval blijft de bewijslast en het bewijsrisico echter bij de eiser lig-

gen. Bij de bespreking van de conventionele regeling van de bewijslast in deel III wordt 

verder ingegaan op deze eenzijdige bewijslastopneming en wordt aangetoond dat omtrent 

de verdeling van het bewijsrisico wel enige discussie bestaat. 

 

B. Verweer door middel van het opwerpen van de ENAC 

 

30. De verweerder kan er ook voor kiezen de eis van de eiser te ontkrachten door middel 

van het opwerpen van de exceptio non adimpleti contractus. In dat geval erkent de ver-

                                                 
37 S. STIJNS, “Gedrag en wangedrag der partijen in het burgerlijk geding. Spanningsverhouding met de be-
wijsvoering”, R.W. 1989-1990, p1015; H. MINJAUW en J. VANDENDRIESSCHE, “Bewijslast en bewijsrisico”, 
in X. Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 2005, 404. 
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weerder dat er inderdaad een verbintenis op zijn schouders rust, maar dat deze niet eisbaar 

is gezien het feit dat de eiser zelf zijn verbintenissen niet is nagekomen. 

Hoe de gemeenrechtelijke bewijslastregeling in dergelijk geval toegepast moet worden 

maakt het voorwerp uit van een zekere discussie in rechtspraak en rechtsleer. Hierop wordt 

verder ingegaan in het vierde deel betreffende de bijzondere toepassingsgevallen. 

 

§ 2. Afwachtende houding van de tegenpartij 

 

A. Algemeen 

 

31. De verweerder kan er ook voor opteren om eenvoudigweg de feiten die aangehaald 

werden door de eiser, te ontkennen, zonder daarbij zelf nieuwe feiten of rechtshandelingen 

aan te voeren. In dat geval stelt de verweerder enkel vast dat de feiten die aangehaald wer-

den door de eiser niet bewezen zijn, en dat de constitutionele bestanddelen waarop de vor-

dering van de eiser gegrond is, niet voorhanden zijn. Zodoende komt de bewijslast en het 

bewijsrisico niet bij de verweerder te liggen en kan het 2de lid van art. 1315 B.W. niet toe-

gepast worden. 

 

32. Het Hof van Cassatie bevestigde dit reeds meerdere malen. Het Hof stelt immers dat 

de verweerder, die voor de feitenrechter betoogt dat de eiser het bewijs niet levert van de 

gegrondheid van zij eis, geen eiser op exceptie wordt. Wanneer de rechter de vordering van 

de eiser aldus afwijst, omdat hij onvoldoende of geen bewijs levert ter ondersteuning van 

haar beweringen, wordt het art. 1315 B.W. niet geschonden.38 Dit is logisch aangezien het 

bewijsrisico ook bij de eiser blijft liggen. 

 

33. Daar de eiser in eerste instantie de bewijslast draagt, is het in principe toegelaten dat 

de verweerder een louter passieve en afwachtende houding aanneemt. Wanneer de eiser er 

niet in slaagt zijn beweringen hard te maken, zal de verweerder immers vrijuit gaan zonder 

zelf feiten te moeten aanvoeren. De verweerder doet er in verschillende gevallen zelfs goed 

aan om een afwachtende houding aan te nemen. Wanneer de verweerder onmiddellijk het 

heft in eigen handen neemt en als eerste begint met het aanvoeren van beweringen, loopt 

                                                 
38 Cass. 8 oktober 1964, Pas. 1965, I, 130; Cass. 9 oktober 1970, Arr. Cass. 1971, 131. 
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hij het risico om zelf met bewijzen over de brug te moeten komen, waarvan hij in principe 

kon van afgezien hebben.39 

 

B. Verband met goede trouw en bewijssamenwerking 

 

34. Zoals verder zal blijken wordt dergelijke passieve houding van de verweerder heden 

ten dage niet langer getolereerd. Sinds de principes van de loyale bewijssamenwerking en 

de dynamische rol van de rechter in de bewijsvoering algemeen aanvaard werden, worden 

van alle gedingvoerende partijen immers verwacht dat zij loyaal samenwerken aan de be-

wijsvoering. Hierop wordt verder ingegaan in het vierde deel betreffende de bewijssamen-

werking. 

 

§ 3. Geen verweer 

 

35. Wanneer de eiser bepaalde feiten en rechtshandelingen aanvoert, kan de verweerder 

ervoor kiezen deze niet te betwisten. In dat geval worden de feiten voor bewezen gehou-

den, zodat het vraagstuk van de bewijslast niet meer aan de orde komt en de eiser wordt 

ontheven van de bewijslast van die feiten.40 Het Hof van Cassatie41 bevestigde dit principe, 

stellende dat wanneer een feit, dat aangevoerd werd door een partij, niet tegengesproken 

wordt door de tegenpartij, het aangevoerde feit voor bewezen gehouden wordt, zonder dat 

de bewijslast moet worden omgekeerd. 

 

36. Hetzelfde resultaat wordt bekomen wanneer de verweerder de feiten, die aangevoerd 

werden door de eiser, bekent. Ook in dat geval wordt het feit als vaststaande tussen partijen 

aangenomen en behoeft het geen bewijs meer.42 

 

                                                 
39 Het meest bekende voorbeeld van dit geval is het geval waarbij een verweerder die het bezit heeft over een 
bepaald goed, het effect van proeftijd waarin art. 2279 B.W. voorziet, inroept. Diegene die het bewijs kan 
inroepen geniet van het vermoeden van geldige titel.; H. MINJAUW en J. VANDENDRIESSCHE, “Bewijslast en 
bewijsrisico”, in X. Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 
2005, 404; D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 2002 (derde druk), 99. 
40 S. STIJNS, “Gedrag en wangedrag der partijen in het burgerlijk geding. Spanningsverhouding met de be-
wijsvoering”, R.W. 1989-1990, 1011; D. MOUGENOT, “La prevue: evolution et révolution”, in X. Le droit des 
obligations contractuelles et le bicentenaire du Code Civil, Brugge, Die Keure, 2004, 127. 
41 Cass. 10 mei 2001, Pas. 2001, I, n° 270, 807 
42 S. STIJNS, “Gedrag en wangedrag der partijen in het burgerlijk geding. Spanningsverhouding met de be-
wijsvoering”, R.W. 1989-1990, 1012. 
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37. Zowel het niet-tegenspreken als het bekennen van een feit hebben aldus precies het-

zelfde gevolg voor de bewijsvoering, wat echter niet betekent dat men een eenvoudige 

niet-betwisting gelijk kan stellen met een bekentenis.43 Een bekentenis is immers een een-

zijdige, onherroepelijke rechtshandeling, waarbij een partij bepaalde rechtsgevolgen be-

oogt. Deze kenmerken van de bekentenis kan men niet onverkort toepassen op een een-

voudige niet-betwisting, aangezien deze ook gedaan kan worden omdat bepaalde feiten 

irrelevant zijn, omdat ze aan de aandacht van de gedaagde ontsnappen, om procestactische 

redenen of omdat de verweerder zijn verweerd onbewust op de betwiste feiten voort-

bouwt.44 

 

§ 4. Verstek 

 

38. Wanneer de verweerder verstek laat gaan, kan men hieruit niet afleiden dat zij de 

gestelde feiten niet betwist of deze stilzwijgend bekent.45 Integendeel, in geval van verstek 

door de verweerder wordt het stilzwijgen, wat de bewijsvoering betreft, opgevat als een 

betwisting.46 Dit heeft een invloed op de bewijslast van de eiser aangezien de rechter in 

geval de verweerder verstek laat gaan, niet alleen de gegrondheid van de eis moet onder-

zoeken (namelijk of voldoende feiten gesteld werden om de vordering te steunen), maar 

daarnaast ook zal moeten onderzoeken of de aangevoerde feiten ook bewezen zijn.47 In 

geval van verstek draagt de eiser aldus niet alleen de aanvoeringslast, maar ook de bewijs-

last, wat niet noodzakelijk het geval zou geweest zijn bij aanwezigheid van de verweerder, 

die er in voorkomend geval zou kunnen voor gekozen hebben om bepaalde feiten niet te 

betwisten. 

 

 

 

                                                 
43 S. STIJNS, “Gedrag en wangedrag der partijen in het burgerlijk geding. Spanningsverhouding met de be-
wijsvoering”, R.W. 1989-1990, 1012. 
44 S. STIJNS, “Gedrag en wangedrag der partijen in het burgerlijk geding. Spanningsverhouding met de be-
wijsvoering”, R.W. 1989-1990, 1012. 
45 Cass. 30 april 1936, Pas. 1936, 228; S. STIJNS, “Gedrag en wangedrag der partijen in het burgerlijk geding. 
Spanningsverhouding met de bewijsvoering”, R.W. 1989-1990, 1013. 
46 Cass. 30 april 1936, Pas. 1936, 228; S. STIJNS, “Gedrag en wangedrag der partijen in het burgerlijk geding. 
Spanningsverhouding met de bewijsvoering”, R.W. 1989-1990, 1013. 
47 S. STIJNS, “Gedrag en wangedrag der partijen in het burgerlijk geding. Spanningsverhouding met de be-
wijsvoering”, R.W. 1989-1990, 1013. 
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Afdeling 2. Artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek 

 

39. Zoals reeds gezegd bevat ook het Gerechtelijk Wetboek een bepaling betreffende de 

verdeling van de bewijslast. Art. 870 Ger. W. stelt dat: “iedere partij het bewijs moet leve-

ren van de feiten die zij aanvoert”. Voorgaand artikel voorziet niet in een uitzondering of 

afwijking op art. 1315 B.W. maar geeft het wel een algemene draagwijdte.48 

 

Afdeling 3. Wettelijke uitzonderingen op de basisprincipes 

 

Onderafdeling 1. Wettelijke omkering van de bewijslast  

 

40. Zowel in het Burgerlijk Wetboek als in bijzondere wetgeving vindt men bepalingen 

terug die de gemeenrechtelijke regeling betreffende de verdeling van de bewijslast omke-

ren. Dergelijke uitzonderingsbepalingen werden door de wetgever ingevoerd ter bescher-

ming van een zwakkere partij.49 Wanneer een zwakkere partij beroep kan doen op dergelij-

ke bepaling zorgt dat ervoor dat de zwakkere partij eenvoudigweg een bewering kan doen, 

maar vervolgens ontslagen wordt van nadere bewijslevering. Het komt vervolgens toe aan 

de tegenpartij om het bewijs te leveren van het tegengestelde.50 

 

41. Een voorbeeld van een “zwakkere partij” is een persoon, die beweert het slachtoffer 

te zijn geworden van discriminatie.51 De gemeenrechtelijke regeling van de bewijslast in 

art. 1315 B.W. zou er normaalgezien toe leiden dat de persoon, die beweert het slachtoffer 

te zijn van discriminatie, het bestaan van die discriminatie moet bewijzen. De Antidiscri-

minatiewet52 voorziet in dat geval echter in een wettelijke omkering van de bewijslast: 

“Wanneer een persoon die zich slachtoffer acht van een discriminatie, het Centrum of een 

van de belangenverenigingen voor het bevoegde rechtscollege feiten aanvoert die het be-

staan van een discriminatie op grond van een van de beschermde criteria kunnen doen 

vermoeden, dient de verweerder te bewijzen dat er geen discriminatie is geweest”.53 

                                                 
48 Cass. 18 januari 2002, Pas. 2002, I, n°42, 202; D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, 
Larcier, 2002 (derde druk), 92. 
49 S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek 2, Brugge, Die Keure, 2009, 163. 
50 S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek 2, Brugge, Die Keure, 2009, 163. 
51 S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek 2, Brugge, Die Keure, 2009, 163. 
52 Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, B.S. 30 mei 2007. 
53 Art. 28 Antidiscriminatiewet. 
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De taak van de zwakkere partij bestaat er bijgevolg enkel in de feiten, die op discriminatie 

wijzen, aan te voeren. Bijgevolg komt het toe aan de verweerder om te bewijzen dat er 

geen discriminatie is geweest.54 

 

42. Andere voorbeelden van een wettelijke omkering van de bewijslast kunnen terugge-

vonden worden in art. 2043ter B.W. ten voordele van de kosteloze zekerheidssteller en in 

art. 20 WMPC ten voordele van de consument. 

 

Onderafdeling 2. De wettelijke vermoedens 

 

§ 1. De wettelijke vermoedens 

 

43. Een vermoeden is een gevolgtrekking waardoor een onbekend feit afgeleid wordt uit 

een bekend feit.55 Wanneer het vermoeden wettelijk geregeld wordt spreekt men van een 

wettelijk vermoeden, wat betekent dat deze gevolgtrekking geregeld wordt door een bij-

zondere wetsbepaling, die een bepaald gevolg verbindt aan zekere handelingen of zekere 

feiten. Men vindt de wettelijke vermoedens terug in zowel het Burgerlijk Wetboek als in 

diverse bijzondere wetgevingen. 

Art. 1350 B.W. bepaalt dat als wettelijke vermoedens moeten worden beschouwd: de han-

delingen die de wet nietig verklaart, omdat zij uit hun aard zelf vermoed worden te zijn 

verricht om bepaalde wetsbepalingen te ontduiken, de gevallen waarin de wet de eigendom 

of de bevrijding van schuld uit zekere bepaalde omstandigheden afleidt, het gezag dat de 

wet aan het rechterlijk gewijsde toekent, de kracht die de wet aan de bekentenis of aan de 

eed van partijen toekent.56 

Door de invoer van een wettelijk vermoeden, beschouwt de wetgever een feit, dat norma-

lerwijze door degene die het inroept zou moeten worden bewezen, als reeds aangetoond.57 

In tegenstelling tot de feitelijke vermoedens, waarbij de rechter vrij is in de waardering van 

het vermoeden, is de rechter, in het geval hij geconfronteerd wordt met het bestaan van een 

                                                 
54 S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek 2, Brugge, Die Keure, 2009, 164. 
55 M. STORME , De bewijslast in het Belgisch privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1962, 337. 
56 Art. 1350 B.W. 
57 H. MINJAUW en J. VANDENDRIESSCHE, “Bewijslast en bewijsrisico”, in X. Bestendig Handboek Verbinte-
nissenrecht, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 2005, 232. 
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wettelijk vermoeden, verplicht aan een bepaald feit waarop het vermoeden van toepassing 

is een wettelijk bepaald rechtsgevolg verbinden.58 

 

44. Specifiek met betrekking tot de bewijslast bepaalt art. 1352, 1ste lid B.W. dat “het 

wettelijke vermoeden degene in wiens voordeel het bestaat, ontslaat van ieder bewijs”. 

Deze bepaling moet echter genuanceerd worden. Diegene die zich op een wettelijk ver-

moeden kan beroepen wordt dan wel vrijgesteld van het bewijs van de gevolgtrekking, die 

door de wet aan het bestaan van een bepaald feit gekoppeld wordt, maar niet van het be-

wijs van de feiten, die de toepassing van het wettelijk vermoeden hebben teweegge-

bracht.59 Deze zogenaamde “intermediaire feiten”, namelijk de toepassingsvoorwaarden 

die ervoor zorgen dat het wettelijk vermoeden in een bepaald geval uitwerking krijgt, moe-

ten aldus wel nog bewezen worden door de partij, die meent zich op het wettelijk vermoe-

den te kunnen beroepen.60 In hoofde van de partij, die een wettelijk vermoeden inroept, 

wordt de bewijslast aldus verlicht, maar niet volledig overbodig gemaakt.  

Het voorgaande kan het best uitgelegd worden aan de hand van een voorbeeld. Art. 1384, 

2de lid B.W. bevat een vermoeden van aansprakelijkheid ten laste van de ouders voor scha-

de veroorzaakt door de fout of de objectief onrechtmatige daad van hun minderjarig kind. 

Wanneer een persoon schade ondervindt van deze fout, kan schadevergoeding gevorderd 

worden. Het slachtoffer zal de intermediaire feiten, namelijk de fout van de minderjarige, 

de schade die deze fout veroorzaakte en het causaal verband tussen fout en schade, moeten 

bewijzen. Eens het slachtoffer deze intermediaire feiten bewezen heeft, wordt het wettelijk 

vermoeden van toepassing. De gevolgtrekking die het wettelijk vermoeden bevat, namelijk 

dat ouders aansprakelijk zijn voor hun minderjarige kinderen en dat een fout van een min-

derjarig kind een fout van de ouders impliceert, dient daarentegen niet te worden bewezen 

door het slachtoffer.  

 

                                                 
58 M. STORME , De bewijslast in het Belgisch privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1962, 347. 
59 D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 2002 (derde druk), 103-104. 
60 M. STORME , De bewijslast in het Belgisch privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1962, 364 ; D. MOUGENOT, 
Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 2002 (derde druk), 103-104; H. GEENS, “De verdeling van 
de bewijslast over de partijen in het verzekeringsrecht en het gemeen verbintenissenrecht”, in B. ALLE-

MEERSCH, P. LONDERS en S. SROKA, Bewijsrecht, Brussel, Larcier, 2007, 163; L. CORNELIS, Algemene theo-
rie van de verbintenis, Antwerpen/Groningen, Intersentia Rechtswetenschappen, 2000, 231; A. DE BOECK en 
H. GEENS, “De bewijsmiddelen en hun hiërarchie, de bewijslastverdeling en de inpassing van e-commerce 
anno 2008: Geruisloze overgang van oud naar nieuw?”, in X. Het vermogensrechtelijk bewijsrecht vandaag 
en morgen, Brugge, Die Keure, 2009, 81. 
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45. Voorts bepaalt art. 1352 B.W. dat “geen bewijs tegen het wettelijk vermoeden wordt 

toegelaten wanneer de wet, op grond van dit vermoeden, bepaalde handelingen nietig ver-

klaart of de rechtsvordering ontzegt, tenzij de wet het tegenbewijs heeft vrijgelaten […]”. 

Uit het voorgaande kan men afleiden dat niet alle wettelijke vermoedens hetzelfde effect 

met zich meebrengen, en dat er bijgevolg meerdere soorten van wettelijke vermoedens 

bestaan. In sommige gevallen wordt het tegenbewijs tegen het wettelijk vermoeden niet 

toegelaten, in andere gevallen is het leveren van een tegenbewijs (eventueel op limitatieve 

wijze) wel mogelijk. Men dient aldus een onderscheid te maken tussen onweerlegbare, 

gemengde en weerlegbare vermoedens.  

46. Wanneer men in een wettelijke bepaling een vermoeden terugvindt, moet dit ver-

moeden beschouwd worden als zijnde weerlegbaar, tenzij de wetgever uitdrukkelijk aan-

geeft dat het om een onweerlegbaar vermoeden gaat.61 

 

A. Onweerlegbare vermoedens 

 

47. Een onweerlegbaar vermoeden of een vermoeden “juris et de jure” is een vermoeden 

waartegen het tegenbewijs niet mag geleverd worden. Het onweerlegbaar vermoeden zorgt 

er aldus voor dat het betwiste feit beschouwd wordt als zijnde definitief bewezen en dat 

diegene, die een onweerlegbaar vermoeden kan inroepen, definitief vrijgesteld wordt van 

de bewijslevering.62 Zoals reeds aangetoond geldt dit laatste enkel voor de gevolgtrekking 

die door de wetgever  ingevoerd werd, waardoor uit het bestaan van een bekend feit een 

ander onbekend feit wordt afgeleid. Het intermediaire feit zelf dient wel nog bewezen te 

worden door de partij die het vermoeden inroept. 

 

48. Aangezien het op basis van art. 1352 B.W. verboden is het tegenbewijs te leveren 

tegen een onweerlegbaar wettelijk vermoeden, wordt de partij tegen wie het vermoeden 

ingeroepen wordt, eveneens bevrijd van de bewijslast, aangezien het vermoeden een defi-

nitief bewijs levert van de elementen die het bevat.63 Bij de behandeling van een onweer-

legbaar wettelijk vermoeden wordt de mogelijkheid tot levering van het tegenbewijs bijge-

                                                 
61 H. MINJAUW en J. VANDENDRIESSCHE, “Bewijslast en bewijsrisico”, in X. Bestendig Handboek Verbinte-
nissenrecht, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 2005, 233. 
62 D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 2002 (derde druk), 104 ; S. STIJNS, 
Verbintenissenrecht. Boek 2, Brugge, Die Keure, 2009, 164; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil 
belge. Les obligations, III, Brussel, Bruylant, 1967, 743. 
63 H. GEENS, “De verdeling van de bewijslast over de partijen in het verzekeringsrecht en het gemeen verbin-
tenissenrecht”, in B. ALLEMEERSCH, P. LONDERS en S. SROKA, Bewijsrecht, Brussel, Larcier, 2007, 162-164. 
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volg volledig ontnomen aan de partij tegen wie het vermoeden wordt ingeroepen, zodat het 

vermoeden aan de partij die er een beroep op doet een voordeel toekent dat niet van hem 

kan afgenomen worden. Dit laatste moet echter genuanceerd worden in die zin dat het te-

genbewijs enkel verboden is indien het gericht is tegen het wettelijk vermoeden zelf, name-

lijk de wettelijke gevolgtrekking die door de wet verbonden wordt aan een bepaald feit.64 

Bijgevolg is het wel toegelaten dat de partij, tegen wie het wettelijk onweerlegbaar ver-

moeden wordt ingeroepen, het bewijs levert dat het feit, dat door de tegenpartij wordt inge-

roepen en dat de toepassing van het wettelijke vermoeden teweegbrengt, namelijk het in-

termediaire feit, niet voorhanden is.65 

Zo bepaalt art. 1282 B.W. dat wanneer de schuldeiser de oorspronkelijke onderhandse titel 

vrijwillig teruggeeft aan de schuldenaar, dit een bewijs inhoudt van de bevrijding van de 

schuldenaar. Deze wettelijke gevolgtrekking kan aldus niet in twijfel getrokken worden 

door de schuldeiser. Het intermediaire feit daarentegen wel: zo kan de schuldeiser trachten 

te bewijzen dat hij de onderhandse akte niet vrijwillig heeft teruggegeven aan de schulde-

naar, maar dat de schuldenaar de onderhandse akte  te kwader trouw van hem heeft ont-

vreemd. 

 

49. Volledigheidshalve dient nog te worden opgemerkt dat een uitzondering dient ge-

maakt te worden voor de gerechtelijke bekentenis of de gerechtelijke eed, die in principe 

wel tegen het onweerlegbaar vermoeden kunnen worden aangevoerd. Dit geldt echter niet 

wanneer het onweerlegbaar vermoeden van openbare orde is.66 

 

B. Weerlegbare vermoedens 

 

50. Een weerlegbaar vermoeden of een vermoeden “juris tantum” is een vermoeden 

waartegen het tegenbewijs wel is toegelaten. Het feit waarvoor het vermoeden geldt, wordt 

aldus beschouwd als zijnde bewezen tot bewijs van het tegendeel. De tegenpartij van de 

persoon, die zich op het wettelijk vermoeden kan beroepen, moet aldus het bewijs van het 

tegendeel aanbrengen en bewijzen dat de door de wet vermoede gevolgtrekking, die afge-

leid wordt uit een bepaald feit, niet overeenstemt met de realiteit.67 Bovendien kan de te-

genpartij, net zoals bij de wettelijke onweerlegbare vermoedens, eveneens trachten te be-

                                                 
64 M. STORME , De bewijslast in het Belgisch privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1962, 353. 
65 M. STORME , De bewijslast in het Belgisch privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1962, 353. 
66 Art. 1352 2de lid B.W. 
67 M. STORME , De bewijslast in het Belgisch privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1962, 367. 
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wijzen dat het intermediaire feit, dat de toepassing van het wettelijk vermoeden doet ont-

staan, in concreto niet voorhanden is.68 De ouders van een minderjarig kind bijvoorbeeld, 

die vermoed worden aansprakelijk te zijn voor een fout van hun minderjarig kind op basis 

van art. 1384, 2de lid B.W., kunnen dit vermoeden zowel weerleggen door te bewijzen dat 

het kind geen fout heeft begaan (weerlegging van het intermediaire feit) of door te bewij-

zen dat deze fout hen niet kan toegerekend worden doordat zij geen tekortkoming hebben 

begaan in de opvoeding van en in het toezicht op hun kind (weerlegging van de wettelijke 

gevolgtrekking). 

 

51. Concreet met betrekking tot de verdeling van de bewijslast leiden de meeste auteurs 

uit het voorgaande af dat, wanneer een gedingvoerende partij zich op een wettelijk weer-

legbaar vermoeden kan beroepen, dit een ware omkering van de bewijslast met zich mee-

brengt.69 Doordat diegene, die zich op het wettelijk vermoeden kan beroepen, vrijgesteld 

wordt van de bewijslevering, komt de bewijslast inderdaad op de schouders van de tegen-

partij te liggen, die door middel van het bewijs van het tegendeel de gevolgtrekking, dat 

het vermoeden doet ontstaan, moet trachten te ontkrachten. STORME
70 stelde echter, mijns 

inziens terecht, dat in het voorgaand geval niet gesproken kan worden van een ware omke-

ring van de bewijslast, maar enkel van een verlichting van de bewijslast in hoofde van de 

partij, die zich op het wettelijk vermoeden beroept. Door deze verlichting komt de bewijs-

last inderdaad in een vroeger stadium op de schouders van de tegenpartij te liggen, maar 

deze tegenpartij zal nog steeds volgens de gewone principes het tegendeel van het vermoe-

de feit dienen te bewijzen.71 

 

C. Gemengde vermoedens 

 

52. Een gemengd vermoeden is een vermoeden waarbij de wetgever het tegenbewijs toe-

laat, maar bepaalt dat dit tegenbewijs geleverd moet worden op een welbepaalde wijze.72 

Gezien het bewijs tegen een gemengd vermoeden toegelaten is, staat men hier ook voor 

                                                 
68 D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 2002 (derde druk), 104 ; M. STORME , 
De bewijslast in het Belgisch privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1962, 366. 
69 D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 2002 (derde druk), p 104, S. STIJNS, 
Verbintenissenrecht. Boek 2, Brugge, Die Keure, 2009, 164. 
70 M. STORME , De bewijslast in het Belgisch privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1962, 368. 
71 M. STORME , De bewijslast in het Belgisch privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1962, 368. 
72 H. MINJAUW en J. VANDENDRIESSCHE, “Bewijslast en bewijsrisico”, in X. Bestendig Handboek Verbinte-
nissenrecht, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 2005, 233; M. STORME , De bewijslast in het Bel-
gisch privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1962, 336. 
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een weerlegbaar vermoeden.73 Wanneer een procespartij zich kan beroepen op een derge-

lijk vermoeden wordt de bewijslast immers eveneens omgekeerd en aldus verschoven naar 

de tegenpartij, maar worden de wijzen waarop de tegenpartij het vermoeden kan weerleg-

gen, limitatief beperkt door de wetgever.74 

 

§ 2. Onderscheid met feitelijke vermoedens 

 

53. Vermoedens, die ingesteld worden door de wet, moeten goed onderscheiden worden 

van feitelijke of rechterlijke vermoedens. Een rechterlijk vermoeden is een vermoeden dat 

niet bij de wet is ingesteld en dat bijgevolg wordt overgelaten aan het oordeel en aan het 

beleid van de rechter.75 De rechter kan, enkel in de gevallen waarin de wet het bewijs door 

getuigen toelaat, bepaalde vermoedens aannemen op voorwaarde dat die gewichtig, be-

paald en met elkaar overeenstemmend zijn.76 Bij het vaststellen van een rechterlijk ver-

moeden gaat de rechter uit van een feit dat in het geding vaststaat, een bekend feit, waaruit 

hij vervolgens logischerwijze gaat afleiden wat nog bewezen moet worden, een onbekend 

feit.77 

 

54. Tussen feitelijke en wettelijke vermoedens bestaat tevens een belangrijk verschil in-

zake de aanvoeringslast en de bewijslast. Wat betreft de aanvoeringslast, kan gesteld wor-

den dat deze ruimer is voor de partij die zich op een feitelijk vermoeden beroept dan voor 

een partij die zich op een wettelijk vermoeden beroept.78 Wanneer een partij zich op een 

wettelijk vermoeden beroept, moet deze partij enkel de feiten aanvoeren die de toepassing 

van het vermoeden teweegbrengen. Een partij die zich daarentegen beroept op een feitelijk 

vermoeden moet, naast de feiten die de toepassing van het vermoeden teweegbrengen, 

eveneens het vermoede feit zelf aanvoeren.79 Dit is zeer logisch aangezien de rechter zich 

in dit geval niet kan laten leiden door de wet, die aan het bestaan van een feit een bepaald 

                                                 
73 M. STORME , De bewijslast in het Belgisch privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1962, 336. 
74 D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 2002 (derde druk), 104 ; H. MINJAUW 
en J. VANDENDRIESSCHE, “Bewijslast en bewijsrisico”, in X. Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Ant-
werpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 2005, 233. 
75 M. STORME , De bewijslast in het Belgisch privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1962, 337. 
76 Behalve in de gevallen wanneer tegen een handeling uit hoofde van arglist of bedrog wordt opgekomen; 
Art. 1353 B.W. 
77 S. STIJNS, “Gedrag en wangedrag der partijen in het burgerlijk geding. Spanningsverhouding met de be-
wijsvoering”, R.W. 1989-1990, 1011. 
78 M. STORME , De bewijslast in het Belgisch privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1962, 348. 
79 M. STORME , De bewijslast in het Belgisch privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1962, 348. 



 
Bewijslast in het contractenrecht  30 
 

rechtsgevolg verbindt. Het gevolg, namelijk een onbekend feit, dat door een partij gekop-

peld wordt aan het bestaan van een bekend feit, moet aldus eveneens gesteld worden. 

Wat betreft de bewijslast, kan gesteld worden dat deze een verschil teweegbrengt in hoofde 

van de partij tegen wie het feitelijk vermoeden wordt ingeroepen. Bij het inroepen van een 

wettelijk vermoeden kan de tegenpartij, in de veronderstelling dat het om een weerlegbaar 

vermoeden gaat, dit vermoeden enkel weerleggen door bewijs van het tegendeel. Wanneer 

een partij daarentegen geconfronteerd wordt met een feitelijk vermoeden, kan dit vermoe-

den weerlegd worden door de betwisting van de juistheid van het feit waaruit de gevolg-

trekking wordt afgeleid of door betwisting van de logica van de rechterlijke redenering 

zelf.80  

 

55. Reeds eerder werd aangetoond dat, wanneer een procespartij bepaalde aangevoerde 

feiten als waar erkent, dit beschouwd wordt als een bekentenis, waardoor het bewijs van 

deze feiten overbodig gemaakt wordt. Wanneer het stilzwijgen van een partij echter niet 

beschouwd kan worden als een bekentenis, heeft de rechter wel alsnog de mogelijkheid om 

uit de stilzwijgende houding van de procespartij een bepaald vermoeden af te leiden.81 

 

                                                 
80 M. STORME , De bewijslast in het Belgisch privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1962, 347. 
81 S. STIJNS, “Gedrag en wangedrag der partijen in het burgerlijk geding. Spanningsverhouding met de be-
wijsvoering”, R.W. 1989-1990, 1011. 
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DEEL III. Conventionele regeling van de bewijslast 

 

Afdeling 1. Bewijslastovereenkomsten 

 

Onderafdeling 1. Algemeen 

 

56. De wettelijke regeling van de bewijslast in art. 1315 en art. 870 Ger.W., is niet van 

openbare orde82, noch van dwingend recht83. De aldus aanvullende aard van deze regeling 

en het feit dat dergelijke overeenkomsten enkel private belangen aanbelangt84, brengt met 

zich mee dat partijen ervan kunnen afwijken door middel van een onderling akkoord.85  

In dat geval spreekt men van een “bewijslastovereenkomst”. Het is een voor beide partijen 

bindende overeenkomst waarbij zij, in afwijking van de normale principes ter zake, de ver-

deling en omvang van de bewijslast regelen.86 De partijen kunnen beslissen om de wette-

lijke regeling uit te breiden of in te perken, op voorwaarde dat niet elke mogelijkheid tot 

betwisting of verhaal volledig ontnomen wordt aan een van de partijen.87 

 

57. Wanneer de partijen een contractuele regeling treffen betreffende de verdeling van de 

bewijslast en het bewijsrisico, kunnen ze dit doen op rechtstreekse of op onrechtstreekse 

wijze.88 

In het geval de verdeling van de bewijslast rechtstreeks gebeurt, bepalen de partijen welke 

partij iets moet bewijzen of iets niet moet bewijzen. 

Een verdeling op onrechtstreekse wijze gebeurt door de invoer van een vermoeden, wat 

ertoe zal leiden dat de bewijslast wordt omgekeerd, of toch minstens verlicht.89 

                                                 
82 Cass. 30 september 1948, Pas. 1948, I, 520; Cass. 20 juni 1957, Pas. 1957, I, 1256. 
83 Cass. 19 oktober 1962, Pas. 1963, I, 229. 
84 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge. Les obligations, III, Brussel, Bruylant, 1967, 747. 
85 D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 2002 (derde druk), 98; R. VANDEPUTTE, 
De overeenkomst: haar ontstaan, haar uitvoering en verdwijning, haar bewijs, Brussel, Larcier, 1977, 386; 
H. MINJAUW en J. VANDENDRIESSCHE, “Bewijslast en bewijsrisico”, in X. Bestendig Handboek Verbintenis-
senrecht, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 2005, 403. 
86 M. STORME , De bewijslast in het Belgisch privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1962, 66. 
87 S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek 2, Brugge, Die Keure, 2009, 166; H. GEENS, “De verdeling van de 
bewijslast over de partijen in het verzekeringsrecht en het gemeen verbintenissenrecht”, in B. ALLEMEERSCH, 
P. LONDERS en S. SROKA, Bewijsrecht, Brussel, Larcier, 2007, 162-163. 
88 A. VAN OEVELEN, “Bewijsclausules”, in C.B.R., Nuttige tips voor goede contracten, Mechelen, Kluwer, 
2004, 118. 
89 A. VAN OEVELEN, “Bewijsclausules”, in C.B.R., Nuttige tips voor goede contracten, Mechelen, Kluwer, 
2004, 118; M. STORME , De bewijslast in het Belgisch privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1962, 69. 
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58. Een bewijslastovereenkomst kan gesloten worden alvorens een concreet geschil zich 

voordoet. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer beide belanghebbende contractspartijen in 

hun contract een bepaling opnemen, die stelt dat een van de contractanten het contract mag 

verbreken zonder het bewijs te leveren van wettelijke oorzaak, of nog, wanneer de contrac-

tanten bepalen dat de verplichting in hoofde van de schuldenaar een resultaatsverbintenis 

uitmaakt.90 

Een bewijslastovereenkomst kan ook gesloten worden tijdens een procedure. Dergelijke 

overeenkomsten zijn zeer zwaarwichtig aangezien ze de slaagkansen van diegene, die zich 

kan beroepen op de gewone wettelijke bewijsregeling, maar hiervan afziet door middel van 

een bewijslastovereenkomst, in gevaar brengen.91 

 

Onderafdeling 2. Geldigheidsvereisten 

 

59. Bewijslastovereenkomsten moeten voldoen aan de geldigheidsvoorwaarden die ver-

eist worden bij alle andere soorten overeenkomsten: de toestemming en de bekwaamheid 

in hoofde van de partij die zich verbindt, een bepaald voorwerp als inhoud van de verbin-

tenis en een geoorloofde oorzaak.92 

 

60. Een bewijslastovereenkomst, die voldoet aan de vier voorgaande voorwaarden, is 

echter niet zonder meer geldig. Aan de contractuele vrijheid van de partijen worden im-

mers zekere beperkingen gesteld door sommige bepalingen van dwingend recht en van 

openbare orde, die zonder meer gerespecteerd moeten worden.93 Een voorbeeld van derge-

lijke dwingende bepaling vindt men terug in punt1,q, van de bijlage bij de wet van 2 au-

gustus 2002 betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedin-

gen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen, dat stelt dat “een 

beding dat de bewijsmiddelen waarop de cliënt een beroep kan doen op ongeoorloofde 

wijze beperkt of hem een bewijslast oplegt die volgens het geldende recht normaalgezien 

                                                 
90 D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 2002 (derde druk), 98. 
91 D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 2002 (derde druk), 98 
92 Art. 1108 B.W. 
93 zoals bijvoorbeeld in art. 32 WHPC:  een verkoper die producten of diensten verkoopt mag in de overeen-
komst met de koper geen beding opnemen waarbij de koper verklaart afstand te doen alle mogelijkheden om 
de verkoper aansprakelijk te stellen in geval van conflict; Art. 6EVRM; A. VAN OEVELEN, “Bewijsclausu-
les”, in C.B.R., Nuttige tips voor goede contracten, Mechelen, Kluwer, 2004, 121. 
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op een andere partij bij de overeenkomst rust, verboden en nietig is, zelfs indien er over 

onderhandeld werd”. 

Bovendien mag de bewijslevering door middel van een bewijslastovereenkomst wel be-

moeilijkt worden, maar niet compleet onmogelijk gemaakt wordt. Bewijslastovereenkom-

sten, die de bewijslevering onmogelijk maken, zijn ongeoorloofd, aangezien op die manier 

het recht op toegang tot de rechter wordt verhinderd.94 Bovendien zijn dergelijke overeen-

komsten niet verzoenbaar met het principe van een tegensprekelijk debat, aangezien dit 

zou neerkomen op een onmogelijkheid tot het leveren van een tegenbewijs.95 

 

Onderafdeling 3. Onderscheid met bewijsovereenkomsten 

 

61. Volledigheidshalve wordt nog vermeldt dat dergelijke bewijslastovereenkomsten 

goed moeten onderscheiden worden van “bewijsovereenkomsten”.  

Dit zijn overeenkomsten waarin de partijen overeenkomen welke bewijsmiddelen gebruikt 

mogen worden om bepaalde rechtshandelingen te bewijzen en/of die ter aanvulling of in 

afwijking van de gemeenrechtelijke regelen een bepaalde bewijswaarde hechten aan een 

bewijsmiddel.96 

Dergelijke bewijsovereenkomsten beperken de rechter in zijn vrije bewijswaardering en 

dwingen hem de waarheid of onwaarheid van bepaalde feiten te aanvaarden.97 

 

Afdeling 2. Eenzijdige bewijslastregeling 

 

62. Een onderlinge bewijslastovereenkomst tussen twee partijen is echter niet de enige 

manier om af te wijken van de wettelijk voorziene bewijslastregeling. 

Een partij kan ook eenzijdig de verdeling van de bewijslast regelen door eenzijdige verza-

king.  

Eenzijdige verzaking doet zich voor wanneer een partij tijdens een geding aanbiedt om zelf 

het bewijs te leveren van het ontbreken van een bepaald feit, dat door de tegenpartij bewe-

                                                 
94 Art. 6 en 13 EVRM; A. VAN OEVELEN, “Bewijsclausules”,  in C.B.R., Nuttige tips voor goede contracten, 
Mechelen, Kluwer, 2004, 121. 
95 M. STORME , De bewijslast in het Belgisch privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1962, 73. 
96 A. VAN OEVELEN, “Bewijsclausules”, in C.B.R., Nuttige tips voor goede contracten, Mechelen, Kluwer, 
2004, 118. 
97 M. STORME , De bewijslast in het Belgisch privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1962, 66. 
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zen moest worden, of wanneer een partij, die wettelijk gezien niet de bewijslast draagt, 

toch als eerste begint met het bewijzen van feiten ter staving van zijn beweringen.98 

De verweerder geeft als het ware een vervroegd bewijs, hij bewijst de onwaarheid van het 

feit dat opgeworpen werd door de eiser, nog voor de eiser de waarheid ervan kon aantonen. 

 

63. In tegenstelling tot wat het voorgaande doet vermoeden, brengt het feit dat de tegen-

partij eenzijdig de bewijslast op zich neemt niet met zich mee dat afbreuk wordt gedaan 

aan de wettelijke bewijslastregeling.99 Immers, wanneer twijfel blijft bestaan over het des-

betreffende feit, of nog, wanneer de verweerder er niet in slaagt haar vervroegd tegenbe-

wijs hard te maken, is de eiser opnieuw verplicht het bewijs te leveren van het feit dat door 

haar werd aangevoerd. De wettelijke principes van art. 1315 B.W. worden opnieuw van 

toepassing, en uit het feit dat de verweerder met een vervroegd tegenbewijs op de proppen 

komt, kan geen impliciete afwijking van de wettelijke bewijslastregeling afgeleid wor-

den.100 

 

64. Niet alle auteurs zijn het hiermee eens. Sommigen zijn van mening dat wanneer de 

partij die eenzijdig de bewijslast op zich nam faalt in haar bewijsvoering, zij ook het risico 

en dus de nadelige gevolgen draagt van het niet slagen van het bewijs.101 

Deze visie druist echter in tegen de principes van de loyauteit en de bewijssamenwerking 

op basis waarvan elk van de gedingvoerende partijen loyaal moet meewerken aan de be-

wijsvoering.102  

 

65. Om ervoor te zorgen dat de partij, die eenzijdig de bewijslast op zich neemt, later niet 

geconfronteerd wordt met de nadelige gevolgen bij niet slagen in zijn bewijsvoering, doet 

die partij er goed aan om in de conclusie te verklaren dat hij niet afziet van de voordelige 

positie, die hij bezit op basis van art. 1315 B.W.103 

                                                 
98 M. STORME , De bewijslast in het Belgisch privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1962, 66. 
99 H. MINJAUW en J. VANDENDRIESSCHE, “Bewijslast en bewijsrisico”, in X. Bestendig Handboek Verbinte-
nissenrecht, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 2005, 229; S. STIJNS, “Gedrag en wangedrag der 
partijen in het burgerlijk geding. Spanningsverhouding met de bewijsvoering”, R.W. 1989-1990, 1015. 
100 H. MINJAUW en J. VANDENDRIESSCHE, “Bewijslast en bewijsrisico”, in X. Bestendig Handboek Verbinte-
nissenrecht, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 2005, 229. 
101 D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 2002 (derde druk), 98. 
102 D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 2002 (derde druk), 98. 
103 D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 2002 (derde druk), 98-99; H. MINJAUW 
en J. VANDENDRIESSCHE, “Bewijslast en bewijsrisico”, in X. Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Ant-
werpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 2005, 229; A. DE BOECK en H. GEENS, “De bewijsmiddelen en hun 
hiërarchie, de bewijslastverdeling en de inpassing van e-commerce anno 2008: Geruisloze overgang van oud 
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DEEL IV. Pogingen tot versoepeling van de bewijslast 

 

Afdeling 1. Bewijs van een negatief feit 

 

Onderafdeling 1. Probleemstelling 

 

66. Een negatief feit is een feit of gebeurtenis, waarbij het rechtssubject, dat zich op dat 

feit beroept, moet aantonen dat het zich niet heeft voorgedaan.104  

Het bewijzen van een negatief feit brengt echter niet noodzakelijk moeilijkheden met zich 

mee. Het bewijs van een negatief feit kan in bepaalde gevallen immers heel eenvoudig zijn, 

wanneer men door middel van het bewijzen van een ander positief feit, het negatieve feit 

kan weerleggen.105 Deze manier om een negatief feit te bewijzen is echter enkel mogelijk 

wanneer het negatieve feit een onmiddellijke antithese inhoudt, wat betekent dat men door 

middel van het bewijzen van het tegenovergestelde positief feit, het negatieve feit kan 

weerleggen.106 Zo kan men bijvoorbeeld de stelling dat men op een bepaald moment niet 

op een bepaalde plaats geweest is, eenvoudigweg weerleggen door het bewijs te leveren 

dat men op dat bepaald moment ergens anders was.107 

Bovendien worden de problemen, die kunnen ontstaan wanneer een gedingvoerende partij 

geconfronteerd wordt met de plicht een negatief feit te bewijzen, meestal vermeden door 

de wettelijke verdeling van de bewijslast voorzien in art. 1315 B.W.108 Het is namelijk zo 

                                                                                                                                                    
naar nieuw?”, in X. Het vermogensrechtelijk bewijsrecht vandaag en morgen, Brugge, Die Keure, 2009, 89; 
S. STIJNS, “Gedrag en wangedrag der partijen in het burgerlijk geding. Spanningsverhouding met de bewijs-
voering”, R.W. 1989-1990, 1016. 
104 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen/Groningen, Intersentia Rechtswetenschap-
pen, 2000, 213. 
105 M. STORME , De bewijslast in het Belgisch privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1962, 110; S. STIJNS, Ver-
bintenissenrecht. Boek 2, Brugge, Die Keure, 2009, p165; A. DE BOECK en H. GEENS, “De bewijsmiddelen 
en hun hiërarchie, de bewijslastverdeling en de inpassing van e-commerce anno 2008: Geruisloze overgang 
van oud naar nieuw?”, in X. Het vermogensrechtelijk bewijsrecht vandaag en morgen, Brugge, Die Keure, 
2009, 83. 
106 M. STORME , De bewijslast in het Belgisch privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1962, 110; S. STIJNS, Ver-
bintenissenrecht. Boek 2, Brugge, Die Keure, 2009, 165; D. MOUGENOT, “La preuve: évolution et révolu-
tion” in P. WERY (ed.), Le droit des obligations contractuelles et le bicenteaire du Code civil, Brugge, die 
Keure, 2004, 133. 
107 A. DE BOECK en H. GEENS, “De bewijsmiddelen en hun hiërarchie, de bewijslastverdeling en de inpassing 
van e-commerce anno 2008: Geruisloze overgang van oud naar nieuw?”, in X. Het vermogensrechtelijk be-
wijsrecht vandaag en morgen, Brugge, Die Keure, 2009, 83. 
108 J. KIRKPATRICK, L’article 1315 du Code civil et la preuve des faits négatifs (Contribution à l’étude de la 
charge de la preuve en matière de responsabilité contractuelle), R.C.J.B., 1959, 51 ; D. MOUGENOT, Droit des 
obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 2002 (derde druk), 87. 
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dat de eiser in een proces, die de uitvoering van een bepaalde verbintenis vordert, op basis 

van art. 1315 1ste lid B.W. enkel het bestaan van een bepaalde verbintenis moet bewijzen, 

zijnde een positief feit. Van de eiser wordt aldus niet verwacht dat hij het bewijs levert van 

de niet-nakoming van de verbintenis door de tegenpartij, wat zou neerkomen op het bewijs 

van een negatief feit. Op basis van art. 1315 2de lid B.W. komt het dan ook toe aan de ver-

weerder om het bewijs te leveren van de betaling, die het tenietgaan van de verbintenis 

teweeggebracht heeft, zijnde eveneens een positief feit.109 

 

67. Desalniettemin wordt het bewijs van een negatief feit ook soms door de wetgever 

opgelegd. Dit is bijvoorbeeld het geval in art. 1377 B.W. betreffende het terugvorderen van 

een onverschuldigde betaling. Deze bepaling stelt dat wanneer een persoon, die bij vergis-

sing meende schuldenaar te zijn, een schuld betaald heeft, gerechtigd is het betaalde van de 

schuldeiser terug te vorderen. De persoon, die de onverschuldigde betaling gedaan heeft, 

heeft dus de hoedanigheid van eiser in het geding, en zal op basis van art. 1315 1ste lid 

B.W. de bewijslast dragen van het feit, dat de betaling niet verschuldigd was, zijnde een 

negatief feit. 

 

68. Het grootste probleem op het gebied van het bewijzen van een negatief feit stelt zich 

wanneer men geconfronteerd wordt met de plicht om een “oneindig negatief feit” te bewij-

zen. Een oneindig negatief feit is een negatief feit dat geen onmiddellijke antithese inhoudt 

en bijgevolg niet weerlegd kan worden door middel van het bewijs van het tegenoverge-

stelde positieve feit.110 Oneindig negatieve feiten kunnen aldus zeer moeilijk of helemaal 

niet bewezen worden. Zo is het bijvoorbeeld zeer moeilijk om aan te tonen dat je een be-

paalde persoon nooit ontmoet of gecontacteerd hebt, dat je nooit een aangekocht goed ont-

vangen hebt, enzovoort. Een partij, die geconfronteerd wordt met het leveren van een on-

eindig negatief feit, bevindt zich aldus in een moeilijke situatie wat betreft de bewijsleve-

ring. 

 

69. Volledigheidshalve dient te worden gezegd dat de moeilijkheid om oneindig negatie-

ve feiten te bewijzen niet te wijten is aan het feit dat het gaat om een negatief feit, maar 

                                                 
109 J. KIRKPATRICK, L’article 1315 du Code civil et la preuve des faits négatifs (Contribution à l’étude de la 
charge de la preuve en matière de responsabilité contractuelle), R.C.J.B., 1959, 51 ; D. MOUGENOT, Droit des 
obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 2002 (derde druk), 87. 
110 M. STORME , De bewijslast in het Belgisch privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1962, 110 ; D. MOUGENOT, 
“La preuve: évolution et révolution” in P. Wéry (ed.), Le droit des obligations contractuelles et le bicenteaire 
du Code civil, Brugge, die Keure, 2004, 133. 
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wel aan het oneindig karakter van dat feit. Dit blijkt uit de vaststelling dat oneindig posi-

tieve feiten even moeilijk zijn om te bewijzen.111 Het bewijs leveren dat men gedurende 

een bepaalde periode het land niet verlaten heeft, dat men altijd van goed gedrag is ge-

weest, dat men altijd op een bepaalde plaats heeft gewoond enzovoort, zijnde oneindig 

positieve feiten, brengen eveneens bewijsmoeilijkheden met zich mee. Bovendien vertonen 

oneindig positieve feiten vaak ook een negatief aspect. Het bewijs van goede trouw bij-

voorbeeld, een positief feit, moet bewezen worden door bewijs van het feit dat men niet op 

de hoogte was of kon zijn van bepaalde zaken, een negatief feit.112 

 

Onderafdeling 2. Toepassing van de gemeenrechtelijke regeling betreffende de verde-

ling van de bewijslast 

 

70. Ook al is het bewijzen van oneindig negatieve feiten vaak zeer moeilijk of zelfs on-

mogelijk, toch blijft de gemeenrechtelijke regeling betreffende de verdeling van de bewijs-

last vervat in art. 1315 B.W. in principe van toepassing. Zowel in de rechtspraak als in de 

rechtsleer werden echter verschillende pogingen ondernomen om de wettelijke bewijsrege-

ling te versoepelen. 

 

Onderafdeling 3. Poging tot versoepeling in de rechtsleer 

 

71. Sommige auteurs113 zijn van oordeel dat de bewijslast omgekeerd moet worden van 

de partij, die het oneindig negatieve feit moet bewijzen, naar de tegenpartij, die dan het 

bewijs moet leveren van het tegenovergestelde positieve feit. Dergelijke omkering wordt 

verantwoord door het principe van de bewijsgeschiktheid, namelijk de vaststelling dat de 

tegenpartij veel gemakkelijker het bewijs kan leveren van het tegenovergestelde positieve 

feit, in tegenstelling tot de andere partij, die geconfronteerd wordt met de vaak onmogelij-

ke opdracht een negatief feit te bewijzen.114 Volgens deze stroming in de rechtsleer is het 

dan ook rechtvaardiger de bewijslast om te keren en de tegenpartij te belasten met de op-

                                                 
111 M. STORME , De bewijslast in het Belgisch privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1962, p110. 
112 M. STORME , De bewijslast in het Belgisch privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1962, 110 
113 M. STORME , De bewijslast in het Belgisch privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1962, 114 ; D. MOUGENOT, 
“La preuve: évolution et révolution” in P. WERY (ed.), Le droit des obligations contractuelles et le bicen-
teaire du Code civil, Brugge, die Keure, 2004, 133. 
114 D. MOUGENOT, “La preuve: évolution et révolution” in P. WERY (ed.), Le droit des obligations contrac-
tuelles et le bicenteaire du Code civil, Brugge, die Keure, 2004, 134. 
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dracht het tegenovergestelde positieve feit te bewijzen. Wanneer de ene partij bijvoorbeeld 

moet bewijzen dat er geen contract afgesloten werd, verplaatst men de bewijslast naar de 

tegenpartij, die veel gemakkelijker het bewijs kan leveren dat er wél een contract werd 

gesloten en dat door eenvoudigweg het contract voor te leggen. 

 

72. Andere auteurs115 daarentegen zijn van oordeel dat men de taak van de partij, die een 

oneindig negatief feit moet bewijzen, dient te verlichten door middel van het verplaatsen 

van het bewijsobject. Bij de verplaatsing van het bewijsobject laat men een partij toe om, 

in plaats van het oneindig negatieve feit te bewijzen, het bewijs te leveren van positieve 

feiten, die verwant zijn aan dat negatieve feit.116 Het bewijs, dat men geen contract geslo-

ten heeft met een bepaalde partij, kan bijvoorbeeld geleverd worden door te bewijzen dat 

men met een derde wel dergelijk contract gesloten heeft, waardoor het niet-bestaan van het 

betwiste contract waarschijnlijker wordt.117 

In deze visie wordt de bewijslast niet omgekeerd, maar wordt aan de rechter de mogelijk-

heid gegeven zich soepeler op te stellen in zijn bewijswaardering door een negatief feit als 

bewezen te beschouwen, wanneer dit aannemelijk wordt gemaakt door het bewijs van aan-

verwante positieve feiten. Het bewijs kan in dit geval dus bewezen worden door middel 

van een vermoeden. 

 

Onderafdeling 4. Visie van het Hof van Cassatie 

 

73. Het Hof van Cassatie heeft een duidelijk standpunt ingenomen in de problematiek 

met betrekking tot het bewijzen van negatieve feiten en sluit zich aan bij de tweede visie in 

de rechtsleer.118 Het Hof wijst een omkering van de bewijslast naar de tegenpartij namelijk 

resoluut af en stelt dat het de rechter verboden is een partij vrij te stellen om het bewijs te 

                                                 
115 M. STORME , De bewijslast in het Belgisch privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1962, 119-120;  D. MOU-

GENOT, “La preuve: évolution et révolution” in P. WERY (ed.), Le droit des obligations contractuelles et le 
bicenteaire du Code civil, Brugge, die Keure, 2004, 134 ; J. KIRKPATRICK, L’article 1315 du Code civil et la 
preuve des faits négatifs (Contribution à l’étude de la charge de la preuve en matière de responsabilité 
contractuelle), R.C.J.B., 1959, 46. 
116 D. MOUGENOT, “La preuve: évolution et révolution” in P. WERY (ed.), Le droit des obligations contrac-
tuelles et le bicenteaire du Code civil, Brugge, die Keure, 2004, 134. 
117 D. MOUGENOT, “La preuve: évolution et révolution” in P. WERY (ed.), Le droit des obligations contrac-
tuelles et le bicenteaire du Code civil, Brugge, die Keure, 2004, 134. 
118 Cass. 20 maart, 1947, Arr.Cass. 1947, 91; Cass. 16 december 2004, R.W. 2004-05, 1553; Cass. 27 februari 
1958, Arr. Cass. 1958, 460 en R.C.J.B. 1959, 42, met noot J. KIRKPATRICK, L’article 1315 du Code civil et la 
preuve des faits négatifs (Contribution à l’étude de la charge de la preuve en matière de responsabilité 
contractuelle). 
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leveren van een negatief feit en vervolgens de bewijslast op de schouders van de tegenpar-

tij te leggen, die dan het tegengestelde positieve feit zou moeten bewijzen.119 Het Hof stelt, 

mijns inziens terecht, dat dergelijke omkering een schending inhoudt van art. 1315 B.W.  

Het Hof is echter tegemoet gekomen aan de vaststelling dat het vaak onmogelijk is voor 

een partij om het bewijs te leveren van een oneindig negatief feit, stellende dat het wel is 

toegelaten dat de rechter zich bij de beoordeling van een negatief feit soepeler opstelt en 

het bewijs van een negatief feit niet met dezelfde striktheid dient te worden behandeld als 

een positief feit. Aldus kan het bewijs van een negatief feit geleverd worden door middel 

van vermoedens.120 

 

Zoals in de volgende afdeling zal worden aangetoond, wordt heden ten dage van de ge-

dingvoerende partijen verwacht dat zij loyaal samenwerken aan de bewijsvoering. De be-

wijssamenwerking der partijen kan ook in deze context een oplossing bieden. 

 

Afdeling 2. Bewijssamenwerking 

 

Onderafdeling 1. De oorspronkelijke situatie: statische bewijsvoering 

 

74. Wanneer men de wettelijke regeling van de bewijslast in art. 1315 B.W. strikt inter-

preteert, lijkt de bewijsvoering zeer statisch en stroef te verlopen.121 De bewijslast komt in 

eerste instantie op de schouders van de eiser te liggen en wordt pas verschoven naar de 

verweerder, wanneer deze beweert bevrijd te zijn of zich op een andere exceptie kan be-

roepen. De partijen vervullen aldus elk om beurt hun deel van de bewijsvoering en zullen 

enkel elementen aanvoeren, die hen tot voordeel kunnen dienen.122 Dergelijke manier van 

bewijsvoering heeft een negatieve impact op het proces, aangezien de rechter genoodzaakt 

wordt recht te spreken op basis van de elementen, die de partijen hem wensen voor te leg-

gen, maar die daarom niet noodzakelijk bijdragen tot het achterhalen van de ware toedracht 

van de feiten, die aan de basis van een geschil liggen.123 Uiteraard zijn de gedingvoerende 

                                                 
119 Cass. 27 februari 1958, Arr. Cass. 1958, 460. 
120 Cass. 16 december 2004, R.W. 2004-05, 1553. 
121 S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek 2, Brugge, Die Keure, 2009, 162 
122 S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek 2, Brugge, Die Keure, 2009, 162 
123 H. GEENS, “De verdeling van de bewijslast over de partijen in het verzekeringsrecht en het gemeen ver-
bintenissenrecht”, in B. ALLEMEERSCH, P. LONDERS en S. SROKA, Bewijsrecht, Brussel, Larcier, 2007, 166; 
S. STIJNS, “De overlegging van stukken in het Gerechtelijk Wetboek”, Jura Falc. 1984-1985, 207. 
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partijen terughoudend om bewijsmateriaal voor te leggen dat in hun nadeel kan spreken. 

Toch kunnen net die stukken, namelijk de stukken die de partijen niet hebben gebruikt of 

meegedeeld en die zij blijkbaar ook niet willen neerleggen, de rechter helpen de ware toe-

dracht van de feiten te achterhalen.124 

 

75. In België bestond er oorspronkelijk echter geen bepaling, die aan de rechter de be-

voegdheid toekende de partijen te bevelen om bepaalde bewijsstukken voor te leggen. Het 

“beschikkingsbeginsel” en het principe van de “lijdelijkheid van de rechter” waren de al-

gemene basisbeginselen, die het proces beheersten. Het beschikkingsbeginsel houdt in dat 

de gedingvoerende partijen zelf de grenzen van het geschil bepalen en dat de rechter ver-

boden is om ambtshalve de oorzaak van een vordering te wijzigen.125 De lijdelijkheid van 

de rechter impliceert dat de taak van de rechter in het proces louter passief van aard is, dus 

zonder actieve inbreng, en dat de rechter de bewijsvoering als het ware ondergaat.126 De 

rechter dient zich aldus te onthouden van actieve interventies, omdat hij anders de rechten 

van de partijen in het gedrang dreigt te brengen.127 Beide beginselen zorgden ervoor dat 

noch de rechter, noch een gedingvoerende partij zelf in de mogelijkheid was om de be-

wijsvoering vlotter te laten verlopen, door van de tegenpartij te eisen om bepaalde stukken 

voor te leggen. 

 

76. Dergelijke vorm van een statisch proces kan vandaag de dag echter niet meer verde-

digd worden. In de rechtsleer is het er men reeds lange tijd over eens dat de bewijsvoering 

in een proces immers niet statisch dient te verlopen, maar eerder dynamisch van aard moet 

zijn.128 Het voeren van een proces mag niet langer gezien worden als een juridisch duel, 

waarbij de individuele belangen van de partijen centraal staan en resulteert in de “winst” 

van een van de partijen, maar moet eerder gezien worden als een samenwerking van ge-

dingvoerende partijen, waarbij het centrale belang het achterhalen van de waarheid is en 

waarbij de bewijslast van de reconstructie van de werkelijke toedracht van de feiten op de 

schouders van alle gedingvoerende partijen rust.129  

                                                 
124 S. STIJNS, “De overlegging van stukken in het Gerechtelijk Wetboek”, Jura Falc. 1984-1985, 200. 
125 Art. 1138 Ger.W. 
126 H. GEENS, “De verdeling van de bewijslast over de partijen in het verzekeringsrecht en het gemeen ver-
bintenissenrecht”, in B. ALLEMEERSCH, P. LONDERS en S. SROKA, Bewijsrecht, Brussel, Larcier, 2007, 166. 
127 B. ALLEMEERSCH, Taakverdeling in het burgerlijk proces, Antwerpen, Intersentia, 2007, 10. 
128  
129 R. DEKKERS, “De la colaboration des plaideurs dans l’administration de la preuve”, R.C.J.B. 1959, 154 ; 
H. GEENS, “De verdeling van de bewijslast over de partijen in het verzekeringsrecht en het gemeen verbinte-
nissenrecht ”, in B. ALLEMEERSCH, P. LONDERS en S. SROKA, Bewijsrecht, Brussel, Larcier, 2007, 170; H. 
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77. Het Hof van Cassatie is aan deze bekommernis enigszins tegemoetgekomen door te 

bevestigen dat de taak van de rechter in het geding niet noodzakelijk passief is, maar dat 

hij daarentegen de mogelijkheid heeft om actief deel te nemen aan de bewijsvoering. Vol-

gens het Hof is het de rechter dan ook toegelaten de partijen ambtshalve bevelen om be-

paalde documenten of stukken, die nuttig kunnen zijn om het geschil op te lossen en de 

waarheid aan het licht te brengen, voor te leggen.130 

 

Onderafdeling 2. De nieuwe bepalingen in het Gerechtelijk Wetboek: dynamische 

bewijsvoering 

 

78. In navolging van de rechtspraak en de rechtsleer heeft ook de wetgever zich uitge-

sproken voor een meer dynamische vorm van procesvoering. Dit gebeurde door de invoer 

van de artikelen 870 en verder van het Gerechtelijk Wetboek, waarbij zowel de rol van de 

rechter als van de partijen zelf grondig werd hernieuwd.131 Enerzijds krijgt de rechter een 

meer actieve rol in de bewijsvoering, doordat hij de partijen ambtshalve kan bevelen be-

paalde stukken voor te leggen. Anderzijds wordt van de partijen verwacht dat zij loyaal 

samenwerken aan de bewijsvoering. 

 

§ 1. Actieve rol van de rechter 

 

79. De artikelen 870 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek hebben de taak van de 

rechter in het geding aanzienlijk uitgebreid. Deze bepalingen betreffende de bewijslevering 

laten meer initiatief van de rechter bij de bewijsvoering toe, aangezien hij op grond van 

deze bepalingen een gedingvoerende partij kan bevelen om een stuk, waarvan de rechter 

vermoedt dat een partij het onder zich heeft en dat het bewijs inhoudt van een ter zake die-

                                                                                                                                                    
DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, III, Brussel, Bruylant, 1967, 737; D. MOUGENOT, Droit des 
obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 2002 (derde druk), 99; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil 
belge. Les obligations, III, Brussel, Bruylant, 1967, 737 ; A. DE BOECK en H. GEENS, “De bewijsmiddelen en 
hun hiërarchie, de bewijslastverdeling en de inpassing van e-commerce anno 2008: Geruisloze overgang van 
oud naar nieuw?”, in X. Het vermogensrechtelijk bewijsrecht vandaag en morgen, Brugge, Die Keure, 2009, 
85. 
130 Cass. 20 juni 1961, J.T.1961, 609; Cass. 14 juni 1967, R.W. 1967-68, 543. 
131 S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek 2, Brugge, Die Keure, 2009, 162; R. VANDEPUTTE, De overeen-
komst: haar ontstaan, haar uitvoering en verdwijning, haar bewijs, Brussel, Larcier, 1977, 173. 
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nend feit, over te leggen en aan het dossier van rechtspleging toe te voegen132. Bovendien 

wordt de rechter de macht gegeven om bepaalde onderzoeksmaatregelen ambtshalve te 

bevelen.133 Zo kan de rechter onder andere een getuigenverhoor134, een deskundigenonder-

zoek135, een verhoor van partijen136 of een plaatsopneming137 opleggen aan de partijen. 

Een partij, die weigert gevolg te geven aan dergelijk bevel van de rechter, loopt het risico 

veroordeeld te worden tot een schadevergoeding138, dwangsom139 of strafsanctie140. 

 

80. Door de invoer van de artikelen 870 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek werd 

het principe van de lijdelijkheid van de rechter voorgoed verlaten ten voordele van een 

actieve rol van de rechter in het geding. Het beschikkingsbeginsel daarentegen bleef wel 

overeind, maar werd afgezwakt en heeft bijgevolg niet langer een onbeperkt en absoluut 

karakter.141 Het zijn nog steeds de partijen zelf die beslissen of ze een geschil aan de rech-

ter voorleggen, de grenzen ervan bepalen en binnen die grenzen eis en verweer organise-

ren. De rechter moet zich nog steeds houden aan de grenzen, die uitgetekend werden door 

de gedingvoerende partijen.142 Bijgevolg is het de rechter verboden om een van de partijen 

te belasten met het leveren van het bewijs van een bepaald feit, dat door geen enkele van 

de gedingvoerende partijen gesteld werd.143 

Bovendien kunnen de partijen, op basis van datzelfde beschikkingsbeginsel, verzaken aan 

een door de rechter bevolen onderzoeksmaatregel.144 Aangezien een van de partijen meest-

al baat zal hebben bij een bepaalde onderzoeksmaatregel zal dergelijke verzaking in de 

praktijk echter niet vaak voorkomen. 

 

                                                 
132 Art. 871 juncto 877 Ger.W. 
133 H. GEENS, “De verdeling van de bewijslast over de partijen in het verzekeringsrecht en het gemeen ver-
bintenissenrecht”, in B. ALLEMEERSCH, P. LONDERS en S. SROKA, Bewijsrecht, Brussel, Larcier, 2007, 167. 
134 Art. 915-961 Ger.W. 
135 Art. 962-991 Ger.W. 
136 Art. 992-1004 Ger.W. 
137 Art. 1007-1016 Ger.W. 
138 Art. 882 Ger.W. 
139 Art. 1385bis Ger.W. 
140 Art. 495bis Sw. 
141 H. GEENS, “De verdeling van de bewijslast over de partijen in het verzekeringsrecht en het gemeen ver-
bintenissenrecht”, in B. ALLEMEERSCH, P. LONDERS en S. SROKA, Bewijsrecht, Brussel, Larcier, 2007, 169. 
142 H. GEENS, “De verdeling van de bewijslast over de partijen in het verzekeringsrecht en het gemeen ver-
bintenissenrecht”, in B. ALLEMEERSCH, P. LONDERS en S. SROKA, Bewijsrecht, Brussel, Larcier, 2007, 169. 
143 S. STIJNS, “Gedrag en wangedrag der partijen in het burgerlijk geding. Spanningsverhouding met de be-
wijsvoering”, R.W. 1989-1990, 1008; M. STORME , De bewijslast in het Belgisch privaatrecht, Gent, Story-
Scientia, 1962, 38. 
144 H. GEENS, “De verdeling van de bewijslast over de partijen in het verzekeringsrecht en het gemeen ver-
bintenissenrecht”, in B. ALLEMEERSCH, P. LONDERS en S. SROKA, Bewijsrecht, Brussel, Larcier, 2007, 169. 
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§ 2. Samenwerking van de partijen 

 

81. De invoer van de artikelen 870 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek heeft niet 

enkel een impact gehad op de rol van de rechter in het proces, maar ook op de taak van de 

gedingvoerende partijen. Van de partijen wordt tegenwoordig verwacht dat zij loyaal sa-

menwerken aan de bewijsvoering.145 Het principe van de loyauteit impliceert dat een partij, 

die beschikt over nuttige elementen voor haar tegenpartij, zich niet passief mag opstellen 

of afstand mag doen van de bewijslevering, enkel omdat de bewijslast in principe bij de 

tegenpartij ligt en deze laatste zich zou kunnen beroepen op de elementen, die worden aan-

gevoerd. 146 De partij zal dergelijke stukken dienen voor te leggen en haar tegenpartij hel-

pen tot het leveren van bewijs, in wederzijdse loyauteit en onder toezicht van de rechter.147   

 

82. De grond voor de samenwerkingsplicht der partijen vloeit volgens sommigen niet 

enkel voort uit art. 871 Ger.W., maar ook uit de bepaling betreffende goede trouw bij de 

uitvoering van overeenkomsten, vervat in art. 1134 B.W.148 Deze bepaling stelt dat alle 

overeenkomsten, die wettig zijn aangegaan, te goeder trouw ten uitvoer moeten worden 

gebracht. Deze plicht tot goede trouw en wederzijdse hulpverlening geldt volgens sommi-

gen niet alleen bij de uitvoering van het contract, maar ook in het geval er omtrent die uit-

voering discussie ontstaat, en men aldus in een proces verwikkeld geraakt.149 De toepas-

sing van het principe van de goede trouw in de context van een proces vertaalt zich dan in 

het feit dat de partijen op het vlak van de bewijsvoering loyaal moeten samenwerken bij 

het vaststellen en het aan het licht brengen van de objectieve waarheid.150 

                                                 
145 H. GEENS, “De verdeling van de bewijslast over de partijen in het verzekeringsrecht en het gemeen ver-
bintenissenrecht”, in B. ALLEMEERSCH, P. LONDERS en S. SROKA, Bewijsrecht, Brussel, Larcier, 2007, 169; 
S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek 2, Brugge, Die Keure, 2009, 162; S. STIJNS, “De overlegging van stuk-
ken in het Gerechtelijk Wetboek”, Jura Falc. 1984-1985, 203; R. VANDEPUTTE, De overeenkomst: haar 
ontstaan, haar uitvoering en verdwijning, haar bewijs, Brussel, Larcier, 1977, 380; D. MOUGENOT, “La 
preuve: évolution et révolution” in P. Wéry (ed.), Le droit des obligations contractuelles et le bicenteaire du 
Code civil, Brugge, die Keure, 2004, 132. 
146 D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 2002 (derde druk), 100. 
147 S. STIJNS, “De overlegging van stukken in het Gerechtelijk Wetboek”, Jura Falc. 1984-1985, 207. 
148 R. DEKKERS, “De la colaboration des plaideurs dans l’administration de la preuve”, R.C.J.B. 1959, 156; S. 
STIJNS, “De overlegging van stukken in het Gerechtelijk Wetboek”, Jura Falc. 1984-1985, 203; R. VANDE-

PUTTE, De overeenkomst: haar ontstaan, haar uitvoering en verdwijning, haar bewijs, Brussel, Larcier, 1977, 
384; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge. Les obligations, III, Brussel, Bruylant, 1967, 738 ; 
H. MINJAUW en J. VANDENDRIESSCHE, “Bewijslast en bewijsrisico”, in X. Bestendig Handboek Verbintenis-
senrecht, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 2005, 229. 
149 R. DEKKERS, “De la colaboration des plaideurs dans l’administration de la preuve”, R.C.J.B. 1959, 156. 
150 R. VANDEPUTTE, De overeenkomst: haar ontstaan, haar uitvoering en verdwijning, haar bewijs, Brussel, 
Larcier, 1977, 384; S. RUTTEN, “Beginselen van behoorlijke bewijsvoering in het burgerlijk proces: enkele 
aandachtspunten”, in X. Het vermogensrechtelijk bewijsrecht vandaag en morgen, Brugge, Die Keure, 2009, 
30. 
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Het Hof van Cassatie heeft de verplichting, volgens hetwelk de partijen verplicht zijn mee 

te werken aan de bewijsvoering, inmiddels als algemeen rechtsbeginsel erkend.151  

 

83. De plicht tot samenwerking van de gedingvoerende partijen bij de bewijsvoering en 

de plicht om bepaalde stukken voor te leggen kan volgens sommigen eveneens gezien 

worden als een gedeeltelijke verwezenlijking van het recht op bewijs.152  

 

84. Het praktisch nut van dergelijke samenwerkingsplicht van de partijen aan de bewijs-

voering in het geding wordt echter betwist. In de praktijk is het volgens sommigen name-

lijk zeer moeilijk om aan te tonen dat de tegenpartij, die beweert een bepaald ter zake die-

nend stuk niet onder zich te hebben, dat in werkelijkheid wel heeft.153 

 

Onderafdeling 3. Verenigbaarheid met de algemene principes betreffende de verde-

ling van de bewijslast 

 

85. Algemeen wordt aangenomen dat het principe van de bewijssamenwerking geen af-

breuk doet aan de algemene principes van de verdeling van de bewijslast vervat in art. 

1315 B.W. Voorgaande wettelijke bepaling heeft immers, zoals reeds eerder werd aange-

toond, vooral betrekking op de verdeling van de objectieve bewijslast of het bewijsrisico 

en niet zozeer op de verdeling van de subjectieve bewijslast.154 Wanneer de bewijslast op 

basis van art. 1315 B.W. (of art. 870 Ger.W.) aldus op de schouders van de eiser of de 

verweerder komt de liggen, dan gaat het enkel om het bewijsrisico, namelijk het risico om 

het proces te verliezen indien onvoldoende bewijs aan de oppervlakte komt.155 Het principe 

van de bewijssamenwerking heeft enkel betrekking op de verdeling van de subjectieve 

bewijslast.156 De subjectieve bewijslast, namelijk de last om het nodige bewijs aan te bren-

                                                 
151 Cass. 25 september 2000, Arr. Cass. 2000, 490. 
152 S. STIJNS, “De overlegging van stukken in het Gerechtelijk Wetboek”, Jura Falc. 1984-1985, 222. 
153 D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 2002 (derde druk), 100. 
154 H. GEENS, “De verdeling van de bewijslast over de partijen in het verzekeringsrecht en het gemeen ver-
bintenissenrecht”, in B. ALLEMEERSCH, P. LONDERS en S. SROKA, Bewijsrecht, Brussel, Larcier, 2007, 170. 
155 B. ALLEMEERSCH, Taakverdeling in het burgerlijk proces, Antwerpen, Intersentia, 2007, 354. 
156 D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 2002 (derde druk), 100 ; H. GEENS, 
“De verdeling van de bewijslast over de partijen in het verzekeringsrecht en het gemeen verbintenissenrecht”, 
in B. ALLEMEERSCH, P. LONDERS en S. SROKA, Bewijsrecht, Brussel, Larcier, 2007, 169; S. RUTTEN, “Be-
ginselen van behoorlijke bewijsvoering in het burgerlijk proces: enkele aandachtspunten”, in X. Het vermo-
gensrechtelijk bewijsrecht vandaag en morgen, 31; B. ALLEMEERSCH, Taakverdeling in het burgerlijk pro-
ces, Antwerpen, Intersentia, 2007, 349 en 353; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek 2, Brugge, Die Keure, 



 
Bewijslast in het contractenrecht  45 
 

gen, wordt geacht op de schouders van alle gedingvoerende partijen te rusten.157 De eiser 

moet wel de middelen, de feiten, de geschriften en personen aanduiden waarop hij zich 

beroept, maar voor de bewijslevering zelf wordt niet vereist dat alle elementen van het 

bewijs in zijn bezit zijn.158 

Het risico op verlies van het proces, omdat bepaalde feiten onvoldoende of niet bewezen 

werden, blijft aldus rusten op diegene die het bewijsrisico draagt op grond van art. 1315 

B.W.159
  

 

86. Deze redenering geldt ook voor de actieve tussenkomst van de rechter: als men ervan 

uitgaat dat de verdeling van de bewijslast in art. 1315 B.W. eerder gezien met worden als 

een verdeling van het bewijsrisico, dan belet niets dat ook de rechter zich inspant om het 

nodige bewijs op tafel te krijgen.160 

 

87. Het voorgaande betekent uiteraard niet dat een partij, die de bewijslast draagt op 

grond van art. 1315 B.W., volledig bevrijd wordt van de subjectieve bewijslast: de partij 

moet nog steeds de bewijzen aanbrengen van datgene waarop zij haar vordering steunt. 

Toch wordt de subjectieve bewijslast enigszins getemperd, doordat zowel de tegenpartij als 

de rechter aan de bewijsvoering meewerken.161 

 

88. Hoewel aan de verdeling van het bewijsrisico geen afbreuk wordt gedaan, kan toch 

gesteld worden dat het principe van de bewijssamenwerking, en de daarmee gepaard gaan-

de verdeling van de subjectieve bewijslast over de beide gedingvoerende partijen, wel de-

gelijk een invloed heeft op het bewijsrisico. Wanneer een partij, die het bewijsrisico draagt, 

beroep kan doen op de medewerking van zowel de tegenpartij als van de rechter om het 

nodige bewijs te leveren ter staving van haar beweringen, dan wordt de bewijslast in grote 

mate vereenvoudigd.162 Het wordt bovendien aannemelijker dat de waarheid aan het licht 

                                                                                                                                                    
2009, 162; D. MOUGENOT, “La preuve: évolution et révolution” in P. WERY (ed.), Le droit des obligations 
contractuelles et le bicenteaire du Code civil, Brugge, die Keure, 2004, 132. 
157 B. ALLEMEERSCH, Taakverdeling in het burgerlijk proces, Antwerpen, Intersentia, 2007, 354. 
158 S. STIJNS, “De overlegging van stukken in het Gerechtelijk Wetboek”, Jura Falc. 1984-1985, 202. 
159 D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 2002 (derde druk), 100. 
160 B. ALLEMEERSCH, Taakverdeling in het burgerlijk proces, Antwerpen, Intersentia, 2007, 354. 
161 B. ALLEMEERSCH, Taakverdeling in het burgerlijk proces, Antwerpen, Intersentia, 2007, 354. 
162 A. DE BOECK en H. GEENS, “De bewijsmiddelen en hun hiërarchie, de bewijslastverdeling en de inpassing 
van e-commerce anno 2008: Geruisloze overgang van oud naar nieuw?”, in X. Het vermogensrechtelijk be-
wijsrecht vandaag en morgen, Brugge, Die Keure, 2009, 86. 
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komt, waar dit niet zozeer het geval zou zijn geweest, indien de partij die de bewijslast 

draagt enkel op zichzelf was aangewezen om de nodige bewijzen naar voren te brengen. 

 

89. Zoals reeds eerder aangetoond lijken sommige rechters geneigd om, wanneer een 

gedingvoerende partij aanbiedt om het bewijs van een bepaald feit te leveren, ook al rust de 

bewijslast niet op haar schouders, hieruit af te leiden dat deze partij stilzwijgend afstand 

doet van de gemeenrechtelijke regeling van de verdeling van de bewijslast vervat in art. 

1315 B.W. en aldus vrijwillig het bewijsrisico op zich neemt. Om dit te vermijden doet een 

actief meewerkende partij er goed aan een specifiek voorbehoud te formuleren en uitdruk-

kelijk te vermelden dat zij niet wenst af te wijken van de toepassing van art. 1315 B.W.163 

 

Onderafdeling 4. Verenigbaarheid met algemeen rechtsbeginsel dat niemand gehou-

den kan worden tegen zichzelf te bewijzen 

 

90. Men dient wel voor ogen te houden dat, met deze dynamische bewijsvoering, afge-

weken wordt van het algemeen rechtsbeginsel dat niemand ertoe gehouden kan worden 

tegen zichzelf te bewijzen (“nemo tenetur edere contra se”).164 De toepassing van dit 

rechtsbeginsel wordt aldus verlaten ten voordele van het “recht op bewijs”.165 

 

91. Sommige auteurs zijn echter van mening dat het principe dat niemand gehouden kan 

worden tegen zichzelf te bewijzen onverkort van toepassing blijft en dat uit de artikelen 

871 en verder van het Gerechtelijk Wetboek geenszins een algemene plicht tot loyale me-

dewerking aan de bewijsvoering afgeleid kan worden.166 Deze auteurs zijn dan ook van 

mening dat het adagium “nemo tenetur edere contra se” onverkort blijft gelden en dat de 

wetgever van dit principe enkel in beperkte mate afgeweken is door aan de rechter een 

                                                 
163 A. DE BOECK en H. GEENS, “De bewijsmiddelen en hun hiërarchie, de bewijslastverdeling en de inpassing 
van e-commerce anno 2008: Geruisloze overgang van oud naar nieuw?”, in X. Het vermogensrechtelijk be-
wijsrecht vandaag en morgen, Brugge, Die Keure, 2009, 89; S. STIJNS, “Gedrag en wangedrag der partijen in 
het burgerlijk geding. Spanningsverhouding met de bewijsvoering”, R.W. 1989-1990, 1015. 
164 D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 2002 (derde druk), 100  
165 D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 2002 (derde druk), 100; R. VANDE-

PUTTE, De overeenkomst: haar ontstaan, haar uitvoering en verdwijning, haar bewijs, Brussel, Larcier, 1977, 
173. 
166 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen/Groningen, Intersentia Rechtswetenschap-
pen, 2000, 214. 
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meer actieve rol toe te bedelen.167 Gezien het feit dat het Hof van Cassatie de medewer-

kingsplicht van de gedingvoerende partijen als algemeen rechtsbeginsel erkent heeft, kan 

deze opvatting echter niet langer verdedigd worden.168 

 

Afdeling 3. Kwalificatie als resultaats- of inspanningsverbintenis 

 

92. Ook het door de rechtspraak ingevoerde onderscheid tussen resultaats- en inspan-

ningsverbintenissen heeft er toe geleid dat de bewijslast in bepaalde gevallen wordt ver-

licht voor de eiser, die haar tegenpartij in rechte aansprakelijk wil stellen wegens wanpres-

tatie. Naargelang van de kwalificatie van een verbintenis als resultaatsverbintenis of als 

inspanningsverbintenis wordt de bewijslast immers anders verdeeld.169 

 

93. Met een resultaatsverbintenis verbindt de schuldenaar zich ertoe om een bepaald re-

sultaat te bereiken. Wanneer de schuldenaar in gebreke blijft, dan volstaat het voor de 

schuldeiser om het bestaan van de verbintenis en het uitblijven van het resultaat te bewij-

zen, zonder dat hij moet bewijzen dat dit het gevolg is van een concrete fout van de schul-

denaar. De fout wordt aldus vermoed, zodat de bewijslast van de fout wordt omgekeerd en 

de schuldenaar overeenkomstig art. 1315 2de lid B.W. moet bewijzen dat het niet-bereiken 

van het resultaat aan een vreemde oorzaak te wijten is.170  

 

94. Inspanningsverbintenissen daarentegen zijn verbintenissen waarbij de schuldenaar 

zich ertoe verbindt om de nodige inspanningen te leveren of om bepaalde middelen aan te 

wenden om een beoogd resultaat te bereiken, zonder dat hij belooft daarin te zullen slagen. 

Bij niet-nakoming van de verbintenis door de schuldenaar, moet de schuldeiser, naast het 

bestaan van de verbintenis en het uitblijven van het resultaat, ook bewijzen dat deze niet-

                                                 
167 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen/Groningen, Intersentia Rechtswetenschap-
pen, 2000, 214. 
168 Cass. 25 september 2000, Arr. Cass. 2000, 490. 
169 S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek 2, Brugge, Die Keure, 2009, 165; D. MOUGENOT, “La détermination 
de la charge de la preuve en matière de responsabilité contractuelle: mission impossible?”, noot onder Luik 
26 mei 2005, D.A.O.R. 2006, 313 ; H. MINJAUW en J. VANDENDRIESSCHE, “Bewijslast en bewijsrisico”, in X. 
Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 2005, 230. 
170 S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek 2, Brugge, Die Keure, 2009, 165; H. GEENS, “De verdeling van de 
bewijslast over de partijen in het verzekeringsrecht en het gemeen verbintenissenrecht”, in B. ALLEMEERSCH, 
P. LONDERS en S. SROKA, Bewijsrecht, Brussel, Larcier, 2007, 165; H. MINJAUW en J. VANDENDRIESSCHE, 
“Bewijslast en bewijsrisico”, in X. Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Antwerpen, Kluwer Rechtswe-
tenschappen, 2005, 230; D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 2002 (derde 
druk), 95. 
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nakoming te wijten is aan een fout, nalatigheid of onvoorzichtigheid van de schuldenaar.171 

Deze fout kan bewezen worden door aan te tonen dat de schuldenaar niet alle nodige in-

spanningen heeft geleverd, die van een goede huisvader kon verwacht worden in dezelfde 

omstandigheden.  

Wanneer een overeenkomst gekwalificeerd wordt als zijnde een inspanningsverbintenis, 

weegt de bewijslast op de schuldeiser aldus zwaarder dan wanneer die gekwalificeerd 

wordt als een resultaatsverbintenis.172 

 

95. Het is niet altijd eenvoudig om te weten of een verbintenis een resultaats- dan wel 

een inspanningsverbintenis is. In principe wordt de gemeenschappelijke bedoeling van de 

partijen als doorslaggevend criterium beschouwd. Door middel van bewijslastovereen-

komst kunnen de partijen er immers voor opteren een bepaalde verbintenis, die volgens 

haar aard een resultaatsverbintenis is, te kwalificeren als zijnde een inspanningsverbintenis 

en zo een zwaardere bewijslast op de schouder van de schuldeiser te leggen.173  

Indien de partijen de overeenkomst niet uitdrukkelijk gekwalificeerd hebben als zijnde een 

inspannings- of resultaatsverbintenis en de kwalificatie ook niet afgeleid kan worden uit 

hun gemeenschappelijke bedoeling, past de rechter het criterium van het al dan niet bestaan 

van een grote kans op het bereiken van een bepaald resultaat toe om de verbintenis te kwa-

lificeren.174 Wanneer het bereiken van een bepaald resultaat min of meer zeker is, besluit 

men doorgaans tot het bestaan van een resultaatsverbintenis. Wanneer het bereiken van een 

bepaald resultaat daarentegen eerder onzeker van aard is, besluit men tot het bestaan van 

een inspanningsverbintenis.175 

                                                 
171 H. MINJAUW en J. VANDENDRIESSCHE, “Bewijslast en bewijsrisico”, in X. Bestendig Handboek Verbinte-
nissenrecht, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 2005, 230; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek 2, 
Brugge, Die Keure, 2009, 165; A. DE BOECK en H. GEENS, “De bewijsmiddelen en hun hiërarchie, de be-
wijslastverdeling en de inpassing van e-commerce anno 2008: Geruisloze overgang van oud naar nieuw?”, in 
X. Het vermogensrechtelijk bewijsrecht vandaag en morgen, Brugge, Die Keure, 2009, 83. 
172 D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 2002 (derde druk), 95. 
173 H. GEENS, “De verdeling van de bewijslast over de partijen in het verzekeringsrecht en het gemeen ver-
bintenissenrecht”, in B. ALLEMEERSCH, P. LONDERS en S. SROKA, Bewijsrecht, Brussel, Larcier, 2007, 165; 
A. DE BOECK en H. GEENS, “De bewijsmiddelen en hun hiërarchie, de bewijslastverdeling en de inpassing 
van e-commerce anno 2008: Geruisloze overgang van oud naar nieuw?”, in X. Het vermogensrechtelijk be-
wijsrecht vandaag en morgen, Brugge, Die Keure, 2009, 82. 
174 J.L. FAGNART, “La charge de la preuve en matière d’information”, noot onder Cass. Fr. 25 februari 1997, 
T.Gez. 1997-1998, 339. 
175 J.L. FAGNART, “La charge de la preuve en matière d’information”, noot onder Cass. Fr. 25 februari 1997, 
T.Gez. 1997-1998, 339. 
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DEEL V. Twee bijzondere toepassingsgevallen. 

 

Afdeling 1. Exceptio non adimpleti contractus 

 

Onderafdeling 1. Algemeen 

 

96. De exceptio non adimpleti contractus (“enac”) of de exceptie van niet-uitvoering is 

een tijdelijk verweermiddel, dat een partij in een wederkerige verbintenis de mogelijkheid 

biedt de nakoming van de eigen verbintenissen uit te stellen, zolang haar medecontractant 

in gebreke blijft haar verbintenissen na te komen.176 De schuldenaar van een prestatie heeft 

aldus het recht om de nakoming van zijn verbintenis op te schorten tot op het moment dat 

de schuldeiser, die schuldenaar is van de tegenprestatie, zijn verbintenissen nakomt of aan-

biedt na te komen. Dit betekent dan ook dat deze verbintenissen opeisbaar moeten zijn en 

dat, van zodra de medecontractant haar verbintenissen herneemt, een einde moet gesteld 

worden aan de opschorting.177 Dit opschortingsrecht kan aangewend worden door een par-

tij zonder dat hiervoor een voorafgaande tussenkomst van de rechter vereist is.  

 

§ 1. Toepassingsvoorwaarden 

 

97. - Onderling afhankelijke wederkerige verbintenissen 

Aangezien de exceptie slechts kan ingeroepen worden als reactie op de gedragingen van de 

tegenpartij, veronderstelt het gebruik ervan het bestaan van onderling afhankelijke, weder-

kerige verbintenissen. Wederkerigheid of onderlinge afhankelijkheid impliceert dat de ene 

verbintenis, bij ontstentenis van de andere, niet of althans niet op dezelfde wijze zou zijn 

tot stand gekomen, zodat zij van elkaar onafscheidelijk zijn (het conditio sine qua non ver-

band).178 

                                                 
176 A. VAN OEVELEN, “Kroniek van het verbintenissenrecht (1993-2004)”, R.W. 2004-05, 1657; S. STIJNS, 
Verbintenissenrecht. Boek1, Brugge, Die Keure, 2005, 208. 
177 R. KRUITHOF, Verbintenissen, de gevolgen van het contract, 567. 
178 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen/Groningen, Intersentia Rechtswetenschap-
pen, 2000, 459. 
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In de meeste van de gevallen ontstaan dergelijke wederkerige verbintenissen uit een we-

derkerige overeenkomst, maar dit is niet noodzakelijk het geval.179 De exceptie kan immers 

ook ingeroepen worden om de niet-nakoming van een partij in een andere overeenkomst te 

verantwoorden, maar dat enkel wanneer beide overeenkomsten door dezelfde rechtssubjec-

ten gesloten werd, het de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen was om de beide 

overeenkomsten als een onafscheidelijk geheel te beschouwen en dat er bovendien een 

wederkerig verband bestaat tussen die overeenkomsten.180 

 

98. - Eisbare schuldvordering op de medecontractant 

Het bestaan van wederkerige verbintenissen is echter niet voldoende. De excipiens moet 

eveneens kunnen aantonen dat hij een eisbare schuldvordering heeft op zijn medecontrac-

tant. De eisbaarheid van de verbintenissen van de medecontractant impliceert dan ook dat 

de excipiens niet tot eerdere nakoming gehouden is.181 

 

99. - Medecontractant is in gebreke gebleven zijn verbintenissen na te komen, hetgeen 

aan hem te wijten is 

De medecontractant moet in gebreke gebleven zijn haar verbintenissen uit te voeren en 

bovendien moet deze niet-nakoming te wijten zijn aan een fout van de medecontractant.182 

Wanneer de niet-nakoming van de verbintenis niet toerekenbaar is aan de medecontractant, 

bijvoorbeeld omdat de uitvoering door middel van overmacht onmogelijk is geworden, dan 

is het beroep doen op de exceptie zinloos, aangezien de medecontractant niet verantwoor-

delijk gesteld kan worden voor de niet-nakoming.183 Deze fout moet echter niet van die 

aard zijn dat ze de ontbinding van het contract zou rechtvaardigen.184 

 

                                                 
179 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen/Groningen, Intersentia Rechtswetenschap-
pen, 2000, 457. 
180 Cass. 8 september 1995, Arr. Cass. 1995, 759; Gent 22 december 2000, TBH 2002, afl.2, 112; Brussel 22 
mei 1997, A.J.T. 1997-98, 273 met noot R PASCARIELLO; J. DE CONINCK, “De voor de toepassing van de 
exceptio non adimpleti contractus vereiste samenhang tussen verbintenissen en de toetsing van een op een 
uitdrukkelijk ontbindend beding gegronde ontbindingsbeslissing aan de goede trouw”, noot onder Antwerpen 
29 juni 2007, R.W. 2009-10, 109; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek1, Brugge, Die Keure, 2005, 209; B. 
WYLLEMAN, “Het verband van wederkerigheid tussen verbintenissen als toepassingsvoorwaarde voor de 
exceptio non adimpleti contractus”, R.Cass. 1996, 87; P. VAN OMMESLAGHE, “La sanction de l’inexecution 
des obligations contractuelles”, T.P.R. 1984, nr.22. 
181 S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek1, Brugge, Die Keure, 2005, 209; M.E. STORME, “De exceptio non 
adimpleti contractus als uitlegvraag. Uitwerking van enkele aspecten in de verhouding tussen partijen, meer 
bepaald evenredigheid en volgorde van de prestaties en bewijslast”, R.W. 1989-1990, 317. 
182 J.H. HERBOTS, “De exceptie van niet-nakoming”, T.P.R. 1991, 388. 
183 J.H. HERBOTS, “De exceptie van niet-nakoming”, T.P.R. 1991, 388. 
184 Cass 24 september 2009 
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100. - Goede trouw 

De exceptie van niet-nakoming moet steeds te goeder trouw worden uitgevoerd.185 Een 

exceptie wordt geacht te kwader trouw te zijn opgeworpen wanneer de opschorting niet 

evenredig is met de niet-nakoming door de tegenpartij186, wanneer diegene die zich op de 

exceptie beroept zelf verantwoordelijk is voor de niet-uitvoering, die aan de medecontrac-

tant verweten wordt187, of nog wanneer diegene, die de exceptie opwerpt, zijn schuldenaar 

niet in gebreke heeft gesteld om zijn verbintenissen na te komen.188
 

 

§ 2. Tijdelijk verweermiddel 

 

101. Wanneer alle toepassingsvoorwaarden vervuld zijn, kan de excipiens door beroep te 

doen op de exceptie van niet-nakoming haar verbintenissen opschorten, maar dat enkel 

zolang de medecontractant in gebreke blijft haar verbintenissen uit te voeren. Immers, van 

zodra de partij, die voordien in gebreke bleef haar verbintenissen na te komen, haar verbin-

tenissen nakomt, moet de opschorting een einde nemen en herneemt het contract haar nor-

male beloop. De werking van de exceptie heeft in beginsel dus slechts een tijdelijk karak-

ter.189 

 

102. Het Hof van Cassatie heeft echter al meerdere malen bevestigd dat de exceptie van 

niet-uitvoering niet noodzakelijk een voorlopig verweermiddel blijft, maar integendeel ook 

kan omslaan in een blijvend verweermiddel.190 Dit is volgens het Hof het geval wanneer de 

medecontractant definitief in gebreke blijft haar verbintenissen uit te voeren. Een definitie-

ve niet-nakoming kan buiten de wil van de medecontractant ontstaan, bijvoorbeeld naar 

aanleiding van een faillietverklaring, maar kan ook een bewuste keuze van de medecon-

tractant zijn, wanneer deze laatste beslist haar verbintenissen definitief niet meer na te ko-

men en daardoor de wederkerige overeenkomst eenzijdig en op onrechtmatige wijze bui-

tengerechtelijk verbreekt.  

 
                                                 
185 Cass. 18 maart 1971, Pas. 1971, I, p669; A. VAN OEVELEN, “Kroniek van het verbintenissenrecht (1993-
2004)”, R.W. 2004-05, 1657- 1658. 
186 A. VAN OEVELEN, “Kroniek van het verbintenissenrecht (1993-2004)”, R.W. 2004-05, 1657- 1658. 
187 S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek1, Brugge, Die Keure, 2005, 210. 
188 Cass. 23 oktober 2009 
189 J.H. HERBOTS, “De exceptie van niet-nakoming”, T.P.R. 1991, 382. 
190 Cass. 13 september 1973, Arr. Cass. 1974, 37; Cass. 2 oktober 2008; J.H. HERBOTS, “De exceptie van 
niet-nakoming”, T.P.R. 1991, 382.; P. WERY, “Les sanctions de l’inexécution des obligations contractuelles”, 
in Droit des obligations contractuelles et le bicentenaire du Code Civil, Brugge, Die Keure, 2004, 345. 
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§ 3. Wettelijke basis 

 

103. De exceptie van niet nakoming heeft geen expliciete wettelijke basis. Desalniettemin 

heeft het Hof van Cassatie reeds meerdere malen gesteld dat de exceptie van niet-

nakoming inzake wederkerige verbintenissen tot het wezen van de wederzijdse overeen-

komst behoort en overeenkomstig art. 1184 B.W. gegrond is op de onderlinge afhankelijk-

heid van de wederzijdse verbintenissen van de partijen.191 Uit het feit, dat de exceptio non 

adimpleti contractus tot het wezen van de wederzijdse overeenkomst behoort, volgt dat dit 

opschortingsrecht ab initio aanwezig is in een wederkerig contract en niet slechts ontstaat 

op het ogenblik van een wanprestatie.192 

In haar meest recente arresten gaat het Hof nog een stap verder, stellende dat de exceptie 

van niet-nakoming een algemeen rechtsbeginsel is.193 Deze kwalificatie van de exceptie als 

zijnde een algemeen rechtsbeginsel wordt evenwel bekritiseerd in de rechtsleer.194 

 

§ 4. Rechterlijke tussenkomst is niet vereist 

 

104. Het gebruik van dit opschortingsrecht gebeurt zonder (voorafgaandelijke) rechterlijke 

tussenkomst. De excipiens moet zich aldus niet tot de rechter wenden om de toelating te 

krijgen om zijn verbintenis op te schorten.195 Toch zal de rechter in vele gevallen wel een 

uitspraak moeten doen over de exceptie, aangezien de exceptie vaak opgeworpen voor de 

rechtbank. Dit is het geval wanneer de excipiens de voorzorg neemt zich in te dekken of 

wanneer de tegenpartij, die beweert haar eigen verbintenissen (gedeeltelijk) te hebben uit-

gevoerd, tegen de excipiens een vordering tot uitvoering, ontbinding, verbreking of scha-

devergoeding instelde.196 

 

 

                                                 
191 Cass. 14 maart 1991, J.T. 1992, 77; Cass 2 november 1995, Pas. 1995, I, 977; Cass. 6 november 1997, 
Pas. 1997 , I, 455 ; J.H. HERBOTS, “De exceptie van niet-nakoming”, T.P.R. 1991, 383. 
192 S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek1, Brugge, Die Keure, 2005, 208. 
193 Cass. 2 november 1995, Pas. 1995, I, 977; Cass. 15 juni 2000, Pas. 2000, I, 372; Cass 21 november 2003, 
Arr. Cass. 2003, 2175; Cass. 25 maart 2005, R.W. 2005-06, 63. 
194 P. WERY, L’exception d’inexécution dans la jurisprudence de la Cour de Cassation, T.B.R. 2006, 41. 
195 Cass. 2 november 1995, Pas. 1995, I, p977; P. WERY, L’exception d’inexécution dans la jurisprudence de 
la Cour de Cassation, T.B.R. 2006, 42. 
196 J.H. HERBOTS, “De exceptie van niet-nakoming”, T.P.R. 1991, 380. 
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Onderafdeling 2. Verdeling van de bewijslast 

 

105. De verdeling van de bewijslast in zaken waarbij door een van de partijen de exceptie 

van niet-nakoming opgeworpen wordt, vormt reeds lange tijd het voorwerp van betwisting. 

Het Hof van Cassatie heeft in deze materie een vast standpunt ingenomen en gesteld dat de 

partij, die de exceptie opwerpt, het bewijs moet leveren dat de medecontractant haar ver-

bintenissen niet is nagekomen. Deze rechtspraak stuit echter op veel tegenkanting in de 

rechtsleer. 

De verdeling van de bewijslast in een zaak waarbij door een van de partijen de exceptie 

van niet-nakoming opgeworpen wordt, is mijns inziens echter niet altijd problematisch. Er 

moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen twee situaties, afhankelijk van de 

hoedanigheid van de excipiens in het proces. De excipiens kan immers optreden als eiser 

of als verweerder. 

 

§ 1. De excipiens treedt op als eiser 

 

106. Wanneer de excipiens optreedt als eiser in het geding, is er mijn inziens geen discus-

sie mogelijk over de vraag wie de bewijslast draagt. Wanneer de excipiens, optredend als 

eiser, de uitvoering van de overeenkomst vordert, dan krijgt het eerste lid van art. 1315 

B.W. toepassing en komt de bewijslast op de schouders van de excipiens te liggen.  

De excipiens zal in dat geval dus moeten bewijzen dat alle toepassingsvoorwaarden om 

beroep te kunnen doen op de exceptie van niet-nakoming vervuld zijn en dat hij op grond 

daarvan de uitvoering van de verbintenissen door de medecontractant kan eisen. De exci-

piens moet in dat geval aldus het bestaan van de verbintenis bewijzen, het verband tussen 

zijn aanspraak en de niet-nagekomen prestatie, en het in gebreke blijven van de medecon-

tractant om zijn verbintenissen uit te voeren.197 Bovendien moet de excipiens kunnen aan-

tonen dat hijzelf aangeboden heeft zijn verbintenissen uit te voeren, maar dit niet mogelijk 

was gezien het in gebreke blijven door de medecontractant.  

Deze visie kan worden ondersteund door een recent arrest van het Hof van Cassatie198 dat 

stelt: “Wegens de onderlinge afhankelijkheid van de wederkerige verbintenissen van de 

                                                 
197 J.H. HERBOTS, “De exceptie van niet-nakoming”, T.P.R. 1991, 388. 
198 Cass. 25 juni 2004 
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partijen bij een wederkerige overeenkomst, moet de partij bij zo’n overeenkomst die de 

uitvoering vordert van de op de tegenpartij rustende verbintenissen nadat zij haar eigen 

verbintenissen heeft uitgevoerd, bewijzen dat zij die verbintenissen heeft uitgevoerd, of 

aangeboden heeft ze uit te voeren”. 

 

107. Wanneer de excipiens er niet in slaagt haar eis hard te maken door middel van de 

aanvoer van bewijzen ter staving van haar beweringen, zal de rechter tot het besluit komen 

dat hij foutief zijn verbintenissen miskende, en bijgevolg de excipiens in het ongelijk stel-

len, aangezien deze naast de bewijslast, ook het bewijsrisico draagt.199 

 

108. In de praktijk zijn de meest voorkomende gevallen waarbij de excipiens optreedt als 

eiser huurgeschillen. De verhuurder weigert bepaalde noodzakelijke herstellingen aan het 

verhuurde pand uit te voeren, waarop de huurder als reactie daarop gebruik maakt van de 

exceptio non adimpleti contractus, namelijk schorsing van betaling van de huurprijs. Wan-

neer de verhuurder ondanks dit drukkingsmiddel van de huurder alsnog in gebreke blijft de 

huurprijs te betalen, is de huurder genoodzaakt de uitvoering van de herstellingswerken in 

rechte te vorderen. De huurder, excipiens, neemt in dat geval de hoedanigheid van eiser 

aan, en draagt bijgevolg ook de bewijslast en het bewijsrisico. 

 

§ 2. De excipiens treedt op als verweerder 

 

109. De verdeling van de bewijslast in een zaak waarbij door een van de partijen de excep-

tie van niet-nakoming opgeworpen wordt, is echter wel problematisch wanneer de exci-

piens optreedt als verweerder. Dit is het geval wanneer de eiser de uitvoering, ontbinding 

of overbreking van een wederkerige overeenkomst in rechte vordert, en de verweerder zich 

verdedigt door een beroep te doen op de niet-uitvoeringsexceptie, om de niet-nakoming 

van zijn verbintenissen te verantwoorden. Over het feit of de verweerder in dat geval al dan 

niet eiser op exceptie wordt, en bijgevolg de bewijslast draagt op grond van art. 1315 2de 

lid B.W., bestaat grote verdeeldheid in rechtspraak en rechtsleer. 

 

 

                                                 
199 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen/Groningen, Intersentia Rechtswetenschap-
pen, 2000, 460. 
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A. Het Hof van Cassatie: Excipiens wordt eiser op exceptie 

 

110. Het Hof van Cassatie heeft in deze materie een duidelijk standpunt ingenomen. Reeds 

in een arrest daterend van 24 april 1947200 stelde het Hof dat het aan de partij, die de ex-

ceptie van niet-uitvoering opwerpt, toekomt te bewijzen dat de eiser zijn verplichtingen 

niet nakwam. Het Hof stelt het volgende: “Celui qui invoque l’exceptio non adimpleti con-

tractus et se prétend provisoirement libéré, le demandeur sur l’exception, doit, conformé-

ment à l’article 1315 alinéa 2 du Code civil, justifier le fait qui a produit la suspension de 

sa dette”. 

Het Hof gaat er aldus van uit dat de verweerder, die de exceptie opwerpt, de excipiens te 

kennen geeft voorlopig bevrijd te zijn van haar verbintenissen. Uitgaande van de veronder-

stelling dat de excipiens door de opwerping van de exceptie beweert bevrijd te zijn, neemt 

deze laatste bijgevolg de hoedanigheid van eiser op exceptie aan op grond van art. 1315 2de 

lid B.W. Vervolgens komt het toe aan de excipiens te bewijzen dat de medecontractant 

haar verbintenissen niet uitvoerde. Het Hof heeft in navolgende arresten deze zienswijze 

meerdere malen herhaald.201 

 

B. Kritiek in de rechtsleer 

 

111. Over het feit dat de verweerder, die in een proces beweert bevrijd te zijn van haar 

verbintenissen, daardoor eiser op exceptie wordt en bijgevolg de bewijslast draagt op 

grond van art. 1315 2de lid B.W., bestaat geen betwisting.  

De invulling van voorgaand artikel door het Hof van Cassatie daarentegen vormt het 

voorwerp van heel wat kritiek in de rechtsleer. Het Hof behandelt in haar rechtspraak de 

exceptie van niet-nakoming namelijk als een wijze van (voorlopige) bevrijding van een 

verbintenis, met als gevolg dat het de verweerder, die zich op de exceptie beroept, de 

hoedanigheid van eiser op exceptie verkrijgt. 

Verschillende auteurs202 zijn echter van mening dat art. 1315 2de lid B.W. in deze context 

niet kan worden toegepast. De auteurs baseren zich hiervoor op twee argumenten: ener-

                                                 
200 Cass. 24 april 1947, R.C.J.B. 1949, 131 (noot A. DE BERSAQUES) 
201 Cass. 13 januari 1949, Pas. 1949, I, 30 ; Cass. 2 november 1995, Arr. Cass. 1995-96, 946; Cass. 15 juni 
2000, R.W. 2001-02, 917 ; Cass. 21 november 2003, R.G. n° C.01.357.N ; Cass. 13 mei 2004, R.G. n° 
C.02.497.N. A 
202 D. MOUGENOT, La détermination de la charge de la preuve en matière de responsabilité contractuelle : 
mission impossible ?, D.A.O.R. 2006, afl. 79, 310-314. ; A. DE BERSAQUES, l’execptio non adimpleti con-
tractus, RCJB 1949, 127-144.; J. KIRKPATRICK, Essai sur les règles régissant la charge de la preuve en droit 
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zijds dat door het toepassen van de exceptie van niet-nakoming de partij die zich erop be-

roept geenszins bevrijd wordt van de overeenkomst, en anderzijds dat het aan de eiser toe-

komt de eisbaarheid van haar vordering aan te tonen. 

 

112. - Exceptio non adimpleti contractus is geen wijze van bevrijding van de overeen-

komst 

Vooreerst dient te worden gezegd dat aan het feit dat het Hof van Cassatie niet spreekt over 

een wijze van bevrijding van de overeenkomst, maar wel over een wijze van voorlopige 

bevrijding, geen belang wordt gehecht door de auteurs, die de visie van het Hof verwerpen. 

Mijns inziens terecht, daar het Hof door de expliciete verwijzing naar art. 1315 2de lid 

B.W. te kennen geeft een voorlopige bevrijding gelijk te stellen met een definitieve bevrij-

ding in de zin van voorgaand artikel.  

Dat de exceptie van niet-uitvoering geen wijze van bevrijding van de overeenkomst in-

houdt, werd reeds eerder besproken. De exceptie is immers een tijdelijk opschortingsrecht, 

dat enkel aangewend kan worden zolang de medecontractant in gebreke blijft haar verbin-

tenissen uit te voeren, en bijgevolg een einde dient te nemen van zodra de medecontractant 

haar verbintenissen herneemt. De verbintenissen gaan aldus niet teniet en blijven bestaan 

in hoofde van de excipiens, maar worden enkel voorlopig opgeschort. Uit het feit dat de 

exceptie geen wijze van bevrijding inhoudt, volgt dat de excipiens die exceptie opwerpt, 

geenszins beweert bevrijd te zijn, maar stelt enkel dat de constitutionele bestanddelen 

waarop de hoofdeis van de eiser steunt niet voorhanden zijn.203 Zodoende kan art. 1315 2de 

lid B.W. in deze context niet toegepast worden en komt het toe aan de eiser om te bewijzen 

dat hij zijn eigen verbintenissen wel uitvoerde en op basis daarvan dus ook kan eisen dat de 

andere partij de hare uitvoert.204 Hierbij kan verwezen worden naar de algemene uiteenzet-

ting betreffende de passieve of afwachtende houding van de verweerder, waarin reeds werd 

                                                                                                                                                    
belge, in X., Liber Amicorum Lucien Simont, 113-114. ; L SIMONT, “La charge de la preuve. Jurisprudence 
récente de la Cour de cassation”, in X. Actualité du droit des obligations, Brussel, Bruylant, 2005, 27-30 ; P. 
WERY, L’exception d’inexécution dans la jurisprudence de la Cour de Cassation, T.B.R. 2006, 40; D. MOU-

GENOT, “La preuve: évolution et révolution” in P. Wéry (ed.), Le droit des obligations contractuelles et le 
bicenteaire du Code civil, Brugge, die Keure, 2004, 129. 
203 L SIMONT, “La charge de la preuve. Jurisprudence récente de la Cour de cassation”, in X. Actualité du 
droit des obligations, Brussel, Bruylant, 2005, 28 ; A. DE BERSAQUES, “L’exceptio non adimpleti contrac-
tus”, RCJB 1949, 127-144.; J. KIRKPATRICK, “Essai sur les règles régissant la charge de la preuve en droit 
belge”, in X., Liber Amicorum Lucien Simont, 113-114.  
204 L SIMONT, “La charge de la preuve. Jurisprudence récente de la Cour de cassation”, in X. Actualité du 
droit des obligations, Brussel, Bruylant, 2005, 28 ; M.E. STORME, “De exception non adimpleti contractus als 
uitlegvraag. Uitwerking van enkele aspecten in de verhouding tussen partijen, meer bepaald evenredigheid en 
volgorde van de prestaties en bewijslast”, 318; J. HEENEN, “La preuve de la conformité des marchandises 
vendues”, RCJB 1952, 210-214. 
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aangetoond dat, wanneer de verweerder zich beperkt tot loutere ontkenning van de feiten, 

de bewijslast niet wordt omgekeerd maar op de schouders van de eiser blijft liggen, die het 

bewijs zal moeten leveren dat de constitutionele bestanddelen, waarop haar eis gegrond is, 

voorhanden zijn. 

 

113. - De eiser draagt de bewijslast van de eisbaarheid van haar vordering 

Een tweede argument, dat voornoemde auteurs aanhalen om de visie van het Hof van Cas-

satie te verwerpen, houdt verband met de taak van de eiser. Zij zijn van mening dat het 

nakomen van de eigen verbintenissen door de eiser geen voorwaarde is voor het bestaan 

van de tegenvordering, maar wel een (opschortende) voorwaarde voor de opeisbaarheid 

van de tegenprestatie.205 Dat de uitvoering (of de aanbieding tot uitvoering) van de eigen 

verbintenissen in de wederkerige overeenkomst een voorwaarde is voor de opeisbaarheid 

van de tegenprestatie impliceert dat de eiser enkel de nakoming van de verbintenissen van 

de verweerder kan vorderen, nadat hijzelf zijn verbintenissen heeft uitgevoerd (of aange-

boden heeft die uit te voeren).206 Het komt dan ook toe aan de eiser om de nakoming van 

haar eigen verbintenissen te bewijzen.  

 

114. Het Hof van Cassatie heeft de taak van de eiser om de gegrondheid van haar eis te 

bewijzen inmiddels bevestigd. Het Hof stelde het volgende: “Wegens de onderlinge afhan-

kelijkheid van de wederkerige verbintenissen van de partijen bij een wederkerige overeen-

komst, moet de partij bij zo’n overeenkomst die de uitvoering vordert van de op de tegen-

partij rustende verbintenissen nadat zij haar eigen verbintenissen heeft uitgevoerd, bewij-

zen dat zij die verbintenissen heeft uitgevoerd, of aangeboden heeft ze uit te voeren”. 207 

Het Hof stelt in dit arrest dus expliciet dat het aan de eiser toekomt te bewijzen dat hij zijn 

verbintenissen is nagekomen en dat de constitutionele bestanddelen, waarop zijn eis ge-

steund is, voorhanden zijn. Deze uitspraak van het Hof lijkt onverenigbaar met haar andere 

uitspraken in verband met de verdeling van de bewijslast in zaken waarbij de verweerder 

de exceptio non adimpleti contractus opgeworpen wordt.  

                                                 
205 Tenzij er een (opschortende) termijn of volgorde in het voordeel van die schuldeiser geldt ; M.E. STORME, 
“De exceptio non adimpleti contractus als uitlegvraag. Uitwerking van enkele aspecten in de verhouding 
tussen partijen, meer bepaald evenredigheid en volgorde van de prestaties en bewijslast”, R.W. 1989-1990, 
318. 
206 D. MOUGENOT, “La preuve: évolution et révolution” in P. WERY (ed.), Le droit des obligations contrac-
tuelles et le bicenteaire du Code civil, Brugge, die Keure, 2004, 129. 
207 Cass. 25 juni 2004. 
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115. De volgende twee bevindingen van het Hof komen aldus tegenover elkaar te staan: 

enerzijds dat, wanneer de eiser de uitvoering van een overeenkomst vordert, zij moet be-

wijzen dat zij zelf haar verbintenissen heeft uitgevoerd (of aangeboden heeft ze uit te voe-

ren) op grond van art. 1315 1ste lid B.W., en anderzijds dat de verweerder, die de exceptie 

van niet-nakoming opwerpt, als reactie op een eis tot uitvoering vanwege de eiser, het be-

wijs moet leveren van de niet-nakoming van de verbintenissen door de eiser op grond van 

art. 1315 2de lid B.W.  

 

116. Sommige auteurs zijn van echter van mening dat beide onverenigbare standpunten 

van het Hof van Cassatie wel verenigbaar zijn wanneer men uitgaat van de verschillende 

interpretaties die gegeven kunnen worden aan de houding die de verweerder aanneemt als 

reactie op de vordering van de eiser.208  

Wanneer de verweerder de exceptie van niet-nakoming opwerpt, erkent hij bepaalde ver-

bintenissen te hebben. Bijgevolg komt het dan ook toe aan de verweerder om te bewijzen 

dat de eiser in gebreke is gebleven zijn verbintenissen uit te voeren.  

Wanneer de verweerder de exceptie van niet-nakoming daarentegen niet opwerpt en enkel 

stelt dat de eiser het recht niet heeft de uitvoering van de verbintenis te eisen, spreekt de 

verweerder zich niet uit over het bestaan van haar eigen verbintenissen. In dat geval komt 

het toe aan de eiser om te bewijzen dat dergelijk recht wel voorhanden is.209 

 

117. Het voorgaande biedt dan wel een oplossing om beide standpunten van het Hof van 

Cassatie met elkaar te verzoenen, maar doet ook niet meer dan dat. De vooropgestelde op-

lossing zal er immers in de praktijk toe leiden dat een medewerkende procespartij, name-

lijk de partij die actief meewerkt aan het debat door middel ban het opwerpen van de ex-

ceptie van niet-uitvoering, nadeliger behandeld wordt dan een passieve procespartij.210 Een 

passieve procespartij riskeert immers niet de bewijslast en het bewijsrisico te moeten dra-

gen. Bijgevolg wordt een passieve houding van de verweerder onrechtstreeks gestimuleerd, 

wat onaanvaardbaar is gezien van de gedingvoerende partijen tegenwoordig verwacht 

wordt dat zij loyaal en actief meewerken aan het proces om zo de ware toedracht van de 
                                                 
208 L SIMONT, “La charge de la preuve. Jurisprudence récente de la Cour de cassation”, in X. Actualité du 
droit des obligations, Brussel, Bruylant, 2005, 28 ; D. MOUGENOT, “La détermination de la charge de la 
preuve en matière de responsabilité contractuelle: mission impossible?”, DAOR 2006, afl. 79, 313. 
209 L SIMONT, “La charge de la preuve. Jurisprudence récente de la Cour de cassation”, in X. Actualité du 
droit des obligations, Brussel, Bruylant, 2005, 29 ; D. MOUGENOT, “la détermination de la charge de la preu-
ve en matière de responsabilité contractuelle: mission impossible?”, DAOR 2006, 312-313. 
210 L SIMONT, “La charge de la preuve. Jurisprudence récente de la Cour de cassation”, in X. Actualité du 
droit des obligations, Brussel, Bruylant, 2005, 29. 
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feiten te achterhalen. Een voordelige behandeling van een passieve procespartij betekent 

dan ook de terugkeer naar een statische bewijsvoering. 

Ondanks deze kritiek in de rechtsleer blijft het Hof van Cassatie bij haar standpunt en legt 

de bewijslast van de niet-nakoming door de medecontractant bij de excipiens. 

 

118. Mijns inziens is de rechtspraak van het Hof van Cassatie wel gerechtvaardigd, en 

wordt een passieve houding van de verweerder hierdoor geenszins gestimuleerd. De recht-

spraak van het Hof, waarin gesteld wordt dat een partij, die de exceptie van niet-uitvoering 

opwerpt, beweert voorlopig bevrijd te zijn van de overeenkomst, dient namelijk steeds ge-

lezen te worden in de specifieke context waarin deze uitspraak werd gedaan, rekening hou-

dend met de verschillende vorderingen die door de gedingvoerende partijen werden opge-

worpen. De reeds eerder aangehaalde uitspraak van het Hof van Cassatie uit 1947211, 

waarbij het Hof stelde dat de verweerder, die de exceptio non adimpleti opwerpt, beweert 

bevrijd te zijn van haar verbintenissen en daardoor eiser op exceptie wordt, kan als voor-

beeld genomen worden. Deze stelling, zwaar bekritiseerd en veelvuldig geciteerd door 

verschillende auteurs, moet echter gezien worden in de specifieke context van het geschil, 

dat aan de oorsprong van deze uitspraak lag. In deze zaak was het immers effectief zo dat 

de verweerder, die zich beriep op de exceptio non adimpleti contractus, zich bevrijd achtte 

van haar verbintenissen, die voortvloeiden uit een wederkerige arbeidsovereenkomst. De 

verweerder, die ontslaan werd wegens dringende redenen, achtte zich bevrijd van een in de 

arbeidovereenkomst gestipuleerde niet-concurrentiebeding, omwille van het feit dat haar 

werkgever het van haar kant had nagelaten een vergoeding uit te keren na het ontslag, een 

vergoeding die eveneens in de overeenkomst voorzien was. De werkgever was echter 

geenszins verplicht deze vergoeding uit te betalen, aangezien de vergoeding enkel uitbe-

taald moest worden in het geval het ontslag van de werknemer niet te wijten was aan een 

fout van deze laatste. In deze zaak was het dus effectief zo dat de excipiens zich definitief 

bevrijd achtte van haar verbintenissen. 

 

119. Bovendien heeft het Hof onlangs expliciet bevestigd dat de exceptio non adimpleti 

contractus geen wijze van bevrijding van de overeenkomst inhoudt, stellende dat: “Over-

wegende dat de exceptio non adimpleti contractus niet meer is dan een tijdelijke exceptie 

[…]; Dat de uitoefening van voornoemde exceptie niet de beëindiging van de overeen-

                                                 
211 Cass. 24 april 1947, R.C.J.B. 1949, 131 (noot A. DE BERSAQUES). 
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komst met zich mede brengt en de schuldenaar niet bevrijdt van zijn uit de wederkerige 

overeenkomst voortvloeiende verbintenissen”.212 

 

120. In het merendeel van de zaken, waarbij door de verweerder de exceptie van niet-

uitvoering in rechte wordt opgeworpen, ziet men dan ook dat de verweerder zich bevrijd 

acht van de verbintenissen, die zij opgeschort heeft. Zoals gezegd wordt de exceptie van 

niet-uitvoering vaak toegepast in de context van de woninghuur, waarbij de huurder de 

betaling van de huurprijs opschort zolang de verhuurder in gebreke blijft bepaalde herstel-

lingswerken uit te voeren aan het gehuurde goed. Als algemeen stramien in deze zaken kan 

gezien worden dat het meestal de verhuurder is die de betaling van de achterstallige huur-

gelden vordert van de huurder, waarop de huurder aanvoert dat de herstellingswerken niet 

uitgevoerd werden. Voor de maanden dat de huurder een beperkt genot heeft gehad van het 

gehuurde goed, werden de huurgelden aldus ingehouden. De huurder is echter niet van 

plan deze huurgelden alsnog te betalen, maar aanziet deze als compensatie voor zijn ge-

derfde mingenot van het gehuurde goed.213 

 

121. Mijns inziens kan de visie van het Hof, waarbij zij de exceptie van niet-nakoming 

behandelt als een wijze van bevrijding van de overeenkomst, aldus verklaard worden door 

haar rechtspraak in verband te brengen met haar visie in verband met het (al dan niet) tijde-

lijke karakter van de exceptie. De exceptie van niet-nakoming is in principe slechts een 

tijdelijk verweermiddel, dat een einde moet nemen wanneer de medecontractant haar ver-

bintenissen herneemt. Het Hof stelde echter dat de exceptie ook een blijvend karakter kan 

verkrijgen wanneer de eiser definitief weigert haar verbintenissen na te komen.214 Dit is 

volgens het Hof het geval wanneer de medecontractant definitief in gebreke blijft haar ver-

bintenissen uit te voeren en daardoor de wederkerige overeenkomst eenzijdig en op on-

rechtmatige wijze buitengerechtelijk verbreekt.215 

Door de exceptie van niet-nakoming te behandelen als zijnde een definitief verweermiddel, 

kan men de rechtspraak van het Hof beter begrijpen. Immers, wanneer men ervan uitgaat 

dat de exceptie opgeworpen wordt als definitief verweermiddel, met het oog op definitieve 

bevrijding van alle of bepaalde verbintenissen van de overeenkomst, is het inderdaad zo 

                                                 
212 Cass. 15 juni 2000. 
213 Rb. Hasselt, 23 december 2002, R.W. 2004-2005, 1108; Rb. Mechelen, 9 mei 2006, Huur 2006, afl.4, 135; 
Vred. Kraainem, 16 december 2004, Huur 2005, afl.1, 24; Vred. Torhout, 3 oktober 1995, Huur 1998-99, 41; 
Vred. Halle 7 januari 2004, T.Vred. 2005, 146. 
214 Cass. 13 september 1973, Arr. Cass. 1974, 37. Cass 2 oktober 2008. 
215 Cass. 2 oktober 2008. 
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bewijslast bij de excipiens komt te liggen. De excipiens betwist in dat geval immers niet 

langer de opeisbaarheid van de eis van de eiser, maar komt daarentegen zelf met een te-

geneis op de proppen, namelijk (gedeeltelijke) bevrijding van de verbintenissen van de 

overeenkomst. Daardoor wordt de verweerder inderdaad eiser op exceptie op grond van 

art. 1315 2de lid B.W. 

 

122. Toch kan men hier opnieuw twee bedenkingen maken. Ten eerste is het zo dat wan-

neer de exceptie opgeworpen wordt als definitief verweermiddel, men mijns inziens niet 

meer te maken heeft met een exceptie van niet-uitvoering, maar wel met een grond tot ont-

binding van de overeenkomst. De niet-nakoming door de medecontractant van alle of een 

deel haar verbintenissen maakt immers een contractuele fout uit, op grond waarvan de ont-

binding van de overeenkomst gevorderd kan worden. 

Ten tweede is het niet zo dat een partij, die de exceptie van niet-nakoming opwerpt, telkens 

de bedoeling heeft de ontbinding van de overeenkomst te vorderen. 

Zodoende moet men steeds de bedoeling van de partij proberen te achterhalen. Wil de par-

tij de overeenkomst als ontbonden zien of wil de partij haar medecontractant alsnog bewe-

gen haar verbintenissen uit te voeren? 

 

C. Versoepeling door het bewijs van een negatief feit. 

 

123. Wanneer een verweerder toch besluit de exceptie van niet-nakoming op te werpen, 

zal dit in de praktijk aanleiding geven tot een meer soepele bewijswaardering door de rech-

ter. 

Het is namelijk zo dat diegene, die de exceptio non adimpleti contractus opwerpt, gecon-

fronteerd wordt met het bewijzen van een negatief feit, namelijk de niet-nakoming van de 

verbintenis door de medecontractant. 

Zoals reeds besproken brengt het feit dat een partij belast wordt met het bewijzen van een 

negatief feit, niet met zich mee dat het de bewijslast wordt verschoven naar de partij die 

beter geschikt zou zijn het bewijs van het tegengestelde positieve feit te leveren. Bijgevolg 

zal de bewijslast op de schouders van de excipiens blijven liggen, maar tezelfdertijd ook 

verlicht worden. Hierboven werd reeds de versoepeling in de rechtspraak met betrekking 

tot het bewijzen van negatieve feiten behandeld. 
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Afdeling 2. De informatieplicht van de arts ten opzichte van de patiënt 

 

Onderafdeling 1. Inleiding 

 

124. Van artsen wordt een grote mate van professionaliteit verwacht in hun contacten en 

contracten met hun patiënten. Dit houdt (onder andere) in dat zij een belangrijke informa-

tieplicht moeten vervullen. Patiënten moeten immers in voldoende mate voorgelicht wor-

den over hetgeen hen te wachten staat. 

 

125. Wanneer de algemene regel van art. 1315 B.W., namelijk dat diegene die de uitvoe-

ring van een verbintenis vraagt het bestaan ervan moet bewijzen, toegepast wordt op deze 

materie zou men verwachten dat de eiser, die beweert dat de informatieplicht werd mis-

kend door de arts, daarvan ook het bewijs moet leveren. Het zou toekomen aan de eiser om 

te bewijzen dat er enerzijds effectief een informatieplicht weegt op de arts, en anderzijds 

dat deze plicht niet werd nageleefd. Een uitspraak van het Franse Hof van Cassatie heeft er 

echter voor gezorgd dat hieromtrent enige verwarring ontstond. Het Franse Hof is namelijk 

van oordeel dat het aan de arts toekomt om te bewijzen dat de informatieplicht werd nage-

leefd. Dit standpunt van het Franse Hof van Cassatie kreeg navolging in België, aangezien 

ook de Belgische rechters de bewijslast omkeerden bij conflicten, die ontstonden naar aan-

leiding van contracten die gesloten worden tussen leken en professionelen. Het Belgische 

Hof van Cassatie verzette zich echter tegen deze evolutie en stelt dat de bewijslast in elk 

geval bij de patiënt blijft liggen. 

 

Onderafdeling 2. De Wet betreffende de rechten van de patiënt 

 

126. De verhouding tussen een arts en een patiënt is zeer delicaat van aard. De patiënt 

bevindt zich in de meerderheid van de gevallen immers in een kwetsbare positie, daar deze 

vaak niet beschikt over voldoende informatie en kennis om met betrekking tot zijn ge-

zondheidstoestand de juiste beslissingen te nemen. Daarom is het van primordiaal belang 

dat de patiënt zo goed mogelijk voorgelicht wordt over zijn huidige gezondheidstoestand 

en over de gevolgen van een eventuele tussenkomst door een arts. 
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Aan deze kwetsbare positie van de patiënt werd in 2002 enigszins tegemoetgekomen door 

de invoer van de Wet betreffende de rechten van de patiënt216, die diverse bepalingen bevat 

waarop de patiënt zich kan beroepen in haar relatie met zorgverleners. De wet is van toe-

passing op (contractuele en buitencontractuele) privaatrechtelijke en publiekrechtelijke 

rechtsverhoudingen inzake gezondheidszorg verstrekt door een beroepsbeoefenaar aan een 

patiënt.217 Specifiek met betrekking tot informatieverstrekking door de arts stelt de Wet 

betreffende de rechten van de patiënt dat de patiënt recht heeft op zowel “diagnose-

informatie” als “toestemmingsinformatie” vanwege de arts.218 

 

127. Diagnose-informatie betreft de informatie, die aan de patiënt gegeven moet worden 

om deze inzicht te laten krijgen in zijn gezondheidstoestand en de vermoedelijke evolutie 

ervan. Het is aldus de informatie, die gegeven moet worden na een diagnostisch proces, 

ook zonder een voorgenomen behandeling.219 Toestemmingsinformatie (“informed con-

sent”) daarentegen betreft de informatie, die aan de patiënt verstrekt moet worden vooraf-

gaand aan de tussenkomst van een zorgverlener, teneinde hem in staat te stellen om op een 

vrije en voorgelichte wijze toe te stemmen in de voorgestelde behandeling.220  

Beide soorten van informatieverstrekking moeten duidelijk van elkaar onderscheiden wor-

den aangezien het recht op informatie over de gezondheidstoestand in principe los staat 

van een toestemming in een eventuele latere behandeling.221 

 

Onderafdeling 3. Diagnose-informatie: recht op informatie over de gezondheidstoe-

stand 

 

128. Het recht van de patiënt op algemene informatie over de gezondheidstoestand wordt 

geregeld in art. 7 §1 van de Wet betreffende de rechten van de patiënt. Het recht van de 

patiënt om inzicht te krijgen in zijn gezondheidstoestand en de vermoedelijke evolutie er-

van, bestaat op zichzelf, zonder dat er reeds sprake moet zijn van een voorgenomen behan-

                                                 
216 Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, B.S. 26 september 2002. 
217 Art. 3 Wet betreffende de rechten van de patiënt. 
218 T. BALTHAZAR, “De potentiële impact van de Patiëntenrechtenwet op procedures inzake aansprakelijkheid 
van artsen en ziekenhuizen”, in X., Aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Maklu, 2004,  44. 
219 Art. 7 Wet betreffende de rechten van de patiënt 
220 Art. 8 Wet betreffende de rechten van de patiënt. 
221 W. DIJKHOFFZ, “Het recht op informatie en geïnformeerde toestemming”, T.Gez. 2003-04, afl.2, 104; 
H.NYS, “De wet betreffende de rechten van de patiënt”, R.W. 2002-2003, 1125. 
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deling.222 Niet op elke diagnose volgt immers een behandeling, bijvoorbeeld wanneer de 

patiënt geen behandeling wenst, of wanneer er eenvoudigweg geen behandeling bestaat.223 

Omwille van deze reden werd de algemene bepaling betreffende het recht op informatie 

over de gezondheidstoestand van de patiënt opgenomen in een afzonderlijke bepaling, los 

van de bepaling betreffende het recht op toestemmingsinformatie.224 

De communicatie met de patiënt moet in een duidelijke en voor hem begrijpbare taal ge-

schieden, en kan op verzoek van de patiënt schriftelijk worden bevestigd.225 Bovendien 

moet de arts hierbij rekening houden met de individualiteit van de patiënt, zoals bijvoor-

beeld zijn opleiding en leeftijd.226 

 

129. Het recht van de patiënt om ingelicht te worden over zijn algemene gezondheidstoe-

stand is noodzakelijk, daar het de patiënt mogelijk maakt zijn zelfbeschikkingsrecht uit te 

oefenen.227 De patiënt kan immers slechts kiezen om zich al dan niet te laten behandelen, 

eens hij weet aan welke aandoening hij lijdt. 

 

130. De Wet betreffende de rechten van de patiënt voorziet in twee uitzonderingen op de-

ze algemene informatieplicht van de arts. 

Ten eerste heeft de patiënt op basis van art. 7 §3 Patiëntenrechtenwet recht op een niet-

weten. De patiënt kan er namelijk uitdrukkelijk om verzoeken dat bepaalde informatie hem 

niet wordt meegedeeld. 

Ten tweede is het de arts toegelaten om op basis van art. 7 §4 Patiëntenrechtenwet bepaal-

de informatie te onthouden aan de patiënt, wanneer het meedelen van deze informatie een 

klaarblijkelijk ernstig nadeel voor de gezondheid van de patiënt zou meebrengen. Dit 

wordt de “therapeutische exceptie” genoemd.228 

 

                                                 
222 Wetsontwerp betreffende de rechten van de patiënt, M.v.T Parl. St. Kamer 2001-02, nr. 1642/001, 19. 
223 H.NYS, “De wet betreffende de rechten van de patiënt”, R.W. 2002-2003, 1125; W. DIJKHOFFZ, “Het recht 
op informatie en geïnformeerde toestemming”, T.Gez. 2003-04, afl.2, 104. 
224 Wetsontwerp betreffende de rechten van de patiënt, M.v.T Parl. St. Kamer 2001-02, nr. 1642/001, 19. 
225 Art. 7 §2 Wet betreffende de rechten van de patiënt 
226 Wetsontwerp betreffende de rechten van de patiënt, M.v.T Parl. St. Kamer 2001-02, nr. 1642/001, 20. 
227 W. DIJKHOFFZ, “Het recht op informatie en geïnformeerde toestemming”, T.Gez. 2003-04, afl.2, 104; T. 
VANSWEEVELT, “De toestemming van de patiënt”, T.P.R. 1991, 312. 
228 W. DIJKHOFFZ, “Het recht op informatie en geïnformeerde toestemming”, T.Gez. 2003-04, afl.2, 106; 
H.NYS, “De wet betreffende de rechten van de patiënt”, R.W. 2002-2003, 1126; H. NYS, Geneeskunde: Recht 
en medisch handelen, Brussel, Story-Scientia, 2005, 152. 
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Onderafdeling 4. Toestemmingsinformatie: Geïnformeerde toestemming of informed 

consent 

 

131. Op basis van art. 8 §1 Wet betreffende de rechten van de patiënt heeft de patiënt het 

recht om geïnformeerd, voorafgaandelijk en vrij toe te stemmen in iedere tussenkomst van 

de arts.229 Deze toestemming is continu vereist voor elke tussenkomst van de arts in zijn 

relatie met de patiënt. Dergelijke tussenkomsten moeten begrepen worden in de ruimste zin 

van het woord: een onderzoek met het oog op diagnose, een behandeling waarbij de fysie-

ke integriteit van de patiënt in het geding is, maar ook een beslissing tot stopzetten van een 

bepaalde behandeling.230 De patiënt moet met kennis van zaken een beslissing kunnen ne-

men over een voorgestelde medische ingreep, en dat kan enkel wanneer hij over alle rele-

vante informatie beschikt.231 De geïnformeerde toestemming moet in principe telkens uit-

drukkelijk gegeven worden, in mondelinge of schriftelijke vorm, tenzij wanneer de arts, 

nadat hij de patiënt voldoende heeft geïnformeerd, uit de gedragingen van deze laatste re-

delijkerwijze diens toestemming kon afleiden (impliciete, stilzwijgende of non-verbale 

toestemming).232 

 

132. De inhoud van de informatie die verstrekt moet worden met oog op het verlenen van 

de toestemming voor een tussenkomst door de arts wordt geregeld door art. 8 §2 van de 

Wet betreffende de rechten van de patiënt. Het gaat om informatie betreffende het doel, de 

aard, de graad van urgentie, de duur, de frequentie, de voor de patiënt relevante tegenaan-

wijzingen, nevenwerkingen en risico’s verbonden aan de tussenkomst, de nazorg, de moge-

lijke alternatieven, de financiële gevolgen van de tussenkomst, de mogelijke gevolgen in-

geval van intrekking of weigering van de toestemming en andere door de patiënt of arts 

relevant geachte verduidelijkingen.233 De informatie moet voorafgaandelijk aan elke tus-

senkomst en tijdig worden verstrekt, zodat de patiënt een goed doordachte keuze kan ma-

ken en eventueel beroep kan doen op een ‘second opinion’.  

 

 

                                                 
229 Op dit principe bestaan echter uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld in het geval van spoedhulp (art. 8 §5 
Wet betreffende de rechten van de patiënt). 
230 Wetsontwerp betreffende de rechten van de patiënt, M.v.T Parl. St. Kamer 2001-02, nr. 1642/001, 24. 
231 H. NYS, “Informatie en toestemming”, in Geneeskunde: Recht en medisch handelen, Brussel, Story-
Scientia, 1991, 136. 
232 Art. 8 §1 Wet betreffende de rechten van de patiënt. 
233 Art. 8 §2 Wet betreffende de rechten van de patiënt. 
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Onderafdeling 5. Grondslag van het recht op informatie 

 

§ 1. De geneeskundige behandelingsovereenkomst 

 

133. Hoewel het Burgerlijk Wetboek geen overeenkomst tot het verrichten van medische 

handelingen kent, en hoewel verschillende auteurs het bestaan van dergelijke overeen-

komst betwisten, bestaat er zowel in de rechtsleer als in de rechtspraak de tendens om de 

relatie tussen arts en patiënt als contractueel te beschouwen.234 De basis van dergelijke 

overeenkomst wordt gevonden in de wilsovereenstemming die ontstaat tussen beide partij-

en, waardoor een werkelijke overeenkomst tot stand komt.235 Dergelijke overeenkomst 

wordt dan een “medisch contract” of een “geneeskundige behandelingsovereenkomst” ge-

noemd.236  

De kwalificatie van de relatie tussen arts en patiënt als zijnde contractueel van aard, heeft 

men te danken aan het Franse Hof van Cassatie237, dat reeds in 1936 de contractuele 

rechtsverhouding tussen arts en patiënt expliciet erkend heeft.238 Hoewel het Belgische Hof 

van Cassatie dergelijke contractuele band nooit expliciet erkend heeft kan dit toch impliciet 

uit haar rechtspraak afgeleid worden.239 

 

134. De geneeskundige behandelingsovereenkomst is een wederkerige overeenkomst ten 

bezwarende titel. De arts verbindt zich er namelijk toe de patiënt te adviseren en/of te be-

                                                 
234 Antwerpen, 19 december 2005, T.Gez. 2007-2008, 35; Antwerpen 14 april 2008, T.Gez. 2008-2009, 314; 
T. GOFFIN, “Toestemming in het medisch recht. Een nieuwe lezing van een oud probleem.”, R.W. 2007-08, 
1306; Y.-H. LELEU en G. GENICOT, Le droit médical. Aspects juridiques de la relation médecin-patient, 
Brussel, De Boeck Université, 2001, 48 ; M. VAN QUICKENBORNE, “De instemming van de patiënt in de 
therapautische relatie”, R.W. 1986-87, 2408. 
235 T. VANSWEEVELT, De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis, Antwer-
pen, Maklu, 1997, 48; H. NYS, Geneeskunde: Recht en medisch handelen, Brussel, Story-Scientia, 2005, 152. 
236 T. VANSWEEVELT, De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis, Antwer-
pen, Maklu, 1997, 49; T. GOFFIN, “Toestemming in het medisch recht. Een nieuwe lezing van een oud pro-
bleem.”, R.W. 2007-08, 1306; W. DIJKHOFFZ, “Het recht op informatie en geïnformeerde toestemming”, 
T.Gez. 2003-04, afl.2, 104. 
237 Cass. fr. 20 mei 1936, D.P., 1936, I, 88. 
238 T. VANSWEEVELT, De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis, Antwer-
pen, Maklu, 1997, 49. 
239 Cass. 4 oktober 1973, Arr. Cass., 1974, 132; Cass. 16 mei 1974, Arr. Cass., 1974, 1039, concl. W. GANS-

HOF VAN DER MEERSCH; T. VANSWEEVELT, De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het 
ziekenhuis, Antwerpen, Maklu, 1997, 51; H. NYS, Geneeskunde: Recht en medisch handelen, Brussel, Story-
Scientia, 2005, 151. 
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handelen, terwijl de patiënt zich ertoe verbindt de arts daarvoor een honorarium te beta-

len.240 

Aangezien de geneeskundige behandelingsovereenkomst niet wettelijk geregeld wordt, is 

het geen benoemde overeenkomst.241 Zodoende wordt de geneeskundige behandelings-

overeenkomst doorgaans ofwel ingepast in één van de reeds bestaande benoemde overeen-

komsten, zoals een lastgeving of een aannemingsovereenkomst, ofwel besluit men tot het 

bestaan van een op zichzelf staande, onbenoemde overeenkomst, namelijk een overeen-

komst sui generis.242 De geneeskundige behandelingsovereenkomst is een consensuele 

overeenkomst, daar de overeenkomst ontstaat door het louter samentreffen van de wilsui-

tingen van de partijen.243 De totstandkoming van dergelijke overeenkomst is niet verbon-

den aan vormvoorwaarden en ontstaat doorgaans mondeling, hetzij stilzwijgend, hetzij 

uitdrukkelijk.244 

 

135. Wanneer besloten wordt tot het bestaan van een geneeskundige behandelingsover-

eenkomst brengt het beginsel van de goede trouw, dat de uitvoering van iedere overeen-

komst beheerst, met zich mee dat de arts zijn patiënt op de hoogte gebracht moet worden 

van zijn gezondheidstoestand.245 Bijgevolg is de arts verplicht, in elk stadium van deze 

overeenkomst, de patiënt te informeren over diens algemene gezondheidstoestand en over 

een bepaalde voorgenomen behandeling, met het oog op het verkrijgen van diens geïnfor-

meerde toestemming. 

 

§ 2. Het recht op fysieke integriteit van de patiënt 

 

136. De grondslag van het recht op informatie, en vooral dan het recht op geïnformeerde 

toestemming, kan beschouwd worden als voortvloeiend uit het recht op fysieke integriteit 

van de patiënt.246 Op basis van art. 392 en verder van het Strafwetboek is het immers ver-

                                                 
240 T. VANSWEEVELT, De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis, Antwer-
pen, Maklu, 1997, 61. 
241 H. NYS, Geneeskunde: Recht en medisch handelen, Brussel, Story-Scientia, 2005, 140. 
242 H. NYS, Geneeskunde: Recht en medisch handelen, Brussel, Story-Scientia, 2005, 140. 
243 T. VANSWEEVELT, De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis, Antwer-
pen, Maklu, 1997, 61; T. VANSWEEVELT, “De privaatrechtelijke positie van de patiënt”, T.P.R. 1995, 1723. 
244 T. VANSWEEVELT, De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis, Antwer-
pen, Maklu, 1997, 62. 
245 H. NYS, Geneeskunde: Recht en medisch handelen, Brussel, Story-Scientia, 2005, 150. 
246 W. DIJKHOFFZ, “Het recht op informatie en geïnformeerde toestemming”, T.Gez. 2003-04, afl.2, 106; T. 
VANSWEEVELT, “De toestemming van de patiënt”, T.P.R. 1991, 339; M. VAN QUICKENBORNE, “De instem-
ming van de patiënt in de therapeutische relatie”, R.W. 1986-87, 2403 



 
Bewijslast in het contractenrecht  68 
 

boden om wetens en willens door verwondingen of slagen de fysieke integriteit van een 

persoon aan te tasten. Wanneer een arts overgaat tot het uitvoeren van een medische in-

greep, wordt de fysieke integriteit van de patiënt immers aangetast, zodat elke medische 

handeling op zich een misdrijf uitmaakt.247 Bijgevolg is de geïnformeerde toestemming 

van de patiënt noodzakelijk om dergelijke inbreuk op de fysieke integriteit te rechtvaardi-

gen.248 

 

137. De meerderheid van de rechtspraak en de rechtsleer is het er echter over eens dat de 

geïnformeerde toestemming van de patiënt niet voldoende is om het misdrijf dat gepleegd 

werd door de arts te rechtvaardigen. Het menselijk lichaam is immers een rechtsgoed 

waarover men, wegens strijdigheid met de openbare orde, niet zomaar vrij kan beschik-

ken.249 Bijgevolg is een expliciete of impliciete wettelijke machtiging dan ook vereist. De-

ze wettelijke machtiging wordt thans gevonden in de Wet betreffende de uitoefening van 

de gezondheidszorgberoepen250, waarin de uitoefening van de geneeskunde wordt georga-

niseerd en waaruit blijkt dat medische ingrepen of handelingen, op voorwaarde dat de re-

gels van de geneeskunde worden nageleefd, niet onrechtmatig zijn.251 

 

138. Het is echter niet steeds zo dat de informatiemiskenning door de arts automatisch een 

strafrechtelijke inbreuk uitmaakt. Er zijn namelijk eveneens gevallen bedenkbaar waarbij 

de informatiemiskenning door de arts geen lichamelijke schade voor de patiënt tot gevolg 

heeft. Wanneer een patiënt bijvoorbeeld een arts raadpleegt om een aids-test uit te voeren, 

en de arts het nalaat de resultaten van deze test mee te delen aan de patiënt, kan de patiënt 

hierdoor wel (morele) schade lijden, maar wordt de fysieke integriteit van de patiënt 

geenszins aangetast, uiteraard in de veronderstelling dat deze test een gunstige uitslag 

had.252 

 

                                                 
247 T. VANSWEEVELT, “De toestemming van de patiënt”, T.P.R. 1991, 339; H. NYS, Geneeskunde: Recht en 
medisch handelen, Brussel, Story-Scientia, 2005, 154; M. VAN QUICKENBORNE, “De instemming van de 
patiënt in de therapeutische relatie”, R.W. 1986-87, 2403; T. VANSWEEVELT, De civielrechtelijke aansprake-
lijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis, Antwerpen, Maklu, 1997, 441; P. HENRY, “A propos du con-
sentement libre et éclairé du patient”, in Y.H. LELEU, Droit médical, Brussel, Larcier, 2005, 220. 
248 H. NYS, Geneeskunde: Recht en medisch handelen, Brussel, Story-Scientia, 2005, 155. 
249 H. NYS, Geneeskunde: Recht en medisch handelen, Brussel, Story-Scientia, 2005, 155. 
250 K.B. nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, B.S. 14 
november 1967 
251 H. NYS, Geneeskunde: Recht en medisch handelen, Brussel, Story-Scientia, 2005, 155. 
252 T. VANSWEEVELT, De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis, Antwer-
pen, Maklu, 1997, 443. 
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Onderafdeling 6. Sanctionering van de miskenning van de informatieplicht: aanspra-

kelijkheid van de arts 

 

139. Uit het voorgaande blijkt dat het aldus heel belangrijk is dat de patiënt goed geïnfor-

meerd wordt over zijn algemene gezondheidstoestand en over de specifieke gevolgen van 

een bepaalde ingreep. Wanneer de arts haar informatieplicht miskend kan dit immers ne-

faste gevolgen hebben voor het welzijn van de patiënt. 

Of de arts de algemene informatieverplichting betreffende de gezondheidstoestand van de 

patiënt miskent, of de specifieke informatieverplichting met oog op het krijgen van een 

geïnformeerde toestemming, het gevolg is in principe hetzelfde: de patiënt bevindt zich in 

een situatie waarin hij niet gezeten zou hebben bij een goede informatieverstrekking van-

wege de arts. 

 

140. Wanneer een arts zijn plicht om informatie te verstrekken aan de patiënt over zijn 

algemene gezondheidstoestand miskent, begaat hij een fout, waardoor de patiënt ernstige 

schade kan lijden. Deze schade kan erin bestaan dat de patiënt een kans op genezing of een 

specifieke behandeling misloopt of geconfronteerd wordt met een al dan niet blijvende 

invaliditeit. 

 

De patiënt kan de arts bijgevolg in rechte aansprakelijk stellen voor de geleden schade. 

Deze civielrechtelijke aansprakelijkheid kan zowel contractueel als buitencontractueel van 

aard zijn. Bovendien kan de patiënt in het geval hij lichamelijke schade geleden heeft, de 

arts strafrechtelijk aansprakelijk stellen. 

 

§ 1. De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de arts 

 

A. Contractuele aansprakelijkheid 

 

141. De patiënt kan er ten eerste voor kiezen de arts contractueel aansprakelijk te stellen 

voor de geleden schade. Een contractuele aansprakelijkheidvordering veronderstelt ui-

teraard het bestaan van een overeenkomst tussen de arts en patiënt. Zoals reeds eerder werd 

aangetoond aanvaardt men thans in rechtsleer en rechtspraak dat de relatie tussen arts en 
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patiënt contractueel van aard is, zodat niets een contractuele vordering van de patiënt op de 

arts in de weg staat. 

 

B. De buitencontractuele aansprakelijkheid 

 

142. Een patiënt die beweert schade te hebben geleden omwille van het feit dat de arts 

haar informatieplicht miskende kan er ook voor opteren de arts buitencontractueel aan-

sprakelijk te stellen op grond van art. 1382 B.W. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er 

tussen arts en patiënt geen medische behandelingsovereenkomst bestaat, wanneer de over-

eenkomst ongeldig is of wanneer men in de feitelijke onmogelijkheid was een overeen-

komst aan te gaan zoals dat het geval is in een noodsituatie.253 

 

C. Samenloop tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid 

 

143. Ook al bestaat er een medische behandelingsovereenkomst tussen arts en patiënt en 

kan de informatiemiskenning van de arts beschouwd worden als een inbreuk op deze medi-

sche behandelingsovereenkomst, dan nog heeft de patiënt de mogelijkheid de arts ook op 

buitencontractuele basis aansprakelijk te stellen voor de geleden schade. De heersende 

rechtsleer en rechtspraak is het er namelijk over eens dat wanneer een contractuele fout 

eveneens een strafrechtelijke inbreuk uitmaakt, een aquiliaanse aansprakelijkheidsvorde-

ring tegen de medecontractant mogelijk is.254 Zoals reeds eerder werd aangetoond kan een 

medische ingreep gekwalificeerd worden als het onopzettelijk toebrengen van lichamelijk 

letsel, een strafrechtelijk inbreuk.255 Bijgevolg heeft een patiënt die schade ondervindt van 

een medische behandeling waarvoor hij geen of een gebrekkige toestemming voor gegeven 

heeft, de keuze om de behandelende arts aansprakelijk te stellen op contractuele of buiten-

contractuele basis.256 

 

  

                                                 
253 H. ANRYS, La responsabilité civile médicale, Brussel, Larcier, 1977, 47. 
254 T. VANSWEEVELT, De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis, Antwer-
pen, Maklu, 1997, 440; H. NYS, Geneeskunde: Recht en medisch handelen, Brussel, Story-Scientia, 2005, 
151. 
255 Art. 418 ev  Sw ; T. VANSWEEVELT, De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het zie-
kenhuis, Antwerpen, Maklu, 1997, 441. 
256 Cass. 4 oktober 1973, J.T., 1974, 296, met noot J.L. FAGNART; T. VANSWEEVELT, De civielrechtelijke 
aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis, Antwerpen, Maklu, 1997, 441. 
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§ 2.  De strafrechtelijke aansprakelijkheid van de arts. 

 

144. Hierboven werd reeds besproken dat een medische ingreep gekwalificeerd kan wor-

den als het opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen, wanneer de patiënt hier-

voor geen geïnformeerde toestemming gegeven heeft. Bijgevolg kan de patiënt ervoor op-

teren om de arts strafrechtelijk aansprakelijk te stellen. 

 

Onderafdeling 7. De verdeling van de bewijslast 

 

145. Op de schouders van de arts rust de belangrijke plicht om de patiënt voldoende voor 

te lichten en te informeren over de algemene gezondheidstoestand of over de gevolgen van 

een voorgenomen behandeling. Het is echter vaak zo dat de arts deze informatieplicht niet 

nakomt, of dat de patiënt althans beweert dat de arts deze plicht niet is nagekomen. Mede 

door de toename van het aantal rechtsgedingen in deze materie257, is het aldus belangrijk 

om na te gaan welke partij de bewijslast draagt van de informatiemiskenning door de arts. 

Over de verdeling van de bewijslast in zaken waarbij dergelijk geschil voor de rechtbank 

gebracht wordt, bestaat weinig eensgezindheid in rechtspraak en rechtsleer. 

 

146. Het leveren van bewijs in een zaak waarbij de miskenning van de informatieplicht 

van de arts centraal staat, is overigens een zeer moeilijke kwestie, aangezien de overdracht 

van informatie in de meeste gevallen louter op mondelinge wijze gebeurt. Dat het voeren 

van een rechtsgeding in de context van de medische aansprakelijkheid niet eenvoudig is, 

wordt bovendien bevestigd in de memorie van toelichting bij art. 11 van de Wet betreffen-

de de rechten van de patiënt, dat handelt over klachtenbemiddeling. De toelichting stelt dat 

wanneer een patiënt problemen ondervindt naar aanleiding van een tussenkomst van een 

arts, een procedure via gerechtelijke weg doorgaans lang aansleept, gepaard gaat met een 

moeilijke bewijsvoering, en bovendien kostelijk en zelden probleemoplossend is.258 

 

 

 

                                                 
257 J.L. FAGNART, “Rapport betreffende het Belgisch medisch aansprakelijkheidsrecht”, T.Gez. 2000-2001, 
115. 
258 Wetsontwerp betreffende de rechten van de patiënt, M.v.T Parl. St. Kamer 2001-02, nr. 1642/001, 37. 
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§ 1. Toepasselijke rechtsregels betreffende de verdeling van de bewijslast 

 

A. Wet betreffende de rechten van de patiënt 

 

147. Het voorontwerp van de wet betreffende de rechten van de patiënt voorzag in een 

specifieke bepaling waarbij de bewijslast van de geïnformeerde toestemming bij de arts 

werd gelegd.259 Deze bepaling werd echter niet overgenomen in de actuele versie van de 

Wet betreffende de rechten van de patiënt. Bijgevolg moet teruggegrepen worden naar de 

gemeenrechtelijke regeling betreffende de verdeling van de bewijslast vervat in art. 1315 

B.W. en art. 870 Ger.W. 

 

B. Wet betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedin-

gen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen 

 

148. Reeds eerder werd besproken dat de gemeenrechtelijke regeling betreffende de ver-

deling van de bewijslast in principe van aanvullende aard is, zodat de partijen van deze 

regels kunnen afwijken door middel van een onderlinge overeenkomst. Bewijslastovereen-

komsten zijn echter enkel toegelaten zolang dit niet verboden wordt door een andere 

(dwingende) wettelijke bepaling. Specifiek in deze medische context bestaat er zo een spe-

cifieke wettelijke bepaling, die het sluiten van bewijslastovereenkomsten aan banden legt. 

Het beroep van arts is een vrij beroep, wat betekent dat artsen onderworpen zijn aan de 

Wet betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en 

de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen.260 

Specifiek met betrekking tot de bewijslast bevat deze wet een bepaling die stelt dat “een 

beding dat de bewijsmiddelen waarop de cliënt een beroep kan doen op ongeoorloofde 

wijze beperkt of hem een bewijslast oplegt die volgens het geldende recht normaalgezien 

op een andere partij bij de overeenkomst rust, verboden en nietig is, zelfs indien er over 

onderhandeld werd”.261 Uit voorgaande bepaling kan aldus afgeleid worden dat zowel 

                                                 
259 Art. 2 Voorstel van wet tot regeling van de verplichting de toestemming te vragen inzake medische hande-
lingen, Parl. St. Kamer, 1985-86, nr. 610/1, 6 
260 Wet van 2 augustus 2002 betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedin-
gen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen, B.S. 20 november 2002. 
261 Art. 7 juncto Bijlage art. N, punt 1, q, Wet betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de on-
rechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen. 
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bewijsovereenkomsten als bewijslastovereenkomsten zonder meer verboden zijn in een 

geneeskundige behandelingsovereenkomst die gesloten werd tussen een arts en een patiënt. 

 

C. De gemeenrechtelijke regeling betreffende de verdeling van de bewijslast 

 

149. Gezien de afwezigheid van een specifieke wettelijke bepaling betreffende de verde-

ling van de bewijslast, blijven de gemeenrechtelijke regels betreffende de verdeling van de 

bewijslast vervat in art. 1315 B.W. en art. 870 Ger.W. onverkort van toepassing in het ge-

val een patiënt zijn arts voor de rechter daagt wegens miskenning van de informatie-

plicht.262 Dit zou er op het eerste zicht toe leiden dat de patiënt, optredend als eiser, op 

grond van art. 1315 1ste lid B.W. de bewijslast draagt, en moet bewijzen dat de arts zijn 

verbintenis, namelijk om de patiënt voldoende te informeren, niet nagekomen is. In de 

praktijk ziet men echter dat deze gemeenrechtelijke regels niet strikt worden toegepast en 

het voorwerp uitmaken van een zekere betwisting.263 Deze betwisting heeft men vooral te 

danken aan de determinerende invloed die de Franse Cassatierechtspraak gehad heeft op de 

rechtspraak in België. 

 

§ 2. Invloed van de aard van de verbintenis op de verdeling van de bewijslast 

 

A. Onderscheid wettelijke verbintenis - contractuele verbintenis 

 

150. De informatieplicht van de arts kan, zoals aangetoond, gekwalificeerd worden als een 

verbintenis voortvloeiend uit de geneeskundige behandelingsovereenkomst, of, sedert de 

invoering van de wet betreffende de rechten van de patiënt, als een wettelijke verbintenis. 

Het onderscheid tussen beide kwalificaties verandert echter niets aan de verdeling van de 

bewijslast: art. 1315 B.W. is van toepassing op alle soorten verbintenissen, ongeacht deze 

voortvloeien uit een onderlinge overeenkomst, dan wel ontstaan op basis van de wet.264 

 

                                                 
262 J. FAGNART, “Charge de la preuve et responsabilité médicale”, in X., Mélanges offerts à Pierre Van Om-
meslaghe, Brussel, Bruylant, 2000, 92 ; H. NYS, Geneeskunde: Recht en medisch handelen, Brussel, Story-
Scientia, 2005, 151. 
263 S. LIERMAN, “Het pleit beslecht: de patiënt draagt de bewijslast van de informatiemiskenning door de 
arts”, T.Gez., 2004-2005, 302. 
264 J.L. FAGNART, “La charge de la preuve en matière d’information”, noot onder Cass. Fr. 25 februari 1997, 
T.Gez. 1997-1998, 338. 
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B. Onderscheid algemene informatieplicht - toestemmingsgerichte informatieplicht 

 

151. Bij de bespreking van de verdeling van de bewijslast in zaken waarbij de informatie-

verplichting miskend wordt door de arts, wordt in principe enkel ingegaan op de algemene 

informatieverplichting en de toestemmingsgerichte informatieverplichting. De geïnfor-

meerde toestemming zelf wordt enkel besproken indien deze betwist wordt naar aanleiding 

van de miskenning van de toestemmingsgerichte informatieplicht. Hierbij wordt het be-

staan van de toestemming zelf niet betwist maar wel de ontvangen informatie die tot deze 

toestemming geleid heeft. Met andere woorden, de gevallen waarbij de patiënt de toe-

stemming niet gegeven had indien hij de correcte informatie ontvangen had. 

Zaken waarbij de toestemming eenvoudigweg niet gegeven werd, zoals bijvoorbeeld het 

geval is bij de zogenaamde “extended operations”265, worden aldus buiten beschouwing 

gelaten. 

 

152. De vraag kan gesteld worden of een dergelijk onderscheid tussen de miskenning van 

de informatieplicht en een betwisting van de toestemming op het vlak van de verdeling van 

de bewijslast wel nuttig is. Deze vraag moet ontkennend beantwoord worden, aangezien, 

zoals later nog wordt aangetoond, de te bewijzen feiten in beide gevallen dezelfde zijn. In 

beide gevallen zal de fout van de arts, de schade die de patiënt geleden heeft, en het cau-

saal verband tussen beide moeten bewezen worden. 

 

C. Onderscheid resultaatsverbintenis - inspanningsverbintenis 

 

153. Het is van groot belang te weten of de informatieplicht van de arts een inspannings-

verbintenis dan wel een resultaatsverbintenis uitmaakt. Zoals reeds eerder werd aange-

toond heeft dit immers een invloed op de verdeling van de bewijslast. 

Het belangrijkste onderscheidingscriterium tussen beide soorten van verbintenissen betreft 

het al dan niet bestaan van een grote kans op het bereiken van een bepaald resultaat.266 

Wanneer het bereiken van een bepaald resultaat min of meer zeker is, besluit men door-

gaans tot het bestaan van een resultaatsverbintenis. Wanneer het bereiken van een bepaald 

                                                 
265 Bij een “extended operation” ontdekt de arts tijdens een met de patiënt overeengekomen ingreep dat er 
meer uitgebreide of andere maatregelen moeten of kunnen genomen worden. 
266 J.L. FAGNART, “La charge de la preuve en matière d’information”, noot onder Cass. Fr. 25 februari 1997, 
T.Gez. 1997-1998, 339. 
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resultaat daarentegen eerder onzeker van aard is, besluit men tot het bestaan van een in-

spanningsverbintenis.267 

 

154. In quasi alle rechtssystemen worden de verbintenissen van de arts in het algemeen 

beschouwd als zijnde inspanningsverbintenissen.268 De arts kan de genezing van de patiënt 

immers niet garanderen, maar hij verbindt zich er wel toe alle beschikbare middelen in te 

zetten om de genezing of de verbetering van de gezondheidstoestand van de patiënt na te 

streven.269 Dit komt erop neer dat uit het feit dat de arts de patiënt niet genezen heeft, niet 

kan afgeleid worden dat de arts een fout heeft begaan.270  

 

155. De geneeskundige behandelingsovereenkomst in het algemeen kan echter opgesplitst 

worden in verschillende deelverbintenissen. In de rechtspraak van de laatste jaren bestaat 

de tendens om bepaalde van die deelverbintenissen van de arts toch als resultaatsverbinte-

nis te kwalificeren.271 Zo wordt bijvoorbeeld de verplichting van de geneesheer om in het 

menselijk lichaam geen lichaamsvreemde voorwerpen achter te laten272 en om de veilig-

heidsverplichtingen bij het gebruik van medische instrumenten na te leven273, tegenwoor-

dig beschouwd als zijnde resultaatsverbintenissen.274 

 

156. Specifiek met betrekking tot de informatieplicht van de arts heeft het Hof van Cassa-

tie beslist dat deze niet gekwalificeerd kan worden als een resultaatsverbintenis.275 Van de 

arts wordt immers niet verwacht dat zij alle informatie doorgeeft aan de patiënt: enkel de 

voor de patiënt relevante risico’s moeten meegedeeld worden.276 

 
                                                 
267 J.L. FAGNART, “La charge de la preuve en matière d’information”, noot onder Cass. Fr. 25 februari 1997, 
T.Gez. 1997-1998, 339. 
268 T. VANSWEELVELT, “Rechtsvergelijkende aantekeningen bij de medische aansprakelijkheid: evolutie en 
hervorming”, T.Gez. 2000-2001, 116; Y.-H. LELEU en G. GENICOT, Le droit médical. Aspects juridiques de 
la relation médecin-patient, Brussel, De Boeck Université, 2001, 106; G. GENICOT, “Faute, risque, aléa, sécu-
rité”, in Y.H. LELEU, Droit médical, Brussel, Larcier, 2005, 95. 
269 T. VANSWEELVELT, “Rechtsvergelijkende aantekeningen bij de medische aansprakelijkheid: evolutie en 
hervorming”, T.Gez. 2000-2001, 116. 
270 G. GENICOT, “Faute, risque, aléa, sécurité”, in Y.H. LELEU, Droit médical, Brussel, Larcier, 2005, 95. 
271 J.L. FAGNART, “Rapport betreffende het Belgisch medisch aansprakelijkheidsrecht”, T.Gez. 2000-2001, 
114. 
272 Cass. 28 september 1998, T.Gez. 1995-96, 359. 
273 Antwerpen, 22 februari 1999, T.Gez. 1999-2000, 285. 
274 J.L. FAGNART, “Rapport betreffende het Belgisch medisch aansprakelijkheidsrecht”, T.Gez. 2000-2001, 
114. 
275 Cass. 16 december 2004, T.Gez. 2004-2005, 298. 
276 Art. 8 §2 Wet betreffende de rechten van de patiënt; S. LIERMAN, “Het pleit beslecht: de patiënt draagt de 
bewijslast van de informatiemiskenning door de arts”, T.Gez., 2004-2005, 306. 
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§ 3. Franse Cassatierechtspraak  

 

157. In de jaren ’50 was het Franse Hof van Cassatie de mening toegedaan dat de patiënt 

de bewijslast draagt van de informatiemiskenning door de arts.277 Het Franse Hof stelde 

volgende: “il appartient au malade, lorsqu’il se soumet en pleine lucidité à l’intervention 

du chirurgien, de rapporter la preuve que se dernier a manqué à cette obligation contrac-

tuelle en ne l’informant pas de la véritable nature de l’operation qui se préparait, et ne se 

sollicitant pas son consentement à cette opération”.278 Het betrof een zaak waarbij een arts 

het been van haar patiënt, zonder diens toestemming, onnodig had geamputeerd ten gevol-

ge van een verkeerde diagnose. Het Hof gaat ervan uit dat de arts de contractuele plicht 

heeft de instemming van de patiënt te vragen en dat het toekomt aan de patiënt om te be-

wijzen dat de arts tekort gekomen is aan deze contractuele plicht.279 

Deze negatieve bewijslast, namelijk het bewijs van het ontbreken van toestemming is voor 

de patiënt een moeilijke zo niet onmogelijke opdracht280, mede door het feit dat, zoals ge-

zegd, de toestemming vaak enkel mondeling gegeven wordt. 

 

158. Deze rechtspraak kreeg zowel in Frankrijk als in België navolging, maar werd tege-

lijkertijd ook zwaar bekritiseerd. Zo pleitten sommige auteurs ervoor om de bewijslast van 

het ontbreken van de toestemming volledig bij de arts te leggen, gezien het feit dat een 

medische handeling waarvoor geen geïnformeerde toestemming werd gegeven, op zich een 

onrechtmatige daad uitmaakt.281 Bijgevolg zou het dan ook toekomen aan de arts om het 

bewijs te leveren van de rechtvaardigingsgrond, namelijk de geïnformeerde toestem-

ming.282 

                                                 
277 J. L. FAGNART, “Charge de la preuve et responsabilité médicale”, in X., Mélanges offerts à Pierre Van 
Ommeslaghe, Brussel, Bruylant, 2000, 105; P. HENRY en B. DE COCQUEAU, “L’information et le consente-
ment du patient: les nouvelles balises” in G. SCHAMPS, Évolution des droits du patient, indemnisation sans 
faute des dommages liés aux soins de santé : le droit médical en mouvement, Brussel, Bruylant, 2008, 67 ; 
J.L. FAGNART, “Information du patient et responsabilité du médecin”, in X. Actualités de droit médical, 
Brussel, Bruylant, 2006, 84. 
278 Cass. Fr. 29 mei 1951, J.C.P. 1951, 6421 
279 M. VAN QUICKENBORNE, “De instemming van de patiënt in de therapeutische relatie”, R.W. 1986-87, 
2425. 
280 M. VAN QUICKENBORNE, “De instemming van de patiënt in de therapeutische relatie”, R.W. 1986-87, 
2426; H. NYS, Geneeskunde: Recht en medisch handelen, Brussel, Story-Scientia, 2005, 163. 
281 P. HENRY, “A propos du consentement libre et éclairé du patient”, in Y.H. LELEU, Droit médical, Brussel, 
Larcier, 2005, 217 ; M. VAN QUICKENBORNE, “De instemming van de patiënt in de therapeutische relatie”, 
R.W. 1986-87, 2426. 
282 M. VAN QUICKENBORNE, “De instemming van de patiënt in de therapeutische relatie”, R.W. 1986-87, 
2426. 
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159. In een arrest van 25 februari 1997283 heeft het Franse Hof van Cassatie haar vorige 

rechtspraak met betrekking tot deze materie definitief verlaten en een tegenovergestelde 

zienswijze aangenomen.284 Het Hof stelde namelijk het volgende:“ celui qui est légalement 

ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la 

preuve de l'exécution de cette obligation […] ; que le médecin est tenu d’une obligation 

particulière d’information vis-à-vis de son patient et qu’il lui incombe de prouver qu’il a 

exécuté cette obligation”. Het Hof is aldus van mening dat de arts een bijzondere plicht tot 

informatie heeft ten aanzien van zijn patiënt en dat het bijgevolg aan de arts toekomt om te 

bewijzen dat hij deze plicht heeft vervuld. Dit vloeit volgens het Hof voort uit het 2de lid 

van art. 1315 B.W., dat stelt dat diegene, die beweert bevrijd te zijn van een overeenkomst, 

het bewijs daarvan moet leveren. Hieruit blijkt overigens dat het Franse Hof van Cassatie 

de informatieplicht van de arts beschouwt als zijnde een resultaatsverbintenis. 

 

160. De meerderheid van de auteurs285 is van oordeel dat deze rechtspraak in verband 

moet worden gebracht met de Franse bio-ethiekwetgeving van 1994286, en meer bepaald de 

artikelen 16, 16-1 en 16-3 van de Code Civil, die door deze wetgeving tot stand kwamen. 

Deze wetgeving behandelt de onschendbaarheid van het menselijk lichaam en eist steeds 

een voorafgaande toestemming voor een inbreuk op de fysieke integriteit van de patiënt. 

Wie een inbreuk op de integriteit pleegt, moet het bestaan van een voorafgaande toestem-

ming bewijzen.287 

Het verband van de rechtspraak van het Franse Hof van Cassatie met de Franse bio-

ethiekwetgeving en bijgevolg met de specifieke medische context van de zaak is volgens 

                                                 
283 Cass. Fr. 25 februari 1997, Bull. 1997, n°75, 49. 
284 T. VANSWEEVELT, “Un revirement de jurisprudence: la charge de la preuve en matière d’information 
médicale”, T.Gez. 1998-1999, 143 ; P. HENRY en B. DE COCQUEAU, “L’information et le consentement du 
patient: les nouvelles balises” in G. SCHAMPS, Évolution des droits du patient, indemnisation sans faute des 
dommages liés aux soins de santé : le droit médical en mouvement, Brussel, Bruylant, 2008, 68 ; J.L. FA-

GNART, “Information du patient et responsabilité du médecin”, in X. Actualités de droit médical, Brussel, 
Bruylant, 2006, 85. 
285 H. NYS, “Informed consent: wie draagt de bewijslast” noot onder Antwerpen 21 februari 1997, R.W. 
1997-1998, 1079; S. LIERMAN, “Het pleit beslecht: de patiënt draagt de bewijslast van de informatiemisken-
ning door de arts”, T.Gez. 2004-2005, 305; G. DUBRULLE, “De informatieplicht van de arts; op wie rust de 
bewijslast van deze plicht: op de arts of op de patiënt?” Conclusie voor Cass. 28 februari 2002, T.Gez. 2002-
2003, 16; C. TROUET, “Vrouw heeft toestemming echtgenoot niet nodig voor sterilisatie”, Juristenkrant 30 
januari 2002, 16; C. TROUET, “De bewijslast van de geïnformeerde toestemming tot medische ingreep”, noot 
onder Cass. 14 december 2001, T.B.R. 2002, 339; H. NYS, Geneeskunde: Recht en medisch handelen, Brus-
sel, Story-Scientia, 2005, 163. 
286  
287 H. NYS, “Informed consent: wie draagt de bewijslast”, noot onder Antwerpen 21 februari 1997, R.W. 
1997-1998, 1079. 
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anderen irrelevant, aangezien de rechtspraak van het Hof met betrekking tot de informatie-

plicht van een advocaat ten opzichte van zijn cliënt nagenoeg dezelfde is.288 Het Hof heeft 

inderdaad enkele maanden later dezelfde zienswijze toegepast in een zaak betreffende de 

informatieplicht van een advocaat jegens zijn cliënt. In een arrest van 29 april 1997289 be-

treffende de plicht van de advocaat om zijn cliënt te informeren over de risico’s gekoppeld 

aan het instellen van een hoger beroep, stelde het Hof immers dat de bewijslast over de 

informatieverstrekking rust op de schuldenaar van deze verplichting, in casu de advocaat. 

De argumenten, die aangehaald worden om de Franse Cassatierechtspraak te verklaren en 

die steunen op de specifieke medische context van de zaak, kunnen aldus worden tenietge-

daan.290 

Bovendien steunt het Hof haar redenering uitdrukkelijk op de algemene regeling van de 

bewijslast voorzien door art. 1315 B.W. 

 

§ 4. Navolging van de Franse Cassatierechtspraak in België 

 

161. De rechtspraak van het Franse Hof van Cassatie heeft, zoals reeds werd voorspeld 

door sommige auteurs291, ongetwijfeld een determinerende invloed gehad op de Belgische 

rechtspraak. Nagenoeg onmiddellijk kreeg de Franse rechtspraak immers navolging in 

België. In 1998 ziet men in de arresten van de hoven van beroep te Luik292 en Antwer-

pen293, eenzelfde redenering als dat van het Franse Hof, waarbij de bewijslast wordt omge-

keerd en op de schouders van de arts wordt gelegd. Bijgevolg wordt ook door de Belgische 

rechters gekozen voor een meer “patiënt-vriendelijke” toepassing van de gemeenrechtelij-

ke regels betreffende de verdeling van de bewijslast.294  

Hoewel in deze arresten duidelijk een invloed van de Franse Cassatierechtspraak terugge-

vonden kan worden, mag deze invloed echter ook niet overdreven worden. De arresten van 

                                                 
288 S. LIERMAN, “Het pleit beslecht: de patiënt draagt de bewijslast van de informatiemiskenning door de 
arts”, T.Gez. 2004-2005, 305; J.L. FAGNART, “La charge de la preuve en matière d’information”, noot onder 
Cass. Fr. 25 februari 1997, T.Gez. 1997-1998, 338. 
289 Cass. Fr. 29 april 1997, J.T. 1998, 122 
290 S. LIERMAN, “Het pleit beslecht: de patiënt draagt de bewijslast van de informatiemiskenning door de 
arts”, T.Gez. 2004-2005, 305. 
291 J.L. FAGNART, “La charge de la preuve en matière d’information”, noot onder Cass. Fr. 25 februari 1997, 
T.Gez. 1997-1998, 338; T. VANSWEEVELT, “Un revirement de jurisprudence : la charge de la preuve en ma-
tière d’information médicale”, T.Gez. 1998-1999, 143. 
292 Luik, 30 april 1998, T.Gez. 1998-1999, 139. 
293 Antwerpen 22 juni 1998, T.Gez. 1998-1999, 144. 
294 J. L. FAGNART, “Charge de la preuve et responsabilité médicale”, in X., Mélanges offerts à Pierre Van 
Ommeslaghe, Brussel, Bruylant, 2000, 106. ; T. VANSWEEVELT, “Un revivement de jurisprudence : la charge 
de la preuve en matière d’information médicale”, T.Gez. 1998-1999, 143 ; C. TROUET, “Vrouw heeft toes-
temming echtgenoot niet nodig voor sterilisatie”, Juristenkrant 30 januari 2002, 16. 
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de hoven van beroep te Luik en Antwerpen bevestigden de voorgaande rechtspraak immers 

niet onvoorwaardelijk, maar brachten enkele nuances aan295 en werden bovendien beiden 

vernietigd door het Hof van Cassatie. 

De navolging van de Franse Cassatierechtspraak in België moet eveneens gezien worden in 

het licht van de wettelijke initiatieven die op dat moment aan de gang waren om de rechten 

van de patiënt wettelijk te verankeren.296 Zoals reeds eerder besproken voorzag het voor-

ontwerp van de Wet betreffende de rechten van de patiënt, die op dat moment nog niet 

aangenomen was, in een bepaling die de bewijslast omkeerde in het voordeel van de pati-

ent.  

 

162. Arrest van het Hof van beroep te Luik van 30 april 1998.297 

Het arrest van het Hof van Beroep te Luik betrof een aansprakelijkheidsvordering van een 

vrouw, ingesteld tegen haar gynaecoloog. De vrouw moest om bepaalde redenen haar 

zwangerschap afbreken, waarbij de gynaecoloog haar meteen ook aanraadde om haar eilei-

ders af te binden. Wanneer de vrouw werd opgenomen in het ziekenhuis, werd haar ge-

vraagd een toestemmingsformulier te ondertekenen, waarin stond dat de zwangerschap zou 

worden afgebroken en de eileiders zouden worden afgebonden. De vrouw ondertekende 

het formulier, zonder voorafgaandelijk overleg. De volgende dag werd de ingreep dan ook 

uitgevoerd. De vrouw stelde haar gynaecoloog vervolgens aansprakelijk, stellende dat ze 

geenszins haar geïnformeerde toestemming gegeven heeft tot de ingreep, aangezien de 

exacte draagwijdte van het toestemmingsformulier haar niet duidelijk was. Het toestem-

mingsformulier gebruikte immers een andere terminologie dan in het gesprek met de 

gynaecoloog. 

Het Hof van Beroep oordeelde dat de arts de contractuele en wettelijke verplichting heeft 

de patiënt te informeren en vervolgens diens vrije en geïnformeerde toestemming te ver-

krijgen. Dergelijke verplichting houdt geen verband met de contractuele relatie die bestaat 

tussen de arts en de patiënt, maar wel met het recht op leven en het recht op fysieke integri-

teit van de patiënt. Een arts, die zonder de vrije en geïnformeerde toestemming van de pa-

tiënt een medische handeling verricht die de fysieke integriteit van die patiënt aantast, be-

gaat bijgevolg een onrechtmatige daad. Een partij, die een op een misdrijf gegronde vorde-

                                                 
295 T. VANSWEEVELT, “Un revirement de jurisprudence : la charge de la preuve en matière d’information 
médicale”, T.Gez. 1998-1999, 143  
296 T. VANSWEEVELT, “Un revirement de jurisprudence : la charge de la preuve en matière d’information 
médicale”, T.Gez. 1998-1999, 143 ; D. CLARYSSE, “De modaliteiten en het bewijs van de geïnformeerde 
toestemming in de relatie zorgverlener-patiënt”, Jura. Falc. 2001-2002, 28. 
297 Luik, 30 april 1998, T.Gez. 1998-1999, 139. 
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ring instelt, moet bijgevolg bewijzen dat de constitutionele bestanddelen van het misdrijf 

voorhanden zijn en dat het misdrijf toe te schrijven is aan de tegenpartij. Wanneer de te-

genpartij een rechtvaardigingsgrond aanvoert, namelijk de toestemming van de patiënt, 

komt het volgens het Hof dan ook toe aan die partij om het bewijs daarvan te leveren. 

 

163. Het Hof van Cassatie298 heeft het arrest van het Hof van Beroep te Luik (onder ande-

re) op basis van deze onwettige omkering van de bewijslast verbroken. Het Hof bouwt 

voort op de stelling van het Hof van Beroep dat de ingreep een onrechtmatige daad uit-

maakt wegens inbreuk op de fysieke integriteit van de patiënte en leidt daaruit af dat de 

burgerlijke aansprakelijkheidsvordering van de patiënte impliciet gebaseerd is op een mis-

drijf (slagen en verwondingen).299 Het Hof vervolgt dat wanneer de vordering van de pati-

ent impliciet gebaseerd is op een misdrijf, de strafrechtelijke bewijsregels van toepassing 

zijn. Wanneer de arts zich meent te kunnen beroepen op een rechtvaardigingsgrond voor 

dergelijk misdrijf, namelijk de vrije en geïnformeerde toestemming van de patiënt, komt 

het de patiënt toe om aan te tonen dat de arts zich niet kan beroepen op deze rechtvaardi-

gingsgrond en dat alle constitutionele bestanddelen van het misdrijf bijgevolg voorhanden 

zijn. Dit is logisch, aangezien iedere persoon geacht wordt onschuldig te zijn, tot bewijs 

van het tegendeel.300 Het Hof wijst de patiëntvriendelijke bewijslastomkering aldus reso-

luut af. 

  

164. Arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 22 juni 1998301 

Ook het Hof van Beroep te Antwerpen deed een uitspraak waarin een duidelijke invloed 

van de Franse Cassatierechtspraak kan teruggevonden worden. Het betrof eveneens een 

zaak waarbij door de patiënt een aansprakelijkheidsvordering ingeleid werd tegen de be-

handelende arts, wegens het gebrek aan een geïnformeerde toestemming voorafgaandelijk 

aan de medische ingreep. De medische ingreep bestond in het wegnemen van de knieschijf 

van de patiënt, een ingreep met een blijvende invaliditeit tot gevolg. Het Hof van Beroep 

oordeelde dat, gelet op de aard en de risico’s van dergelijke ingreep, de bewijslast omtrent 

de geïnformeerde toestemming op de arts rust. Aangezien de arts niet kon aantonen dat hij 

                                                 
298 Cass. 14 december 2001, T.Gez. 2001-2002, 239. 
299 Art. 392 en 398 Sw. 
300 Art. 6 §2 EVRM; P. HENRY, “A propos du consentement libre et éclairé du patient”, in Y.H. LELEU, Droit 
médical, Brussel, Larcier, 2005, 220-221. 
301 Antwerpen 22 juni 1998, T.Gez. 1998-1999, 144. 
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de patiënt voldoende had geïnformeerd, wordt de arts dan ook aansprakelijk gesteld voor 

de veroorzaakte schade. 

 

165. De beslissing van het Hof van Beroep werd door de arts aangevochten voor het Hof 

van Cassatie, omwille van het feit dat de bewijslast van de informed consent ten onrechte 

op hem werd gelegd. Het Hof302 heeft zich in haar arrest echter niet expliciet uitgesproken 

over dit vraagstuk. Het middel, dat handelde over de verdeling van de bewijslast, werd 

door het Hof immers verworpen wegens gebrek aan feitelijke grondslag. Hieruit werd door 

sommige auteurs afgeleid dat het Hof het eens was met de stelling vastgesteld door het Hof 

van Beroep en aldus impliciet erkende dat de bewijslast van de informatiemiskenning door 

de arts op diens schouders rust. 

 

§ 5. Standpunt van het Belgische Hof van Cassatie 

 

166. Om alle discussie omtrent dit onderwerp te vermijden heeft het Hof van Cassatie in 

2004303 opnieuw, en ditmaal in duidelijke bewoordingen, bevestigd dat de bewijslast in 

burgerlijke zaken op de patiënt rust. Een patiënt, die beweert dat de arts haar informatie-

plicht heeft miskend, draagt daarvan de bewijslast op grond van art. 1315 1ste lid B.W.  

Bijgevolg komt het toe aan de patiënt, die schadevergoeding vordert van de behandelende 

arts, om het bewijs te leveren van de fout, de schade en het causaal verband tussen bei-

de.304 Door dit arrest maakt het Hof ook definitief een einde aan de discussie of de infor-

matieplicht van de arts een inspanningsverbintenis, dan wel een resultaatsverbintenis uit-

maakt. Door de bewijslast van de fout op de schouders van de patiënt te leggen kiest het 

Hof duidelijk voor een kwalificatie als inspanningsverbintenis.305 Het Hof is immers van 

mening dat van de arts niet verwacht wordt dat die alle informatie doorgeeft aan de patiënt, 

een inlichting over de voor de patiënt relevante risico’s volstaat. Dit in tegenstelling tot het 

Franse Hof van Cassatie, dat opteert voor een kwalificatie als resultaatsverbintenis. 

 

                                                 
302 Cass. 28 februari 2002, T.Gez. 2002-2003, 12-20. 
303 Cass. 16 december 2004, T.Gez. 2004-2005, 299. 
304 J.L. FAGNART, “Information du patient et responsabilité du médecin”, in X. Actualités de droit médical, 
Brussel, Bruylant, 2006, 85. 
305 J.L. FAGNART, “Information du patient et responsabilité du médecin”, in X. Actualités de droit médical, 
Brussel, Bruylant, 2006, 86. 
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167. Het Hof herhaalt in dit arrest eveneens haar rechtspraak met betrekking tot het bewij-

zen van een negatief feit. Dat de patiënt belast wordt met het bewijzen van een negatief 

feit, namelijk het gebrek aan geïnformeerde toestemming, zal er niet toe leiden dat de be-

wijslast wordt omgekeerd naar de arts, maar zal er wel toe leiden dat de rechter dit bewijs 

niet met dezelfde strengheid zal beoordelen zoals dat het geval is bij het bewijs van posi-

tieve feiten.306 

 

Onderafdeling 8. De medewerkingsplicht van de patiënt 

 

168. Nu er geen betwisting meer bestaat over het feit dat de patiënt de bewijslast draagt 

van de informatiemiskenning door de arts, kan men zich nog de vraag stellen wat er dient 

te gebeuren indien de fout van de arts te wijten is aan het feit dat de patiënt zelf zijn me-

dewerkingsplicht niet vervuld heeft. Immers, op basis van art. 4, 1ste lid Patiëntenrechten-

wet moet de arts de bepalingen van deze wet slechts naleven indien de patiënt hieraan zijn 

medewerking verleent.307 Uit deze bepaling kan afgeleid worden dat ook de patiënt de 

plicht heeft zijn medewerking te verlenen aan de goede uitvoering van de behandeling, 

desgevallend door alle informatie die nuttig kan zijn voor de arts, mee te delen. Uit deze 

bepaling mag echter niet afgeleid worden dat de arts er mag van af zien de rechten van de 

patiënt te eerbiedigen wanneer de patiënt bijvoorbeeld bepaalde informatie over zijn medi-

sche geschiedenis niet meedeelt.308 De praktische juridische betekenis van deze verplich-

ting van de patiënt lijkt volgens NYS
309, mijns inziens terecht, te zijn dat de arts, wiens aan-

sprakelijkheid door de patiënt in rechte gevorderd wordt, zich kan verweren door de nala-

tigheid van de patiënt in te roepen. Het is namelijk een manier om de fout, die hem verwe-

ten wordt, te weerleggen door erop te wijzen dat de patiënt zelf een fout heeft begaan. 

 

169. Zelfs in de veronderstelling dat de arts de Patiëntenrechtenwet niet dient na te leven 

omwille van het feit dat de patiënt haar medewerking niet heeft verleend, dan nog dient de 

arts de patiënt van alle informatie te voorzien, aangezien deze plicht, zoals gezegd, even-

                                                 
306 J.L. FAGNART, “Information du patient et responsabilité du médecin”, in X. Actualités de droit médical, 
Brussel, Bruylant, 2006, 86. 
307 H. NYS, Geneeskunde: Recht en medisch handelen, Brussel, Story-Scientia, 2005, 185. 
308 H. NYS, Geneeskunde: Recht en medisch handelen, Brussel, Story-Scientia, 2005, 185. 
309 H.NYS, “De wet betreffende de rechten van de patiënt”, R.W. 2002-2003, 1123-1124; H. NYS, Genees-
kunde: Recht en medisch handelen, Brussel, Story-Scientia, 2005, 185. 
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eens voortvloeit uit de geneeskundige behandelingsovereenkomst en uit het feit dat een 

medische handeling op zich als onrechtmatige daad beschouwd kan worden. 

 

Onderafdeling 9. Mogelijke oplossingen 

 

170. Hoewel de bewijslast in hoofde van de patiënt enigszins vergemakkelijkt wordt door 

het feit dat het bewijs van een negatief feit niet met dezelfde striktheid beoordeeld wordt 

als een positief feit, blijft de bewijslast in hoofde van de patiënt toch zeer zwaar. Een mo-

gelijke oplossing zou erin kunnen bestaan de informatieplicht van de arts te bestempelen 

als zijnde een resultaatsverbintenis, zoals dit in Frankrijk het geval is, wat ertoe zou leiden 

dat de bewijslast van de fout bij de arts komt te liggen. 

 

171. Een andere mogelijke oplossing om de bewijslast te verdelen in rechtsgedingen die 

gevoerd worden tussen artsen en patiënten kan erin bestaan om aan patiënten hetzelfde 

juridische statuut te verlenen zoals er nu bijvoorbeeld een bestaat voor zwakke weggebrui-

kers. Op grond van art. 29bis van de W.A.M.-wet310 hebben slachtoffers van verkeerson-

gevallen recht op vergoeding van de schade die zij geleden hebben, zonder dat hierbij eni-

ge fout van de bestuurder van het motorrijtuig moet aangetoond worden. 

Reeds meerdere andere landen hebben een dergelijk systeem in hun wetgeving opgeno-

men.311 

Ook in België wordt reeds lange tijd gedebatteerd over de invoer van een dergelijk “no 

fault-systeem” in het medisch aansprakelijkheidsrecht.312 Dit zou ertoe leiden dat het 

slachtoffer van een medische fout, steeds recht heeft op schadevergoeding, zonder dat 

hierbij een fout in hoofde van de arts moet worden aangetoond. Uiteindelijk werd de Wet 

betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg313 goedgekeurd. 

Deze wet, die tot op heden nog niet in werking is getreden, voorziet in de oprichting van 

een ‘fonds voor de vergoeding van ongevallen bij gezondheidszorg’314. Een patiënt, die 

                                                 
310 Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtui-
gen, B.S. 8 december 1989. 
311 Zweden, Finland, Noorwegen, Denemarken; T. VANSWEEVELT, “Rechtsvergelijkende aantekeningen bij 
de medische aansprakelijkheid: evolutie en hervorming”, T.Gez. 2000-2001, 119-122. 
312 T. VANSWEEVELT, “Rechtsvergelijkende aantekeningen bij de medische aansprakelijkheid: evolutie en 
hervorming”, T.Gez. 2000-2001, 123. 
313 Wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg, B.S. 2 
april 2010. 
314 Art. 4 ev. Wet betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg. 
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meent schade te hebben geleden als gevolg van gezondheidszorg, kan door middel van een 

aanvraagprocedure, vergoeding van dat fonds bekomen.315  

Deze wet verbetert ongetwijfeld de zwakke positie waarin de patiënt zich nu bevindt.  

 

 

                                                 
315 Art. 12 ev. Wet betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg. 
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DEEL VI. Besluit 

 

172. Hoewel de toepassing van de basisprincipes betreffende de verdeling van de bewijs-

last eenvoudig lijkt, uit de voorgaande uiteenzetting is gebleken dat dit in de praktijk 

geenszins het geval is. Dit is mijns inziens te wijten aan het feit dat zowel in de rechtspraak 

als in de rechtsleer steeds gepoogd wordt om de strikte toepassing van deze regels te ver-

soepelen, waardoor het voor de rechtszoekende steeds onduidelijker wordt om te weten in 

welke situaties men zich moet houden aan de letter van de wet en welke situaties afwijkin-

gen toegestaan worden. 

 

173. Dit probleem zou kunnen opgelost worden door de wettelijke regeling van de bewijs-

last uit te breiden. Door de wettelijk verankering van specifieke situaties, waarbij een ver-

soepeling of omkering van de ‘normale’ verdeling van de bewijslast in de praktijk toegela-

ten wordt, zullen gedingvoerende partijen immers beter in staat zijn te voorspellen waar zij 

aan toe zijn en zal de rechtspraak meer eenvormigheid vertonen. 
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