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Inleiding 
 
 
In deze masterproef wordt nagegaan wat het belang is van het onderscheid tussen uitdrukkelijk 
ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en opzeggingsbedingen, hoe dit onderscheid wordt 
ingevuld, en of die invulling bekritiseerbaar is. 
 
 
Het uitdrukkelijk ontbindend beding, de ontbindende voorwaarde en het opzeggingsbedingen hebben 
gemeenschappelijk dat zij een contractuele regeling omtrent de beëindigingsmogelijkheden van een 
overeenkomst uitmaken. 
Op het eerste zicht hebben de bedingen een duidelijk onderscheiden functie en werking, doch bij een 
nadere studie blijkt dat er onduidelijkheden, inconsistenties en overlappingen bestaan. Hierdoor wordt 
de toepassing ervan door de contractanten bemoeilijkt. 
 
Wij zullen trachten de bedingen op een sluitende manier tegenover elkaar af te lijnen. 
 
In eerste instantie worden de bedingen onderworpen aan een onderzoek naar hun functie, modaliteiten 
en grondslag, waardoor de aard van elk van de bedingen kan worden vastgesteld. (Titel I) 
 
De rechtsgevolgen vormen een tweede belangrijke bron van onderscheid, daar zowel het intreden als 
de werking in de tijd ervan verschillend kunnen zijn. (Titel II) 
 
Vervolgens wordt een synthese opgebouwd van het voorgaande onderzoek, waarbij de bedingen van 
elkaar onderscheiden worden in een theoretisch model. Dit model wordt ten slotte getoetst aan enkele 
bedingen die in de praktijk voor problemen zorgen, omdat ze hybride kenmerken vertonen. (Titel III) 
 
In het besluit volgt een kritische noot over het huidige contractbeëindigingsrecht, en wordt een licht 
geworpen op tendensen die kunnen worden vastgesteld.   
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Afdeling 1. Het uitdrukkelijk ontbindend beding 
 
In eerste instantie worden de drie gradaties van het uitdrukkelijk ontbindend beding toegelicht 
(Hoofdstuk 1), waarna de grondslag van de ontbinding onder de loep wordt genomen (Hoofdstuk 2). 
 
Hoofdstuk 1. Functie en soorten 
 

§ 1. Loutere verwijzing naar de gemeenrechtelijke regeling 

 

A. Algemeen 
 
Het uitgangspunt van een verbintenissenrecht bestaat erin bindende werking te verlenen aan 
overeenkomsten die tussen partijen (rechtsgeldig) gesloten werden. Dit principe wordt in het 
Burgerlijk Wetboek gevonden in artikel 1134: “Alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, 
strekken degenen die deze hebben aangegaan, tot wet” ook wel gekend onder het adagium pacta sunt 
servanda. Als gevolg van dit principe zal de schuldeiser van zijn schuldenaar de gedwongen 
uitvoering kunnen vorderen in geval van wanprestatie. 
 
Nochtans stelt artikel 1184 B.W. het volgende: 
 
  Art. 1184. In wederkerige contracten is de ontbindende voorwaarde altijd stilzwijgend begrepen, 
voor het geval dat een van beide partijen haar verbintenis niet nakomt. 
  In dit geval is het contract niet van rechtswege ontbonden. De partij jegens wie de verbintenis niet is 
uitgevoerd, heeft de keus om ofwel de andere partij te noodzaken de overeenkomst uit te voeren, 
wanneer de uitvoering mogelijk is, ofwel de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, met 
schadevergoeding. 
  De ontbinding moet in rechte gevorderd worden, en aan de verweerder kan, naar gelang van de 
omstandigheden, uitstel worden verleend. 
 
Deze bepaling biedt voor contractspartijen van een overeenkomst met wederkerige verbintenissen een 
bijkomend sanctioneringsmechanisme ingeval de wederpartij haar verbintenissen niet (naar behoren) 
uitvoert. De schuldeiser kan er voor opteren de ontbinding van het contract te vorderen, waardoor de 
overeenkomst beëindigd wordt en eerdere prestaties ongedaan worden gemaakt. Zoals het artikel 
uitdrukkelijk stipuleert, moet deze ontbinding door de rechter worden uitgesproken. 
 

Titel I: De bedingen en hun grondslag 
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Hoewel deze ontbindingsmogelijkheid steeds begrepen is in wederkerige overeenkomsten kunnen 
partijen in hun overeenkomst ook uitdrukkelijk verwijzen naar de regeling van artikel 1184 B.W. Het 
beding is dan uitdrukkelijk, doch heeft geen toegevoegde waarde. 
 
 
 
B. Precisering van de tekortkomingen 
 
Er wordt aangenomen dat partijen middels een uitdrukkelijk ontbindend beding kunnen preciseren 
welke tekortkomingen door de partijen als ontbindende wanprestatie zullen worden aangemerkt, 
waardoor de appreciatiemarge in verband met ernst van de tekortkoming aan de rechter onttrokken 
wordt1. Op deze manier bestaat er minder discussie, wat de proceseconomie ten goede komt.  
Anderzijds bestaat hier ook gevaar voor misbruik. Uitdrukkelijk ontbindende bedingen die het recht 
om de ontbinding te vorderen uitbreiden ten opzichte van de culpa levis in abstracto van artikel 1184 
B.W. zijn principieel geldig2, want de schuldenaar stemt zelf uitdrukkelijk in met het beding. Uiteraard 
kan een dergelijke stipulering ook het gevolg zijn van de ongelijke onderhandelingspositie van de 
partijen. Er is dan gevaar voor eigenrichting, omdat de minste wanprestatie aanleiding kan geven tot 
een ontbinding van de overeenkomst, terwijl artikel 1184 B.W. speciaal ingesteld werd om de 
schuldenaar te beschermen tegen een te strenge schuldeiser. Een bepaalde strekking in de rechtsleer is 
dan ook voorstander van een marginaal toetsingsrecht voor de rechter op grond van de vereiste van de 
uitvoering te goeder trouw en het verbod van een private straf,  naar analogie met de (toen geldende 
rechtspraak in verband met de) matigingsbevoegdheid voor strafbedingen3. Op deze manier zou de 
bevoegdheid van de rechter, ondanks het uitdrukkelijk ontbindend beding, er toch in bestaan vast te 
stellen of de tekortkoming kennelijk voldoende ernstig is. Ook de rechtspraak tracht soms een 
onbillijke ontbinding tegen te gaan, door middel van een restrictieve interpretatie van de clausule4. 
Voor arbeidsovereenkomsten werd door de wetgever uitdrukkelijk bepaald dat de 
appreciatiebevoegdheid met betrekking tot de ernst van de ‘dringende reden’ niet kan worden beknot. 
Omgekeerd kan het uitdrukkelijk ontbindend beding ook voorzien in een beperking van de 
aansprakelijkheid, door te bepalen dat voor bepaalde wanprestaties géén ontbinding kan worden 
gevorderd. De geoorloofdheid van dergelijke bepaling moet getoetst worden aan de 
geldigheidsvereisten van exoneratiebedingen5. Zo kan een contractspartij zijn aansprakelijkheid voor 
een opzettelijke fout of voor een essentiële verbintenis niet uitsluiten, noch kan er afbreuk gedaan 
worden aan wettelijke bepalingen van openbare orde of dwingend recht6. 

                                                   
1 R. DEKKERS, Handboek Burgerlijk Recht, Brussel, Bruylant, 1971, 100); R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY  en B. DE TEMMERMAN, 
“Verbintenissen, Overzicht van rechtspraak (1981-1992)”, T.P.R. 1994, 595 (Hierna: R. KRUITHOF e.a., “Overzicht van rechtspraak”) 
2; R. KRUITHOF, “Contractuele aansprakelijkheidsregelingen” T.P.R. 1984, 292; L. DEMEYERE, “Ontbindingsbedingen” in X. (ed.) Nuttige 
tips voor goede contracten (reeks recht en praktijk), Mechelen, Kluwer, 2004, 88 (Hierna: “Ontbindingsbedingen”) 
3 R. VANDEPUTTE, De overeenkomst: haar ontstaan, haar uitvoering en verdwijning, haar bewijs, Brussel, Larcier, 1977, 276 (Hierna: “De 
overeenkomst”); R. KRUITHOF, “Contractuele aansprakelijkheidsregelingen”, T.P.R. 1984, 293; W. RAUWS, Civielrechtelijke 
beëindigingswijzen van de arbeidsovereenkomst: nietigheid, ontbinding en overmacht (reeks sociaal recht), Antwerpen, Kluwer 
rechtswetenschappen, 1987, 510 (Hierna: “Civielrechtelijke beëindigingswijzen”) 
4 R. KRUITHOF e.a., “Overzicht van rechtspraak”, 594; W. RAUWS, Civielrechtelijke beëindigingswijzen, 511  
5 R. KRUITHOF, “Contractuele aansprakelijkheidsregelingen”, T.P.R. 1984, 243 
6 W. DE BUS, “Bespreking van een aantal gebruikelijke bepalingen in algemene voorwaarden”, in S. ONGENA (ed.), Algemene voorwaarden 
(Reeks Recht en praktijk), Mechelen, Kluwer, 2006, 109 
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Ten slotte kunnen partijen specifieke wanprestaties opsommen die ook de rechter ernstig genoeg zou 
achten om een ontbinding te rechtvaardigen. In dit geval is er sprake van contractuele precisering van 
de aansprakelijkheid, welke uiteraard geldig is7. 
  
Soms heeft de wetgever zelf gespecificeerd wat een ontbindende wanprestatie uitmaakt: 
 
Art. 1752. De huurder die het huis niet van genoegzaam huisraad voorziet, kan eruit worden gezet, tenzij hij 
voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de huur. 
 
 
§ 2. Uitschakelen van de gerechtelijke tussenkomst 

 
De ontbinding dient volgens artikel 1184 B.W. door de rechter te worden uitgesproken, en 
veronderstelt dus eerst een gerechtelijke procedure. De wetgever achtte dit noodzakelijk opdat de 
rechter de ernstigheid van de verweten wanprestatie zou kunnen controleren en toetsen of die wel in 
verhouding staat tot de zware sanctie van de ontbinding. Bovendien beschikt de rechter over de 
mogelijkheid de schuldenaar uitstel te verlenen. 
Deze vereiste van een voorafgaandelijke rechterlijke controle wordt in de praktijk als zeer hinderlijk 
ervaren, omdat ze niet beantwoordt aan een soepele en snelle rechtsbedeling8.  
Het is dan ook gebruikelijk dat partijen deze voorafgaande procedure omzeilen middels een 
uitdrukkelijk ontbindend beding, waarbij ze overeenkomen dat de macht om de overeenkomst te 
ontbinden in handen van de schuldeiser wordt gelegd. Sinds een arrest van het Hof van Cassatie van 
1818 wordt de mogelijkheid van een uitdrukkelijk ontbindend beding algemeen aanvaard9. In geval 
van betwisting kan de schuldenaar enkel nog achteraf beroep doen op de rechter om de 
rechtsgeldigheid (formele legaliteit) en de redelijke uitoefening (rechtsmisbruik) van de ontbinding te 
onderzoeken10. Wanneer de sanctie van de ontbinding kennelijk disproportioneel is met de begane 
wanprestatie zou de rechter aldus de uitoefening van het ontbindingsrecht alsnog kunnen matigen. 
 
Bij wijze van uitzondering formuleerde de wetgever voor de koop dat de overeenkomsten wel van 
rechtswege kan ontbonden worden. Voor deze materie had de wetgever ingezien dat een voorafgaande 
rechterlijke tussenkomst niet werkbaar was en dat de zaak veel efficiënter is opgelost door de verkoper 
te bevrijden en hem naar een andere koper te laten uitkijken11. Wat betreft een tekortkoming in de 

                                                   
7 R. KRUITHOF, “Contractuele aansprakelijkheidsregelingen”, T.P.R. 1984, 244 
8 Dit heeft voor gevolg dat ook de buitengerechtelijke ontbinding wegens wanprestatie steeds meer ingang vindt. (R. VANDEPUTTE, De 
overeenkomst, 271) 
9 Cass. 19 november 1818, pas. 1818, 212 (Dit arrest wordt infra aan een analyse onderworpen) 
10 S. STIJNS “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen”, in S. STIJNS en K. VANDERSCHOT 
(eds.), Contractuele clausules rond de (niet-)uitvoering en beëindiging van contracten, Antwerpen, Intersentia, 2006, nr. 38 (Hierna; 
“Uitdrukkelijk ontbindende bedingen”); S. RUTTEN, “Het uitdrukkelijk ontbindend beding: een kwestie van interpretatie?” (noot onder 
Antwerpen 26 februari 2001), T.B.H. 2002, 623; J. DECONINCK “ De (…) toetsing van een op een uitdrukkelijk ontbindend beding gegronde 
ontbindingsbeslissing aan de goede trouw” R.W. 2009, 111; C. CAUFFMAN, “Het uitdrukkelijk ontbindend beding” in X. (ed.) Bijzondere 
overeenkomsten. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2009, 16; B. KOHL, “Clause résolutoire 
expresse: de l’importance des termes employés” (noot onder Bergen 13 maart 2008), J.L.M.B. 2009, 370; E. MONARD, “De ontbinding van 
overeenkomsten”, Limb. Rechtsl. 2009, 303;  
Contra: L. Cornelis, “De ontbinding:  het treurige einde van een mooi verhaal?” in Orde van Advocaten te Kortrijk- departement Vorming en 
beroepsopleiding (ed.), Sancties en nietigheden, Brussel, Larcier, 2003, 248 (hierna: “De ontbinding: het treurige einde”) 
11 R. VANDEPUTTE, De overeenkomst, 270 
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betaling van de prijs binnen de overeengekomen termijn, geldt dat deze ontbindingsmogelijkheid moet 
zijn bedongen (artikel 1656 B.W.), terwijl in geval van het niet tijdig afhalen van de goederen de 
verkoper kan ontbinden, zelfs zonder dat dit bedongen is (artikel 1657 B.W.). 
 
Proceseconomisch kan een uitdrukkelijk ontbindend beding een significante verbetering betekenen: de 
schuldeiser heeft immers een drukmiddel waarmee hij onmiddellijk kan ageren. De schuldenaar die 
potentieel in gebreke blijft, wordt zo afgeschrikt en zal de verbintenis sneller naar behoren uitvoeren12. 
Anderzijds bestaat er in die machtige positie van de schuldenaar gevaar voor misbruik. Het is het nu 
de schuldenaar die het initiatief moet nemen om zijn eventuele rechten af te dwingen middels een 
gerechtelijke procedure. De wetgever is dan ook in verschillende materies tussengekomen om deze 
ontbindingsmogelijkheid voor de schuldeiser aan banden te leggen, met name wanneer de schuldenaar 
een economisch zwakkere partij is. Het schoolvoorbeeld is dat van 1762bis B.W., dat stelt dat de 
uitdrukkelijk ontbindende voorwaarde in huurovereenkomsten voor ongeschreven wordt gehouden. De 
wetgever achtte hier de gerechtelijke tussenkomst noodzakelijk om de huisvesting van de huurder te 
beschermen13. 
 
Formulering en interpretatie 
Doordat met het uitdrukkelijk ontbindend beding een belangrijke bescherming voor de schuldenaar 
wegvalt, zouden de bedingen restrictief geïnterpreteerd moeten worden14. Partijen zullen bij het 
opstellen van hun overeenkomst de nodige aandacht moeten schenken aan de formulering van hun 
uitdrukkelijk ontbindend beding, want anders lopen ze het risico dat het geïnterpreteerd wordt als een 
loutere weergave van de rechtsregel van artikel 1184 B.W. Er is aldus een uitdrukkelijke afwijzing van 
de gerechtelijke ontbinding vereist15. In de praktijk komt het erop neer dat bijna uitsluitend de 
bewoordingen “van rechtswege” of “zonder rechterlijke tussenkomst” voldoen. 
Anderzijds zou een interpretatie volgens de vermoede wil van de partijen waarschijnlijk leiden tot een 
afwijzing van de gerechtelijke tussenkomst, evenals een interpretatie volgens de regel van artikel 1157 
B.W. die stelt dat in geval van twijfel een beding zo uitgelegd worden dat het enig gevolg heeft16. 
 
§ 3. Het wegbedingen van de vereiste aanmaning 

 

Sinds een arrest van het Hof van Cassatie van 1976 werd de vereiste van ingebrekestelling tot een 
algemeen rechtsbeginsel verheven17. Artikel 1146 maakt toepassing van dit principe.  

                                                   
12 Het uitdrukkelijk ontbindend beding heeft aldus ook een psychologisch effect (M. COLPAERT en R. BÜTZLER, “La licéité de la clause 
résolutoire expresse dans le contrat de concession exclusive” (noot onder Cass. 19 april 1979), R.C.J.B. 1981, 45 
13 S. STIJNS, “De uitstelbevoegdheid van de rechter bij de ontbinding van een huurcontract” (noot onder Vred. Fontaine-l’Evêque 21 augustus 
2003), T. Vred. 2006, 307; Nochtans werd deze bepaling door het Hof van Cassatie ook van toepassing verklaard ten voordele van de 
verhuurder, die geacht wordt de economisch sterkere partij te zijn. Dit zou gerechtvaardigd zijn door de interpretatieregel die stelt dat als de 
wet in algemene bewoordingen is opgesteld, het niet aan de rechter toekomt een onderscheid te maken, en bovendien  de vereiste van een 
grondwetsconforme interpretatie: naar hedendaagse normen zal er immers eventueel geen redelijke en objectieve verantwoording bestaan 
voor dergelijk onderscheid (A VAN OEVELEN “Het toepassingsgebied van het verbod van een uitdrukkelijk ontbindend beding in 
huurovereenkomst”, noot onder Cass. 24 maart 1994) R.W. 1995-96, 1452 
14 W. VAN GERVEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 205; W. RAUWS, Civielrechtelijke beëindigingswijzen, 511; R. VANDEPUTTE, 
De overeenkomst, 275; L. DEMEYERE, “Ontbindingsbedingen”, 90 
15 Brussel, 17 februari 1999, A.J.T. 1990-2000, 496; Rb. Hasselt, 28 oktober 1999, T.B.B.R. 2000, 111; B. KOHL, “Clause résolutoire 
expresse: de l’importance des termes employés” (noot onder Bergen 13 maart 2008), J.L.M.B. 2009, 369 
16 R. KRUITHOF, “Contractuele aansprakelijkheidsregelingen”, T.P.R. 1984, 262; S. RUTTEN, “Het uitdrukkelijk ontbindend beding: een 
kwestie van interpretatie”, T.B.H. 2002, 623 
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De ingebrekestelling is een duidelijke en ondubbelzinnige aanmaning van de schuldenaar van een 
verbintenis door de schuldeiser, die zo zijn wil om de verbintenis uitgevoerd te zien uitdrukt18. Deze 
ingebrekestelling geschiedt “door een aanmaning of door een andere daarmee gelijkstaande akte” 
(artikel 1139 B.W.) 
Afgezien van de wettelijke uitzonderingen (artikelen 1145 en 1657 B.W.) en het geval waarin een 
ingebrekestelling nutteloos is geworden, is het louter verstreken zijn van de uitvoeringstermijn dus niet 
voldoende om de ontbinding door te voeren. De schuldenaar kan de verbintenis bevrijdend uitvoeren 
zolang hij niet in gebreke gesteld is, zelfs al is gestipuleerd dat de overeenkomst van rechtswege zal 
ontbonden zijn (artikel 1656 B.W.)  
Partijen kunnen echter conventioneel van dit algemeen rechtsbeginsel afwijken, wanneer de 
overeenkomst uitdrukkelijk bepaalt dat “de schuldenaar zal in gebreke zijn zonder dat enige akte 
nodig is en door het enkel verschijnen van de vervaltijd” (artikel 1139 B.W.). 
 
In een derde type van uitdrukkelijk ontbindend beding stipuleren partijen dan ook dikwijls dat de 
ontbinding “van rechtswege en zonder ingebrekestelling” zal geschieden. 

 
Hoofdstuk 2. Grondslag van de ontbinding wegens wanprestatie 
 

Achtereenvolgens worden de grondslag van het stilzwijgend (§1) en het uitdrukkelijk (§2) ontbindend 
beding onderzocht. Deze grondslag is verschillend, omdat de eerste ontbinding wettelijk voorzien 
werd, terwijl de tweede een creatie is van de partijen. 
 
§ 1. Grondslag van de wettelijke ontbinding 

 
De ontbinding wegens wanprestatie wordt volgens de ene visie als een volwaardige beëindigingsgrond 
opgevat (A), doch volgens een andere als bijzondere toepassing van de ontbindende voorwaarde (B). 
Door ons wordt een waardering gegeven (C). 
 
A. De ontbinding als volwaardige beëindigingsgrond  
 
De grondslag van de ontbindingsmogelijkheid wordt veelal gezocht in de onderlinge afhankelijkheid 
van de wederkerige verbintenissen19. Die wederkerigheid impliceert dat de verbintenissen dermate 
onderling van elkaar afhankelijk zijn, dat tevens hun uitvoering (afdwingbaarheid) van elkaar 
afhankelijk is20. Wanneer één der verbintenissen ophoudt, volgt daaruit dan ook de andere niet meer 
moet blijven bestaan.  
Naar onze mening bestaat het nut van de ontbindingsmogelijkheid erin de rechtsgang efficiënter te 
laten verlopen: als verbintenissen wederkerig zijn, zal een schuldeiser misschien niet noodzakelijk een 

                                                                                                                                                               
17 Cass. 9 april 1976, R.W. 1976-77, 922-924 
18 S. STIJNS, “De noodzaak van een ingebrekestelling voor de uitwerking van een uitdrukkelijk ontbindend beding: twijfels omtrent art. 1656 
B.W.” R. Cass. 1995, 259 (hierna: “De noodzaak van een ingebrekestelling”) 
19  R. KRUITHOF e.a., “Overzicht van rechtspraak”, 597; R. VANDEPUTTE, De overeenkomst, 266; W. RAUWS, Civielrechtelijke 
beëindigingswijzen, 495  
20 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 735 
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uitvoering in natura wensen af te dwingen, doch zich tevreden stellen met een regeling waarbij hij zelf 
bevrijd is van zijn verbintenissen en het reeds gepresteerde ongedaan wordt gemaakt21. Het is 
efficiënter om met een andere contractspartij in zee gaan en zo hetgeen de overeenkomst beoogde te 
bekomen, dan koste wat het kost die bepaalde contractant tot de uitvoering te dwingen.  
 
In het Burgerlijk Wetboek werd deze ontbindingsmogelijkheid geconstrueerd als een beding dat steeds 
stilzwijgend begrepen is in wederkerige contracten, omdat dit de vermoede wil van de partijen zou 
zijn22. Zo kunnen partijen er altijd beroep op doen, ook als ze die mogelijkheid niet zelf voorzien 
hebben.  
Deze constructie als een stilzwijgend beding lijkt nochtans wat omslachtig en berust volgens W. 
RAUWS dan ook op een misverstand: POTHIER erkende in de ontbinding wegens wanprestatie een 
aparte grond tot tenietgaan van de wederkerige verbintenis (die weliswaar alleen door de rechter kon 
worden doorgevoerd), waardoor deze ontbinding nooit bedongen moest worden, in tegenstelling tot de 
ontbinding ingevolge de ontbindende voorwaarde. Door de redacteurs van het Burgerlijk Wetboek 
werd dit verkeerdelijk neergeschreven als het aanwezig zijn van een stilzwijgende ontbindende 
voorwaarde. Zo werd deze ontbinding als een toepassing van de contractsvijheid van de partijen 
opgevat, in plaats van als een grond tot tenietgaan23.  
Aldus wordt in het ontbindend beding overwegend een rechtsfiguur gezien die volledig losstaat van de 
ontbindende voorwaarde van artikel 1183 B.W., en die een volwaardige grond tot tenietgaan van de 
verbintenis vormt, als sanctie voor de in gebreke blijvende partij24. De formulering door de wetgever 
als een beding dat stilzwijgend begrepen is, komt dus eigenlijk overeen met een recht. 
 
 

B. De ontbinding als stilzwijgend beding 
 
Volgens een andere opvatting werd deze benaderingswijze wel degelijk door de wetgever specifiek 
nagestreefd, en berust de formulering niet op toeval25.  
Ondanks de verschillende kenmerken van de rechtsfiguren, zou er immers een gemeenschappelijke 
grondslag zijn voor de ontbindende voorwaarde en de ontbinding wegens wanprestatie. De potentiële 
wanprestatie is voor de schuldeiser met name een bijzondere vorm van een “toekomstige en onzekere 
gebeurtenis” 26.  
De wetgever achtte noodzakelijk deze specifieke ontbindende voorwaarde stilzwijgend te voorzien, 
omdat hij vreesde dat partijen met een sterkere onderhandelingspositie (doorgaans de kenmerkende 
prestant) een uitdrukkelijk bedongen ontbindingsmogelijkheid zouden vermijden, waardoor zij 
                                                   
21 Of nog volgens R. VANDEPUTTE: “omdat dit beantwoordt aan de vereisten van het gezond verstand” (De overeenkomst, 265) 
22 R. DEKKERS, Handboek burgerlijk recht, 100; W. RAUWS, Civielrechtelijke beëindigingswijzen, 496 
23 W. RAUWS, Civielrechtelijke beëindigingswijzen van de arbeidsovereenkomst, 495  
24 S. STIJNS, “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen” in S. STIJNS en K. VANDERSCHOT 
(eds.), Contractuele clausules rond de (niet-)uitvoering en beëindiging van contracten, Antwerpen, Intersentia, 2006, nr. 46; M. VAN 
QUICKENBORNE, Voorwaardelijke verbintenissen, 19; V. SAGAERT, “Erfpacht, ontbinding en faillissement: een complexe trilogie”, T.Not. 
2008, 80; S. RUTTEN, “Het uitdrukkelijk ontbindend beding: een kwestie van interpretatie?”, T.B.H. 2002, 621; W. RAUWS, Civielrechtelijke 
beëindigingswijzen, 494; B. CLAESSENS en N. PEETERS, “Verbintenissen onder voorwaarde” in JAN ROODHOOFT (ed.), Bestendig handboek 
verbintenissenrecht, Antwerpen, Kluwer, losbl.,13; G. BELTJENS, Encyclopédie de droit civil belge, Brussel, Bruylant, 1905, 606 
25 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis; 761; W. VAN GERVEN, Verbintenissenrecht, 203; F. DERÈME, “Vente parfaite ou sous 
condition” Rec.gén.enr.not. 2000, 79;  
26 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 763 
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misbruik zouden kunnen maken van hun positie27. Zonder de ontbindingsmogelijkheid kan de 
schuldeiser (betaler) zich immers niet bevrijden, en is hij aangewezen op de goodwill van de 
tegenpartij om snel en correct te presteren, of een procedure die de gedwongen uitvoering oplegt. 
Aldus werd deze ontbindingsmogelijkheid stilzwijgend voorzien, zodat de zwakkere schuldeiser over 
een bijkomend drukmiddel beschikt. Dit drukmiddel werd echter getemperd door het voorafgaande 
rechterlijk toezicht, om de schuldenaar te beschermen tegen een schuldeiser die de ontbinding zou 
kunnen aanwenden voor de minste wanprestatie. 
 
Nochtans heeft de schuldenaar wel vat op het al dan niet plaatshebben van die ontbindende 
gebeurtenis. Hier is dus een element van potestativiteit te bemerken. De potestatieve voorwaarde 
wordt door het Burgerlijk Wetboek echter niet principieel verboden: de verbintenis is alleen nietig 
“wanneer zij is aangegaan onder een potestatieve voorwaarde van de zijde van degene die zich 
verbindt”28. 
‘Degene die zich verbindt’ is de schuldenaar. Deze mag zich dus niet verbinden onder een voorwaarde 
waar hij zelf vat op heeft. Wanneer de voorwaarde bestaat uit de wanprestatie van de tegenpartij is dit 
inderdaad niet een gebeurtenis die de schuldeiser “vermag te doen plaatshebben of te verhinderen”. 
Hij stelt daarmee slechts dat als de tegenpartij wanpresteert, hij zal willen dat de overeenkomst 
ontbonden is: “de contractspartij verbindt zich tot het leveren van een prestatie, doch onder de 
ontbindende voorwaarde dat de tegenpartij ook presteert (geen wanprestatie begaat)”. 
Aldus vormt de ontbinding wegens wanprestatie van artikel 1184 B.W. een wettelijke toepassing van 
de ontbindende voorwaarde van artikel 1183 B.W. 
 
C. Waardering 
 
Volgens ons is er geen gemeenschappelijk grondslag voor de ontbinding wegens wanprestatie en de 
ontbindende voorwaarde. De ontbinding heeft bij beide rechtsfiguren een andere finaliteit29, en de 
keuze van de wetgever om dezelfde term te gebruiken is eerder ongelukkig. Wil men toch nog de 
grondslag van de ontbinding wegens wanprestatie zoeken bij het ‘algemeen’ regime van de 
ontbindende voorwaarde, dan zullen de verschillen in de toepassing van beide regimes ervoor zorgen 
dat er praktisch van deze gelijkaardigheid niet veel meer overschiet. De wetgever heeft immers enkele 
belangrijke verschillen gevestigd met betrekking tot de toepassing van de ontbinding wegens 
wanprestatie. Deze ontbinding moet gerechtelijk worden gevorderd worden door de schuldeiser, en 
aan de schuldenaar kan nog uitstel verleend worden. Daarenboven werd uitdrukkelijk bepaald dat de 
schuldeiser zijn recht om de uitvoering in natura te vorderen behoudt. Hij kan dus kiezen tussen de 
ontbinding of de gedwongen uitvoering van de overeenkomst. 
Deze bijzonderheden werden vastgeknoopt aan het foutieve karakter van een gedraging van de 
tegenpartij. 

                                                   
27 W. VAN GERVEN, Verbintenissenrecht, 205 
28 Deze regel geldt overigens volgens vaste rechtspraak enkel voor de opschortende voorwaarde. In dit geval wordt de toestemming immers 
uitgesteld waardoor er nog geen geldige overeenkomst is gesloten (L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 199). 
29 De grondslag van de ontbindende voorwaarde wordt infra toegelicht. 
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Gemakkelijkheidhalve en om onmiddellijk te weten over welke ontbinding het gaat, werd in de 
praktijk dan ook een andere naam gegeven aan deze rechtsfiguur, namelijk het ontbindend beding30. 
 

§ 2. Grondslag van het uitdrukkelijk ontbindend beding 

 
Een meerderheid van de rechtsleer gaat ervan uit dat artikel 1184 B.W. van aanvullend recht is, zodat 
partijen er krachtens het beginsel van de wilsautonomie kunnen van afwijken middels een 
uitdrukkelijk ontbindend beding31. Dit impliceert dat ze kunnen bedingen dat de mogelijkheid tot 
ontbinding zal worden uitgesloten en dat enkel de uitvoering in natura kan worden afgedwongen. Dit 
zal een eerder zeldzaam gebruik zijn32. In praktijk maken partijen van hun wilautonomie vooral 
gebruik om de voorafgaande gerechtelijke procedure uit te sluiten, waardoor de ontbinding intreedt 
door de enkele wil van de schuldeiser. 
 
Naar onze mening echter valt deze stelling ten zeerste te betwijfelen. Het blijkt dat het recht van vóór 
de Code Napoleon steeds een procedure behoefde, en dat de appreciatie- en uitstelbevoegdheid niet 
konden worden beknot33. Het lijkt ons dat het artikel suppletief kan zijn in die zin dat een 
contractspartij van de mogelijkheid om de ontbinding te vorderen afstand kan doen, maar niet in de zin 
dat als een schuldeiser toch voor de ontbinding kiest, hij van de rechterlijke controle kan afwijken. In 
tegendeel lijkt het dat artikel 1184 B.W. speciaal ingeschreven werd om de rechterlijke tussenkomt 
voor te schrijven. De ontbinding wegens wanprestatie maakt immers een niet licht op te vatten 
afwijking uit van het principe pacta sunt servanda. Dit was een essentiële bepaling, waarvan het niet 
de bedoeling was dat men ervan zou afwijken.  
De praktijk noopte echter tot een soepelere rechtsbedeling, en de rechterlijke tussenkomst werd als een 
hinderpaal voor de ontbinding ervaren. Het bleek dat de voorafgaande rechterlijke tussenkomst niet 
haalbaar was. Lijnrecht tegen de uitdrukkelijke bewoordingen van artikel 1184 B.W. in werd gezocht 
naar een mogelijkheid om de ontbinding zonder tussenkomst van de rechter rechtsgeldig te laten 
verlopen. Een lapmiddel werd gevonden in artikel 1183 B.W., dat de partijen wel de macht geeft de 
overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst. Het uitdrukkelijk ontbindend beding werd 
door het Hof van Cassatie in 1818 dus geoorloofd verklaard, steunend op de redenering dat de 
voorwaarde van artikel 1183 B.W. in algemene bewoordingen is opgesteld en dus niet uitsluit dat ook 
de wanprestatie van een contractspartij conventioneel aan een onmiddellijke ontbinding kan worden 
onderworpen34.  
Het toelaten van een uitdrukkelijk ontbindend beding is uiteraard dankbaar ontvangen door de ganse 
doctrine, doch het kan niet ontkend worden dat zij eigenlijk indruist tegen de bedoeling van de 

                                                   
30 R. VANDEPUTTE, De overeenkomst, 265; Ook in het Frans hanteert men andere termen om duidelijk het onderscheid met de “condition” te 
maken: pacte commissoire of pacte resolutoire expresse. 
31; W. VAN GERVEN, Verbintenissenrecht, 202;  R. KRUITHOF e.a., “Overzicht van rechtspraak”, 594; R. VANDEPUTTE, De overeenkomst, 
274; S. STIJNS, “De noodzaak van een ingebrekestelling”, 262; S. STIJNS, “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen”, nr. 23; M. COLPAERT en R. 
BÜTZLER, “Licéité de la clause résolutoire expresse” R.C.J.B. 1981, 36; L. DEMEYERE, “Ontbindingsbedingen”, 83 
Enkel bij W. RAUWS wordt dit even in vraag gesteld: Civielrechtelijke beëindigingswijzen, 507;  
32 R. VANDEPUTTE, De overeenkomst, 274 
33 W. RAUWS, Civielrechtelijke beëindigingswijzen, 510, D. HEIRBOUT, Privaatsrechtsgeschiedenis van de Romeinen tot 
heden,Gent,Academia Press, 2005, 333 
34 Cass. november 1818, Pas. 1818, 212; (zie ook infra, titel 2). Het is overigens paradoxaal dat het uitdrukkelijk ontbindend beding erkend 
werd naar aanleiding van een huurgeschil, terwijl net deze materie nu onttrokken is aan die mogelijkheid. 
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wetgever. De wetgever heeft de ontbinding wegens wanprestatie wel degelijk als een aparte categorie 
gezien die moet onderscheiden worden van artikel 1183 B.W., dat uitgaat van een gebeurtenis die 
vreemd is aan de uitvoering van het contract. Dit blijkt met name precies uit het feit dat de wetgever 
voor deze ontbinding een ander regime gewild heeft. 
Deze historische verklaring van de geoorloofdheid van het uitdrukkelijk ontbindend beding zal van 
groot belang zijn op het vlak van de rechtsgevolgen. Meer bepaald moet de vraag gesteld worden of 
het regime van de ontbindende voorwaarde nu ook consequent toepassing moet vinden voor de 
ontbinding wegens wanprestatie (wat impliceert dat de wetgever de ontbinding wegens wanprestatie 
zonder rechterlijk toezicht wel gewild zou hebben als partijen ze uitdrukkelijk bedongen) dan wel of 
het regime van artikel 1184 B.W. toepassing moet kennen (zodat de eigenlijke wil van de wetgever 
voor het overige toch nog gerespecteerd wordt). 
 
 

Afdeling 2. De ontbindende voorwaarde  
 

Over de kenmerken (Hoofdstuk 1) en de grondslag (Hoofdstuk 2) van de ontbindende voorwaarde 
bestaat minder discussie, nu deze rechtsfiguur veel meer door de wetgever uitgewerkt werd.  
 
Hoofdstuk 1. Kenmerken 
 

Art. 1168. Een verbintenis is voorwaardelijk, wanneer men deze doet afhangen van een toekomstige en 
onzekere gebeurtenis, hetzij door de verbintenis op te schorten totdat de gebeurtenis zal plaatshebben, 
hetzij door ze teniet te doen, naargelang de gebeurtenis plaatsheeft of niet plaatsheeft. 
 
De ontbindende voorwaarde kan dan gedefinieerd worden als een toekomstige en onzekere 
gebeurtenis waarvan partijen het tenietgaan van een verbintenisdoen afhangen35. De partijen bepalen 
intentioneel en formeel welke gebeurtenissen de ontbinding van de overeenkomst met zich zullen 
meebrengen36. Deze feiten worden zo rechtsfeiten. 
Het vervuld zijn van de voorwaarde is een feitenkwestie, waarbij artikel 1175 tot 1177 B.W. enkele 
interpretatieregels voorschrijven37. De vervulling van de voorwaarde bestaat uit het plaatshebben van 
een feit en het levert dus in beginsel weinig problemen op na te gaan of de voorwaarde al dan niet 
vervuld is.  
De mogelijkheid om een rechtshandeling voorwaardelijk te stellen laat partijen toe te reageren op 
veranderde omstandigheden, die hun voordeel uit de rechtshandeling kunnen ongunstig kunnen 
beïnvloeden38. De gebeurtenis die de ontbindende voorwaarde uitmaakt, is er dus één die zij liever niet 
zien gebeuren. De voorwaarde mag met andere woorden niet aangewend worden voor speculatie39.  
 
Art. 1183. Een ontbindende voorwaarde is die welke, bij haar vervulling, de verbintenis teniet doet, 

                                                   
35 M. VAN QUICKENBORNE, Voorwaardelijke verbintenissen (reeks recht en praktijk), Mechelen, Kluwer, 2006, 2  
36 W. RAUWS, Civielrechtelijke beëindigingswijzen, 404 
37 R. DEKKERS, Handboek Burgerlijk Recht, 272 
38 M. VAN QUICKENBORNE, Voorwaardelijke verbintenissen, 3 
39 Ibid. 
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Hieruit blijkt dat de ontbinding van de overeenkomst automatisch intreedt, met name zonder een 
partijbeslissing. 
 
en de zaken herstelt in dezelfde toestand alsof er geen verbintenis had bestaan. 
 
Aldus kent de wetgever aan de ontbinding een retroactieve werking toe. 
 
  Zij schort de uitvoering van de verbintenis niet op; alleen verplicht zij de schuldeiser om, ingeval de 
door de voorwaarde bedoelde gebeurtenis plaatsheeft, terug te geven hetgeen hij ontvangen heeft 
 
Met “terug te geven hetgeen hij ontvangen heeft” schijnt de wetgever er vanuit te gaan dat de 
verbintenis bestaan heeft in het geven van iets dat nog kan worden teruggegeven, waardoor de 
tegenpartij weer eigenaar wordt. Nochtans wordt de ontbindende voorwaarde ook aangetroffen in 
overeenkomsten met opeenvolgende of in de tijd gespreide prestaties, waarvan de prestaties al 
geconsumeerd zijn. Zoals verder zal worden aangetoond berusten de bepalingen van de wetgever 
volgens sommigen dan ook op een ware fictie.  
 

 

Hoofdstuk 2. Grondslag 
 
De mogelijkheid voor de partijen een ontbindende voorwaarde te bedingen, vormt een toepassing van 
de wilsautonomie van artikel 1134 B.W. Er is geen suppletief bestaan van de ontbindende voorwaarde; 
zij zal enkel gelding vinden als ze bedongen werd. 
Terwijl volgens het adagium pacta sunt servanda de uitvoering van de overeenkomst in principe moet 
kunnen worden afgedwongen, wordt bij de ontbindende voorwaarde het pactum maar aangegaan 
zolang een bepaalde gebeurtenis zich wel of niet voordoet. De wil om gebonden te zijn reikt maar tot 
een bepaald punt. Als dit punt bereikt wordt (door de vervulling van de bedongen voorwaarde) is er 
geen overeenstemming meer, zodat er geen binding meer is.  
In dat opzicht is de verbintenis onder ontbindende voorwaarde te vergelijken met een overeenkomst 
van bepaalde duur. Hier komen de partijen een toekomstige doch zekere tijdsbepaling of gebeurtenis 
overeen, waardoor het bestaan van de overeenkomst gelimiteerd wordt in de tijd. Het bereiken van het 
tijdstip zal automatisch de uitdoving van de verbintenissen teweeg brengen40. De beëindiging bij de 
ontbindende tijdsbepaling geschiedt echter louter voor de toekomst, terwijl de voorwaarde de 
uitgevoerde prestaties in principe weer ongedaan maakt41.  
 
 

                                                   
40 Deze wijze van tenietgaan staat echter niet in artikel 1234 B.W. vermeld. (L. CORNELIS, “De duur van het contract met opeenvolgende 
prestaties” in X. (ed.), Het contract met opeenvolgende prestaties, Brussel, Belgische Vereniging van Bedrijfsjuristen, Vlaams 
Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel en Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles, 1991, 42) (Hierna: “Het contract met opeenvolgende 
prestaties”) 
41 E. VAN HOECKE, “Overeenkomsten met een ontbindende voorwaarde of tijdsbepaling, van bepaalde of van onbepaalde duur” (noot onder 
Gent 9 juni 2000), T.B.B.R. 2002, 155 
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Afdeling 3. Het opzeggingsbeding 
 
De opzegging is een wijze van beëindiging van een overeenkomst, waarmee een contractspartij zich 
kan bevrijden door haar enkele wil, zonder verantwoording door een bepaald motief of een bijzondere 
omstandigheid42. Deze beëindiging geldt enkel voor de toekomst, zodat een opzegging uitsluitend kan 
voorkomen bij overeenkomsten met in de tijd gespreide of opeenvolgende prestaties43. 
 
In eerste instantie wordt de grondslag van het opzeggingsrecht in het gemeen recht besproken, 
(Hoofdstuk 1), waarna de voorwaarden voor de uitoefening ervan worden toegelicht (Hoofdstuk 2). 
Tot slot worden de modulatiemogelijkheden van het opzeggingsbeding onder de loep genomen 
(Hoofdstuk 3). 
 
Hoofdstuk 1. De grondslag van het opzeggingsrecht 
 
De figuur van de opzegging werd als dusdanig niet algemeen geregeld in het Burgerlijk wetboek. In 
tegendeel laat artikel 1134 B.W. uitschijnen dat de bindende werking van de overeenkomst een 
opzegging ervan niet toelaat: 
 
Art. 1134. Alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, strekken degenen die deze hebben 
aangegaan, tot wet. 
  Zij kunnen niet herroepen worden dan met hun wederzijdse toestemming of op de gronden door de 
wet erkend. 
  Zij moeten te goeder trouw worden ten uitvoer gebracht. 
 
De wetgever haalt zelf twee mogelijkheden aan die de overeenkomst kunnen ‘herroepen’, met name de 
wederzijdse toestemming (§1) en gronden door de wet erkend (§2). Daarnaast zal blijken dat er voor 
overeenkomsten van onbepaalde duur nog een derde rechtsgrond bestaat voor het opzeggingsrecht44, 45 
(§3).  
 
 
§ 1. Met wederzijdse toestemming 

 
Volgens artikel 1134 B.W. kan een overeenkomst worden beëindigd door wederzijdse toestemming. 
Dit is niets meer dan een toepassing van de wilsautonomie van de contractspartijen. Dit vereist een 
nieuw akkoord ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst, dat het oude teniet doet. Als partijen 

                                                   
42 T. DELAHAYE, Résiliation et résolution unilatérales en droit commercial belge, Brussel, Bruylant, 1984, 12 (Hierna: “Résiliation et 
Résolution”) 
43 T. DELAHAYE, Résiliation et Résolution 13; Bij onmiddellijk aflopende overeenkomsten zal het leveren van de prestatie immers 
samenvallen met het tenietgaan van de contractuele verplichtingen, zodat elke contractant zijn vrijheid herneemt vanaf het moment dat de 
overeenkomst uitgevoerd wordt. 
44 Volgens R. VANRANSBEECK verdient het aanbeveling de term opzegging enkel te gebruiken voor deze éénzijdige wilsuiting tot 
beëindiging van de overeenkomst ( “De opzegging”, R.W. 1995-1996, 346)  
45 Volgens sommigen wordt de intuitu personaeovereenkomst echter ook opgezegd als gevolg van de dood, het faillissement of de 
onbekwaamverklaring van één der partijen. (T. DELAHAYE, Résolution et résiliation, 19) 
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daarentegen op voorhand reeds afspreken dat hun overeenkomst op een bepaald tijdstip een einde zal 
nemen is dit geen wederzijdse opzegging, maar een overeenkomst van bepaalde duur die automatisch 
tenietgaat46. Weliswaar is ook die mogelijkheid gebaseerd op de contractsvrijheid. 
Partijen kunnen bij de beëindiging met wederzijdse toestemming ook de voorwaarden overeenkomen, 
waaronder de beëindiging uitwerking zal hebben. 
 
§ 2. Op gronden door de wet erkend 

 
De wetgever beschikt uiteraard over de bevoegdheid van de bindende werking van de overeenkomst af 
te wijken. Inderdaad heeft hij voor bepaalde overeenkomsten bijzondere opzeggingsmogelijkheden 
voorzien en aan dwingende vereisten onderworpen. Zo werd onder meer voor huurovereenkomsten, 
aannemingsovereenkomsten en lastgeving een éénzijdige opzeggingsmogelijkheid in het leven 
geroepen. Daarbij werden meestal dwingende vereisten vooropgesteld, die bij de uitoefening van het 
opzeggingsrecht in acht moeten worden genomen. Zo werden voor arbeidsovereenkomsten, 
huurovereenkomsten en exclusieve concessieovereenkomsten specifieke termijnen vooropgesteld. Bij 
aanneming heeft de bouwheer het recht de overeenkomst te verbreken door zijn enkele wil, mits 
schadeloosstelling. Daarentegen kan de lastgeving ‘ad nutum’ herroepen worden en 
vennootschapsbestuurders te allen tijde ontslagen door de algemene vergadering. 
 
 
§ 3. Overeenkomsten van onbepaalde duur 
 
Ondanks de lacune in artikel 1234 B.W. en de bewoordingen van artikel 1134 B.W. die de opzegging 
beperken tot uitdrukkelijke conventionele of wettelijke regelingen, wordt het bestaan van een 
algemeen eenzijdig opzeggingsrecht voor overeenkomsten van onbepaalde duur in de rechtsorde 
erkend. Wat is de grondslag daarvan? 
 
De figuur van de opzegging vindt haar oorsprong vindt in de beginselen van de Franse Revolutie, 
waarvan het Burgerlijk Wetboek een uitloper is47. In het Ancien Régime ging men ervan uit dat 
verbintenissen steeds voor eeuwig waren aangegaan. Het voorbeeld bij uitstek is dat van de feodale 
rechten die, eens toegekend, voor eeuwig van generatie op generatie moesten worden nageleefd. Dit 
leidde uiteraard tot een sterke belemmering van de vrijheid en de handel. De Revolutie maakte komaf 
met dit principe en beschouwde het verbod op eeuwigdurende verbintenissen als één van de 
grondbeginselen van de nieuwe rechtsorde. De vrijheid van contracteren kon niet dermate ver gaan dat 
men zich voor eeuwig kon verbinden, want op die manier werd de vrijheid uiteindelijk beknot.  
Deze houding werd in België overgenomen. Een eeuwigdurende verbintenis zou een onduldbare 
aantasting van de persoonlijke vrijheid uitmaken48. Het verbod op eeuwigdurende verbintenissen 
wordt opgevat als een regel van openbare orde en is als algemeen rechtsbeginsel afdwingbaar. Het 

                                                   
46 V. SAGAERT, “Contractuele bedingen over opzegging, verlenging en vernieuwing” in P. NAEYAERT en E. TERRYN (eds.), Beëindiging van 
overeenkomsten met handelstussenpersonen (Reeks recht en onderneming), Brugge, Die Keure, 2009, 71 (Hierna: “Contractuele bedingen”) 
47 R. VANRANSBEECK, “De Opzegging”, R.W. 1995-1996, 349  
48 R. KRUITHOF e.a., “Overzicht van rechtspraak” 508;  
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heeft daarom voorrang op het beginsel van de wilsautonomie49. Aldus wordt de opzegging gegrond op 
het beginsel van de individuele vrijheid van de contractpartijen50 en is ze een correctiemechanisme 
voor een verbintenis die dreigt te ontaarden in een eeuwigdurende.  
Voor verbintenissen van bepaalde duur is die vrees er niet, dus is er hier principiële 
onopzegbaarheid51. Als dergelijke overeenkomst toch wordt opgezegd en de opzegger als gevolg 
daarvan niet meer uitvoert, kan de medecontractant toepassing maken van artikel 1184 B.W. De 
opzegger was immers niet bevoegd om de overeenkomst te beëindigen zodat de overeenkomst is 
blijven bestaan52. 
 

 
 
Hoofdstuk 2. De uitoefening van het opzeggingsrecht 
 
De opzegging vormt een subjectief recht in hoofde van de contractanten, dat door middel van 
rechtshandeling moet worden uitgeoefend om enig gevolg te hebben. Partijen moeten zich dus 
beroepen op hun opzeggingsrecht door een eenzijdige wilsuiting. Dit is de materiële beslissing dat een 
partij de overeenkomst wenst op te zeggen, die moet ter kennis gebracht worden van de tegenpartij. 
Dit is een grondvereiste, met andere woorden een constitutief bestanddeel van de opzegging53.  
Deze wilsuiting in principe aan geen enkele vormvereiste onderworpen54. Zo zou zelfs uit een 
wanprestatie soms de wil tot opzeggen kunnen worden afgeleid55. Het zal aan de rechter zijn om te 
beoordelen of een wanprestatie een rechtshandeling uitmaakt, in de zin dat zij de bedoeling uitdrukt 
om eenzijdig een einde te stellen aan de overeenkomst, dan wel een louter rechtsfeit waarbij 
toepassing moet worden gemaakt van artikel 1184 B.W56.  
Deze eenzijdige wilsuiting is onherroepelijk: zij zal steeds uitwerking hebben, ook al is ze 
onregelmatig geschiedt.  
 
De macht tot opzeggen is dus misschien absoluut, maar het recht tot opzeggen is dat niet57. Dit 
betekent dat de wijze van uitoefening van het recht toch nog tot een onrechtmatige opzegging kan 
leiden. Het opzeggingrecht moet te goeder trouw worden uitgeoefend, of omgekeerd zonder 
rechtsmisbruik58. Het verbod van rechtsmisbruik veronderstelt dat de uitoefening van een recht de 

                                                   
49 R. VANRANSBEECK, “De Opzegging”, R.W. 1995-1996, 350 
50 J. BAECK, “Gevolgen tussen partijen” in X. (ed.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak 
en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2006; T. DELAHAYE, Résiliation et résolution,17 
51 Onder voorbehoud van overeenkomsten die buitensporig lang duren (K. ANDRIES, “Duur, duurzaamheid en beëindiging van Contractuele 
relaties” in P. NAEYAERT en E. TERRYN (eds.), Beëindiging van overeenkomsten met handelstussenpersonen (reeks recht en onderneming), 
Brugge, Die Keure, 2009, 41(Hierna: “Duur, duurzaamheid en beëindiging”) 
52 K. ANDRIES, “Duur, duurzaamheid en beëindiging”,19 
53 T. DELAHAYE, Résiliation et résolution,18; R. VANRANSBEECK, “De opzegging”, R.W. 1995-1996, 347 
54 L. CORNELIS, “Het contract met opeenvolgende prestaties”, 54; R. VANRANSBEECK, “De opzegging”, R.W. 1995-1996, 347 
55 K. ANDRIES, 10, nr. 29; T. DELAHAYE, “Résiliation et résolution”,128 
56 L. CORNELIS, “De duur van het contract met opeenvolgende prestaties” in Het contract met opeenvolgende prestaties, Brussel, Vlaams 
Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel, 1991, 54 
57 M. PAPIER-JAMOUILE, “Droit et pouvoir de résiliation unilatérale dans le louage de services”, (noot onder Cass. 16 oktober 1969), 
R.C.J.B.1970, 543; T. DELAHAYE, Résiliation et résolution, 125 
58 Het algemeen rechtsbeginsel van het verbod van rechtsmisbruik werd door het Hof van Cassatie immers in verband gebracht met de goede 
trouw, zodat het nu op artikel 1134, 3e lid gegrondvest wordt (B. VEECKMANS “Over de eenzijdige opzegging van een 
aannemingsovereenkomst voor onbepaalde duur en het verschil met artikel 1794 B.W.” (noot onder Gent 11 september 2002), R.A.B.G. 
2003, 668; hierna: “Over de eenzijdige opzegging”) 
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grenzen van een normale uitoefening door een voorzichtig persoon niet kennelijk te buiten mag gaan. 
Bij de opzegging houdt dit in dat de opzegger de eventuele schadelijke gevolgen voor de wederpartij 
in de mate van het mogelijke moet beperken59. De opzegging moet aldus ‘behoorlijk’ geschieden, met 
in achtneming van de belangen van de tegenpartij60.  
Voor de opzegging van overeenkomsten van onbepaalde duur resulteert de vereiste om rekening te 
houden met de belangen van de tegenpartij (of op grond van billijkheids- en 
rechtvaardigingsoverwegingen) volgens een meerderheid van de rechtsleer in een principiële 
verplichting is tot het in acht nemen van een redelijke opzeggingstermijn, die de tegenpartij in staat 
moet stellen de schade te beperken en zich voor de bereiden op de veranderde omstandigheden61. De 
redelijkheid van de duur van die termijn wordt beoordeeld met inachtneming van de duur, aard en 
omstandigheden van de overeenkomst62.  
Andere rechtsleer stelt dat er geen principiële vereiste is tot het toekennen van een opzeggingstermijn63 
nu dit nergens wettelijk bepaald werd, maar de opzegging mag niet brutaal, ongelegen, abrupt of 
onvoorzienbaar gebeuren, anders kan zij rechtsmisbruik uitmaken64. 
Deze discussie is grotendeels theoretisch, want in praktijk zal men “er steeds goed aan doen” een 
termijn toe te kennen, opdat de opzegging niet met miskenning van de goede trouw zou gebeuren65. 
Een praktisch belang bestaat evenwel in de bewijslast: als men ervan uitgaat dat er geen principiële 
vereiste is tot het toekennen van een opzegtermijn, zal het de opgezegde partij zijn die moet aantonen 
dat dit rechtsmisbruik uitmaakt66. Het lijkt ons correcter te stellen dat er inderdaad géén principiële 
plicht is tot het toekennen van een termijn. Een concept als ‘goede trouw’ kan vele vormen aannemen, 
en zal vaak bestaan in het toekennen van een termijn, doch niet noodzakelijk67. Soms kan een termijn 
geen soelaas bieden, en dan vormt de opzeggingsvergoeding een alternatief. De opzeggingstermijn is 
dus op zichzelf geen geldigheidsvoorwaarde, maar slechts een voorzorgsmaatregel om de 
behoorlijkheid te verzekeren en zich in te dekken tegen een sanctie voor rechtsmisbruik68. 

                                                   
59 L CORNELIS, “Het contract met opeenvolgende prestaties”, 58; K. ANDRIES, “Duur, duurzaamheid en beëindiging”, 43 
60 L. DEMEYERE, “Rechtshandelingen ter beëindiging van overeenkomsten”, in X, De behoorlijke beëindiging van overeenkomsten, Brussel, 
Belgische Vereniging van Bedrijfsjuristen, Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel en Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles, 
1993, 23 (Hierna: “Rechtshandelingen ter beëindiging”) 
61L. DEMEYERE, “Rechtshandelingen ter beëindiging”, 23-25; S. RUTTEN, “De eenzijdige beëindiging door de cliënt van een overeenkomst 
gesloten met de beoefenaar van een vrij beroep”, R.W. 1991-1992, 85; R. VANRANSBEECK, “De opzegging” 361; W. VAN GERVEN, 
Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 255; K. VANHALLE, M. VEGA LEON, T. HENS, B. CLAESSENS, en W. VAN PUTTEN, “Beëindiging 
van de overeenkomst” in X. (ed.), Bestendig handboek verbintenissenrecht, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 2000, nr. 2110 
(hierna: K. VANHALLE e.a., “Beëindiging van de overeenkomst”) 
62 B. VEECKMANS, “Over de eenzijdige opzegging”, 670; F. VERMANDER, “Bedingen over de duur van het contract, zijn voortzetting en zijn 
opzegging", in S. STIJNS (ed.), Contractuele clausules omtrent de (niet-)uitvoering en beëindiging van contracten, Antwerpen, Intersentia, 
2006, 254 (hierna: “Bedingen over de duur van het contract”) 
63 K. ANDRIES, “Duur, duurzaamheid en beëindiging” 33; T. DELAHAYE, “Résiliation et résolution”, 137; R STRUBBE, “De voorzitter in 
kortgeding en de eenzijdige opzegging wegens grover tekortkoming in de naleving van concessieovereenkomst” (noot onder Antwerpen 19 
augustus 1987), R.W. 1988-1989, 752; L. CORNELIS, “De duur van het contract met opeenvolgende prestaties”, 61; R. KRUITHOF e.a., 
“Overzicht van rechtspraak”, 510; J. BAECK, “Gevolgen tussen partijen”, nr. 121 
64 Gent 11 september 2002, R.A.B.G. 2003, 663, noot B. VEECKMANS; R. KRUITHOF e.a., “Overzicht”, 510 
65 F. VERMANDER, “Bedingen over de duur van het contract”, 254; L. CORNELIS, “Het contract met opeenvolgende prestaties”, 61; B. 
VEECKMANS, “Over de eenzijdige opzegging”, 670 
66 K. ANDRIES, “Duur, duurzaamheid en beëindiging”, 45 
67 Volgens K. ANDRIES is er een verplichting tot het in acht nemen van een niet manifest onredelijke termijn (“Duur, duurzaamheid en 
beëindiging”, 45) 
68 L. CORNELIS, “Het contract met opeenvolgende prestaties”, 61 
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De opzeggingstermijn behoort tot de uitvoering van het contract, zodat de partijen ingeval van 
onwilligheid of tekortkomingen tijdens die periode nog steeds de ontbinding wegens wanprestatie 
kunnen vorderen69. 
 
In geval van rechtsmisbruik kan de rechter in beginsel remediëren door middel van een herstel bij 
equivalent of een herstel in natura. Het herstel in natura houdt in dat de rechter het uitgeoefende recht 
herleidt naar redelijke proporties, wat voor de opzegging betekent dat er een (tijdelijke) verdere 
uitvoering van de overeenkomst wordt opgelegd. Deze mogelijkheid wordt echter afgewezen op grond 
van het absolute karakter van de macht tot opzeggen en onherroepelijkheid van de partijbeslissing 70. 
Aldus zal een de sanctie voor rechtsmisbruik erin bestaan dat er een vervangende vergoeding aan de 
opgezegde partij wordt toegekend. Dit is geen opzeggingsvergoeding (die van rechtswege uit de 
opzegging voortvloeit), maar een schadevergoeding wegens contractuele fout van de opzeggende 
partij71.  
Niet de volledige schade die naar aanleiding van de beëindiging is berokkend, maar enkel de schade 
die het gevolg is van het rechtsmisbruik wordt vergoed72. De omvang van de vergoeding wordt dus 
bepaald in functie van de duur van de termijn die had moeten worden toegekend73.  
 
 

Hoofdstuk 3: Het opzeggingsbeding 

 
Deze gemeenrechtelijke regeling staat er niet aan in de weg dat partijen zelf contractuele regelingen 
treffen met betrekking tot de opzegging en de vereisten die in acht dienen te worden genomen concreet 
invullen door specifieke bepalingen. 
 
Voor overeenkomsten van onbepaalde duur heeft een opzeggingsbeding als nut dat de partijen de 
uitoefening van het opzeggingsrecht kunnen moduleren waardoor zij de heersende rechtsonzekerheid 
die door begrippen als “redelijkheid” en “billijkheid” gecreëerd wordt, vermijden en zich kunnen 
indekken tegen rechtsmisbruik74. Door de uitoefening contractueel te moduleren concretiseren partijen 
immers als het ware het abstracte criterium van “de normale uitoefening door een voorzichtig 
persoon” uit het gemene recht, waardoor deze maatstaf niet meer van toepassing is. Daarbij moet 
echter wel rekening gehouden worden met het openbare orde karakter van het opzeggingsrecht: een 
modulering mag niet voor gevolg mag hebben dat het opzeggingsrecht dermate gehinderd wordt, dat 

                                                   
69 K. ANDRIES, “Duur, duurzaamheid en beëindiging”, 39; F. VERMANDER, “Bedingen over de duur van het contract”, 255 
70 T. DELAHAYE, Résiliation et résolution, 133; L. DEMEYERE, “Rechtshandelingen ter beëindiging” 24; V. SAGAERT, “Contractuele 
bedingen”, 69; L. CORNELIS, “Het contract met opeenvolgende prestaties”, 60; B. VEECKMANS, “Over de eenzijdige opzegging”, 671; R. 
STRUBBE, “De voorzitter in kortgeding”, R.W. 1988-1989, 753; S. STIJNS, “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden 
en vervangingsbedingen”, nr. 44 
Voor een kritische benadering echter, zie K. ANDRIES, “Duur, duurzaamheid en beëindiging”, 50 
71 B. VEECKMANS, “Over de eenzijdige opzegging” 671; R. VANRANSBEECK, “De opzegging”, 348 (De opzegging behoort tot de uitvoering 
van het contract, op grond van artikel 1135 B.W.) 
72 L. CORNELIS, “Overeenkomsten met opeenvolgende prestaties”, 61; B. VEECKMANS, “Over de eenzijdige opzegging”, 671 
73 L. CORNELIS, “Overeenkomsten met opeenvolgende prestaties”, 79; L. DEMEYERE, “Rechtshandelingen ter beëindiging”, 24; T. 
DELAHAYE, Résiliation et résolution, 133 
74 L. CORNELIS, “Het contract met opeenvolgende prestaties”, 78 
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het uitgehold wordt75. In dit geval kan de rechter de contractuele bepalingen nietig verklaren. De mate 
van hinder zal steeds een feitelijke beoordeling zijn.  
Wanneer de (geldige) contractuele voorschriften niet nageleefd worden, is er een fout in de uitvoering 
van het contract. De opzegging blijft echter haar uitwerking behouden, zodat deze tekortkomingen 
enkel kunnen worden gesanctioneerd door een gedwongen uitvoering bij equivalent, met name onder 
vorm van een schadevergoeding76. Indien de partijen ook deze vergoeding reeds forfaitair hebben 
vastgelegd, kan zij dus getoetst worden aan artikel 1231B.W. Hier geldt uiteraard opnieuw dat de 
vergoeding enkel de schade naar aanleiding van de onregelmatige beëindiging dekt, anders houdt zij 
een bestraffing in voor de opzeggende partij, wat het recht op opzegging hindert77. 
 
Voor overeenkomsten van bepaalde duur heeft een opzeggingsbeding het grootste nut, omdat de 
partijen zo een recht tot beëindiging uit de overeenkomst putten, waar zij op grond van het gemeen 
recht niet over zouden beschikken. Zij kunnen bovendien de uitoefeningsvoorwaarden aan strenge 
beperkingen onderwerpen, zonder dat er een risico op nietigverklaring bestaat78.  
 
Hierna worden de vier soorten uitoefeningsmodaliteiten van het opzegrecht besproken, waarbij tevens 
de sanctie in geval van miskenning wordt toegelicht.  
 
§ 1. Vorm 

 
Partijen kunnen contractueel voorschrijven aan welke formaliteiten de kennisgeving van de opzegging 
moet voldoen, bij voorbeeld door te bedingen dat ze bij aangetekende brief moet geschieden. Een 
stilzwijgen of een feitelijk handelen zal hier dan dus een onregelmatigheid uitmaken. Miskenning van 
de contractuele bepalingen kan volgens de heersende visie slechts een plicht tot schadevergoeding 
opleveren79.  
Er kan ook een formele motiveringsplicht voorgeschreven zijn. De opzeggende partij moet dan een 
reden voor de beëindiging opgeven, zonder dat die reden evenwel een geldigheidsvereiste is. 
Dergelijke motivatieplicht kan haar nut betonen bij de beoordeling over rechtsmisbruik. Een opgave 
van reden kan immers voorkomen dat de opgezegde partij een onrechtmatigheid aanvoert in de 
verbreking, bij voorbeeld omdat zij discriminatoir zou zijn, of er enkel en alleen op gericht is de 
wederpartij nadeel toe te brengen80. De opgezegde partij moet het onrechtmatige motief wel nog steeds 
bewijzen. De rechter kan de opportuniteit van de beslissing niet toetsen, maar wel de wijze van 
uitoefening van het recht81. 
 
§ 2. Termijn 

 
                                                   
75 Cass 16 oktober 1969, noot M. PAPIER-JAMOUILLE, R.C.J.B. 1969, 529; F. VERMANDER, “Bedingen over de duur van het contract”, 251  
76 Een ontbinding wegens contractuele tekortkoming is niet mogelijk, omdat de overeenkomst reeds beëindigd werd door de opzegging. Er is 
ook geen tekortkoming in een contractuele verbintenis; de opzegging werd in tegendeel als recht toegekend. 
77 L. CORNELIS, “Het contract met opeenvolgende prestaties”, 79 
78 F. VERMANDER, “Bedingen over de duur van het contract”, 251 
79 K. ANDRIES, “Duur duurzaamheid en beëindiging”, 11; L. CORNELIS, “Het contract met opeenvolgende prestaties”, 55, L. DEMEYERE, 
“Rechtshandelingen ter beëindiging”, 35 
80 F. VERMANDER, “Bedingen over de duur van het contract”, 257 
81 T. DELAHAYE, Résiliation et résolution, 131 
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Partijen kunnen op grond van het contract gehouden een opzeggingstermijn toe te kennen, Daarbij kan 
ook de duur en de ingang vastgelegd worden, zodat er later geen discussie bestaan over wat een 
‘redelijke’ termijn is. Wanneer de duur van de termijn conventioneel bepaald werd, vindt zij haar 
grond in het contract en moet er dus geen beroep gedaan worden op de notie rechtsmisbruik82. Dit 
geldt immers enkel voor het gemeen recht, met name bij afwezigheid van contractuele bepalingen. Bij 
het uitwerken van de uitoefeningsvoorwaarden kunnen partijen dus afwijken van het criterium van de 
normale, voorzichtige persoon in dezelfde omstandigheden83. Zo kunnen partijen de gemeenrechtelijke 
vereiste van een opzeggingstermijn volledig wegbedingen84. Anderzijds kan niet afgeweken worden 
van regels van openbare orde: in geval van een overeenkomst van onbepaalde duur zal een zeer lange 
contractuele opzeggingstermijn door de rechter wel kunnen worden gesanctioneerd, aangezien het 
recht op opzegging niet overdreven belemmerd mag worden.  
Wanneer de contractueel bedongen opzeggingstermijn nageleefd wordt, sluit dit rechtsmisbruik echter 
niet uit: de wijze van uitoefenen, of een achterliggend onrechtmatig motief kan nog steeds 
rechtsmisbruik uitmaken85. 
 
 
§ 3. Motivering 

 
A. Algemeen 
In geval van een overeenkomst van bepaalde duur kunnen partijen de mogelijkheid tot opzeggen 
beperken tot het zich voordoen van welbepaalde gebeurtenissen. De contractspartij moet bij de 
opzegging dan aangeven op welke conventionele grond hij zich steunt, zodat de rechter kan nagaan of 
aan de opzeggingsvoorwaarden voldaan is86. Bij miskenning van een dergelijk beding is de opzegging 
onrechtmatig omdat men niet bevoegd was de overeenkomst te beëindigen. De overeenkomst zal 
gewoon blijven verder bestaan87.  
Deze materiële motiveringsplicht dient te worden onderscheiden van de louter formele 
motiveringsplicht waarvan sprake hierboven. In dit geval kunnen de partijen nog steeds te allen tijde 
opzeggen, alleen moeten ze dan een uitleg geven bij het stellen van de rechtshandeling. De miskenning 
van deze soort motivatieplicht maakt slechts een onregelmatigheid uit, waarbij de geuite wil van de 
partij blijft gelden 
 
Bij overeenkomsten van onbepaalde duur zullen opzeggingsbedingen die het opzeggingsrecht 
beperken tot de welbepaalde gebeurtenissen absoluut nietig zijn, wegens schending van de openbare 
orde. De opzegging moet immers te allen tijde kunnen geschieden88. Daarentegen kan een opsomming 
van omstandigheden die aanleiding geven tot een opzeggingsrecht wel nut hebben als er voor die 
specifieke gevallen andere uitoefeningsmodaliteiten voorzien zijn, dan voor de opzegging zonder 
motivatie. Hierbij dient echter opnieuw rekening gehouden te worden met de vereiste van de 

                                                   
82 K. ANDRIES, “Duur duurzaamheid en beëindiging”, 43 
83 L. CORNELIS, “Het contract met opeenvolgende prestaties”, 57 
84 B. VEECKMANS, “Over de eenzijdige opzegging”, 670 
85 R. KRUITHOF e.a., “Overzicht van rechtspraak”, 511 
86 V. SAGAERT, “Contractuele bedingen”, 74 
87 K. ANDRIES, “Duur duurzaamheid en beëindiging”, 34 
88 V. SAGAERT, “Contractuele bedingen”, 69 
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werkbaarheid van het opzeggingsrecht. Het opzeggingsrecht uit gemene recht is immers van openbare 
orde, en kan niet uitgehold worden door contractuele bepalingen. 
Een louter formele motiveringsplicht kan hier eveneens haar nut hebben, en zal de uitoefening niet 
belemmeren, dus is zij geoorloofd. 
 
B. Wanprestatie als motivering? 
De vraag stelt zich of partijen ook een wanprestatie als voorwaarde voor een opzeggingsrecht kunnen 
bedingen.  
Traditioneel stelt men dat de omstandigheden die aanleiding geven tot een opzeggingsrecht niet 
mogen bestaan uit een wanprestatie, omdat de opzegging vreemd is aan elk foutmotief89. Anders 
redeneren zou neerkomen op een uitholling van de figuur van de ontbinding90.  
Volgens anderen vereist de contractsvrijheid dat dit tot de mogelijkheden behoort91. Inderdaad is er 
nergens een wettelijke bepaling die dergelijke constructie verbiedt. Enige nuancering dringt zich 
echter op: 
 
Wanneer partijen bepalen dat in geval de contractuele verplichtingen niet nagekomen worden een 
opzegging met onmiddellijke ingang en zonder aanspraken voor de opgezegde partij kan worden 
gegeven, en waarbij dan vaak nog voorbehoud wordt gemaakt voor het recht op schadevergoeding, 
moet dit gelezen worden als een ontbindingsrecht, want bedoeling van de partijen bestaat erin 
tekortkomingen te sanctioneren. In de praktijk wordt bij duurovereenkomsten veelvuldig gebruikt 
gemaakt van de term opzeggen (of verbreken), ook al gaat het om een beëindiging wegens 
wanprestatie. Dat komt omdat het rechtsgevolg van de ex nunc-beëindiging beter aansluit bij de 
bedoeling van de partijen. Wanneer dus bij een opzegging van een foutmotief wordt uitgegaan en de 
belangen van de tegenpartij niet in acht genomen worden, moet er geherkwalificeerd worden naar een 
ontbindend beding. Dit zal overigens geen enkel praktisch onderscheid met zich meebrengen; het gaat 
hier slechts om een kwestie van terminologie. 
 
Daarentegen is het ook mogelijk dat partijen de figuur van de opzegging respecteren en de vereisten 
naleven, terwijl ze het recht toch afhankelijk maken van bepaalde tekortkomingen. In dit geval blijft de 
kwalificatie als opzeggingsbeding gehandhaafd en moet abstractie worden gemaakt van het karakter 
van de aanleidinggevende gebeurtenis.  
Deze constructie is op het eerste zicht nadelig voor de schuldeiser, omdat hij de schuldenaar zo niet 
kan sanctioneren voor zijn tekortkoming, maar in tegendeel een vergoeding of termijn moet 
toekennen. Nochtans heeft hij het voordeel dat hij zich van de overeenkomst vanaf kan maken zonder 
gerechtelijke procedure en bovendien zonder het risico dat de rechter de wanprestatie (achteraf) niet 
ernstig genoeg acht, waardoor hij zelf een fout zou begaan hebben. Een dergelijk opzeggingsrecht 
neemt overigens niet weg dat het (wettelijk) ontbindingsrecht behouden blijft, zodat er geen gevaar is 
voor misbruiken door contractanten die zich in een sterkere onderhandelingpositie bevinden.  

                                                   
89 K. ANDRIES, “Duur duurzaamheid en beëindiging” 35; F. VERMANDER, “Bedingen over de duur van het contract”, 248; S. STIJNS, 
“Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen”, nr. 43 
90 O. VANDENBERGHE, “Bedingen en schadevergoeding: strafbedingen, opzegbedingen en exoneratiebedingen” in S. STIJNS (ed.), 
Verbintenissenrecht (Themis 2003-2004) Brugge, Die Keure, 2004, 57 (Hierna: “Bedingen en schadevergoeding”) 
91 V. SAGAERT, “Contractuele bedingen”, 73 
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De facto zal een economisch zwakkere schuldeiser echter dikwijls noodgedwongen een 
opzeggingrecht gebruiken om zich van een slecht presterende tegenpartij vanaf te maken, vooral als er 
geen uitdrukkelijk ontbindend beding gestipuleerd is92. Hij zal immers een gerechtelijke procedure 
willen vermijden, en zich daarom tevreden stellen met een beëindiging voor de toekomst, zonder een 
sanctie toe te kennen. 
Ten slotte kan er baat zijn bij een opzegging wegens wanprestatie wanneer men een wettelijk verbod 
op uitdrukkelijk ontbindend bedingen tracht te omzeilen. Via een opzeggingsbeding kan de 
overeenkomst toch voortijdig worden beëindigd zonder tussenkomst van de rechter. In dit geval zou 
de geoorloofdheid twijfelachtig zijn en bestaat er risico op herkwalificatie naar een ontbindend 
beding93. 
 
§ 4. Vergoeding 

 
Er wordt algemeen aanvaard dat partijen een vergoeding kunnen bedingen als tegenprestatie voor een 
opzegrecht, in plaats van een termijn toe te kennen94. Partijen doen er goed aan dit contractueel te 
regelen, want in het gemene recht is deze mogelijkheid minder gekend, of wordt ze toch met een 
zekere afkeer behandeld95. Dergelijke opzeggingsvergoeding komen meestal voor bij overeenkomsten 
van bepaalde duur, omdat bij overeenkomsten van onbepaalde duur de uitoefening van het 
opzeggingsrecht niet mag worden belemmerd. 
Toch zijn verschillende hypotheses denkbaar waarbij een termijn geen soelaas biedt voor de 
opgezegde partij, en de opzeggingsvergoeding een dankbaar alternatief vormt: 
Zo zal een dergelijke afkoopsom steeds noodzakelijk zijn wanneer het contractuele evenwicht door de 
opzegging verstoord wordt, bij voorbeeld doordat de opgezegde partij een aflopende prestatie heeft 
geleverd, terwijl de tegenpartij daar een voortdurende prestatie tegenover stelt. Voor het gedeelte dat 
de opgezegde partij meer gepresteerd heeft, moet een compensatie voorzien worden, zodat de 
gelijkheid gehandhaafd wordt96.  
Ook wanneer een partij investeringen heeft gemaakt in functie van de overeenkomst, kan de 
tegenpartij in plaats van een opzeggingstermijn toe te kennen die lang genoeg is om de gedane 
investeringen te laten renderen, de kosten vergoeden door middel van een opzeggingsvergoeding. 
Anderzijds zal er bij toetredingscontracten, afgezien van enkele administratieve kosten, doorgaans 
geen schade als gevolg van de beëindiging door één klant veroorzaakt worden, zodat een 
opzeggingsvergoeding hier tot doel heeft een drempel te creëren om de overeenkomst op te zeggen.  
 
Hoewel de opzeggingsvergoeding in principe naar analogie met de opzeggingstermijn, een 
mechanisme moet vormen om de belangen van de tegenpartij te vrijwaren en diens schade te 
beperken, wordt zij nu opgevat als een “tegenprestatie” voor het recht om op te zeggen97.  
                                                   
92 K. ANDRIES, “Duur, duurzaamheid en beëindiging”, 34 
93 V. SAGAERT, “Contractuele bedingen”, 74 
94 L. DEMEYERE, “Rechtshandelingen ter beëindiging”, 25, A. Boucquey, “La dissolution du contrat” in X. (ed.), Obligations. Traité 
théorique et pratique, Editions Kluwer, Brussel, losbl., 12 
95 Zo kent de rechter bij de beëindiging van de concessieovereenkomst in de regel een opzeggingstermijn toe, en wordt een billijke 
vergoeding maar toegekend als compensatie bij miskenning van de termijn. (R. KRUITHOF e.a., “Overzicht van rechtspraak”, 510) 
96 K. ANDRIES, “Duur, duurzaamheid en beëindiging”, 41 
97A. VAN OEVELEN, “Schadebedingen” in Centrum voor beroepsvervolmaking in de rechten (ed.), Nuttige tips voor goede contracten (Reeks 
recht en praktijk) Mechelen, Kluwer, 2004, 61; O. VANDENBERGHE, “Bedingen en schadevergoeding”, 61 
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Bij overeenkomsten van bepaalde duur vormt het opzeggingsrecht inderdaad een inschikkelijkheid van 
de schuldeiser, die daarvoor een tegenprestatie kan vragen. Anderzijds vindt het opzeggingsrecht voor 
overeenkomsten van onbepaalde duur haar grondslag in het beginsel van de individuele vrijheid, zodat 
een schuldeiser hier niet alle profijt kan uithalen. Op grond van de contractsvrijheid is het evenwel 
toegelaten dat een schuldeiser een vergoeding bedingt, ook al zou de aard van contract een 
schadebeperking door middel van een opzeggingstermijn toelaten. 
 
De vergoeding is geen voorwaarde voor de geldigheid, zodat opnieuw de geuite eenzijdige wil 
uitwerking zal blijven hebben, ook als de schuldenaar in gebreke blijft de vergoeding te betalen. In dit 
geval kan er dus geen ontbinding wegens wanprestatie gevorderd worden, maar slechts een uitvoering 
in natura van de vergoeding, eventueel met moratoire intresten98. 
 
Toetsing van de omvang van de opzeggingsvergoeding 

Omdat de opzeggingsvergoeding niet de forfaitaire begroting van de schade ingevolge een 
contractuele tekortkoming is, maar de tegenprestatie voor de uitoefening van een contractueel recht 
uitmaakt, moet volgens het Hof van Cassatie een duidelijk onderscheid gemaakt worden met het 
schadebeding99. Om deze reden kan de regeling van artikel 1231 B.W., niet worden doorgetrokken tot 
opzeggingsbedingen. Aldus kan de rechter een kennelijk te hoge opzeggingsvergoeding niet 
matigen100. Toch is het opzeggingsbeding niet onaantastbaar: 
 
Strijdig met de openbare orde 
Een overdreven opzegbeding kan ten eerste nietig verklaard wegens strijdigheid met de openbare orde 
als de omvang van de vergoeding dermate hoog is dat het de schuldeiser aanzet tot speculatie op de 
voortijdige beëindiging, doordat hij meer voordeel haalt uit de opzegging dan uit de uitvoering van de 
overeenkomst101. Dergelijke speculatie is verwerpelijk omdat ze tegengesteld is aan het systeem102. 
Bovendien zou ook het verbod op private bestraffing voor opzeggingsbedingen toepassing kennen, 
zodat kennelijk buitensporige bedingen die niet alleen een schadevergoedend maar ook een 
bestraffend karakter hebben, eveneens kunnen worden nietigverklaard103,104.  
Een opzeggingsvergoeding die nog meer vraagt dan de schade als gevolg van de beëindiging, zal niet 
alleen strijdig zijn met de openbare orde, maar ook zonder nut blijven. De schuldenaar kan dan immers 
beter een wanprestatie begaan en een (getoetste) schadevergoeding betalen, dan in exorbitante 
opzeggingsvergoeding105. 

                                                   
98 V. SAGAERT, “Contractuele bedingen”, 76 
99 Cass. 6 december 1996, noot R. PASCARIELLO; J. BAECK, “Over strafbedingen en straffe opzegbedingen” (noot onder Gent 23 januari 
2003), R.A.B.G. 2004, 434; K. MARCHAND, “De geldigheid van het schadebeding en het verbrekingsbeding in de makelaarsovereenkomst”, 
T. App. 2004, 12; H. SCHELHAAS, “Opzegbeding versus strafbeding” (noot onder Bergen 22 oktober 2003), T.B.B.R. 2005, 104 
100 R. PASCARIELLO, De verbrekingsvergoeding als tegenprestatie voor het eenzijdig beëindigingsrecht van de schuldenaar” (noot onder Cass 
6 december 1996), A.J.T. 1997-98,106 
101 Gent 23 januari 2003, noot J. BAECK; K. MARCHAND, l.c., 13 
102 H. SCHELHAAS, l.c., 102 
103 R. PASCARIELLO, l.c., 105; S. STIJNS, “Contractualisering van sancties in het privaatrecht, inzonderheid bij contractuele wanprestatie”, 
R.W. 2001-2002, 1275; O. VANDENBERGHE, “Bedingen en schadevergoeding”, 62 
104 De stelling van Hof van Cassatie in 1970 zoals bevestigd door de wetgever met de invoering van artikel 1231 B.W. in 1998, dat forfaitair 
begrote sommen enkel een vergoedende functie mogen hebben en geen bestraffende, wordt bekritiseerd door H. SCHELHAAS in de 
aangehaalde noot. 
105 O. VANDENBERGHE, “Bedingen en schadevergoeding”, 62 
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Vermomd schadebeding 
Voorts kan blijken dat hoewel de partijen een vergoeding bedongen hebben voor een recht tot 
beëindiging, de ware bedoeling van partijen erin bestond de schuldenaar te sanctioneren voor een 
wanprestatie, en zij dit frauduleus vermomd hebben als een opzeggingsbeding106. In dit geval wordt 
het opzeggingsbeding geherkwalificeerd naar een schadebeding.  
Wanneer de vergoeding zowel de damnum emergens als de lucrum cessans dekt, is er volgens ons 
steeds sprake van een schadebeding: als er een wanprestatie in het spel is, is de schuldeiser gerechtigd 
om alles wat hij bij de overeenkomst had kunnen winnen te verkrijgen, omdat hij geen schuld heeft 
aan de niet-uitvoering. Als hij daarentegen een opzeggingsrecht toekent, stemt hij zelf in met een 
mogelijke vroegtijdige beëindiging. Hij kan dan niet eisen dat hij een volledige genoegdoening krijgt, 
want hij wijkt net uitdrukkelijk af van het principe pacta sunt servanda. De opzeggingsvergoeding 
mag er enkel toe strekken bepaalde ongemakken die gepaard gaan met een vroegtijdige beëindiging op 
te vangen, en niet de volledige schade die het gevolg is van de niet-uitvoering107. Als een schuldeiser 
elke winst die hij uit de overeenkomst zou kunnen behalen wenst te behouden, moet hij geen 
opzeggingsrecht bedingen. Het gemene recht zal immers zorgen voor dergelijke genoegdoening. 
Bovendien is aan de zijde van de contractant wiens verbintenis bestaat in een betaling, het 
opzeggingsrecht “mits een vergoeding van 100% van de sommen die nog verschuldigd zijn tot het 
normale einde van de lopende contractuele periode”,  in werkelijkheid geen opzeggingsrecht, nu hij 
de volledige prestatie moet voldoen. 
Bij de herkwalificatie van het verbrekingsbeding naar een schadebeding, dient rekening te worden 
gehouden met het feit dat een schadebeding een wanprestatie in de uitvoering veronderstelt. Het 
verbrekingsrecht wordt dus omgevormd als zijnde een contractuele tekortkoming. Door te stellen dat 
ze toegestaan is, doch aanleiding geeft tot de volledige schade die het gevolg is van de niet-uitvoering 
van het contract, doet de schuldeiser in wezen afstand van zijn recht op gedwongen uitvoering108.  
 
Rechtsmisbruik 
Verder kan de wijze van uitoefenen van het opzeggingsrecht, net als elk ander recht, het voorwerp zijn 
van rechtsmisbruik. De rechter kan zich hierbij niet rechtstreeks uitspreken over de inhoud van het 
beding, met name de omvang van de bedongen vergoeding, maar hij kan wel controleren of de 
schuldeiser die zich beroept op het opzeggingsbeding, handelt op een wijze die kennelijk de grenzen te 
buiten gaat van de normale uitoefening van een dergelijke beding door een redelijk en bedachtzaam 
persoon, in dezelfde omstandigheden geplaatst. Als dit het geval is, kan het beding eveneens gematigd 
worden, in functie van de concrete omstandigheden109. 
 
Overeenkomsten van onbepaalde duur 
Ten slotte zal bij een overeenkomst van onbepaalde duur een te hoge opzeggingsvergoeding nietig 
kunnen worden verklaard als zij het recht op opzegging te veel belemmert. Contractuele bedingen 
kunnen geen afbreuk doen aan regels van openbare orde. 

                                                   
106 S. STIJNS, l.c., 1275; O. VANDENBERGHE, “Bedingen en schadevergoeding”, 59 
107 J. BAECK, l.c., 436 
108 V. SAGAERT, “Contractuele bedingen”, 79 
109 J. BAECK, l.c., 436 
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Titel II: De bedingen en hun rechtsgevolgen 
 
De rechtsgevolgen van de beëindiging van de overeenkomst kunnen verschillen op het vlak van de 
wijze van intreden ervan (Afdeling 1), of op het vlak van de werking in de tijd ervan (Afdeling 2). 
 
 
Afdeling 1. Het intreden van de rechtsgevolgen 
 

Een belangrijk onderscheid tussen de bedingen situeert zich op het vlak van de intreding van de 
rechtsgevolgen. Volgens het Burgerlijk wetboek treedt de ontbinding bij de ontbindende voorwaarde 
automatisch in (Hoofdstuk 1), terwijl daar voor het uitdrukkelijk ontbindend beding meer discussie 
over bestaat (Hoofdstuk 2). Voor de opzegging is iedereen het over eens dat een wilsuiting vereist is 
om het einde van de overeenkomst in te luiden (Hoofdstuk 3). 
 

Hoofdstuk 1. Ontbindende voorwaarde  
 
Het is eigen aan de ontbindende voorwaarde dat ze de ontbinding automatisch, met andere woorden 
van rechtswege, inluidt. De verbintenis onder voorwaarde verdwijnt zonder aanmaning door het 
geschieden van het enkele feit op zichzelf, en zonder dat een van de partijen de wil moet uiten dat zij 
de ontbinding wil laten gelden110. 
 
De contractant heeft dus niet de keuze om zich al dan niet op de gebeurtenis te beroepen. Met de 
ontbindende voorwaarde heeft de wetgever geen subjectief recht tot beëindiging van de overeenkomst 
aan de partijen willen toekennen, doch enkel de mogelijkheid willen bieden een verbintenis onder 
modaliteit van ontbinding af te sluiten in geval van het zich voordoen van externe gebeurtenissen. 
Doordat de ontbinding ingevolge de ontbindende voorwaarde geen uitdrukkelijke wilsuiting behoeft, 
wordt ze aan een rechtsfeit gekleefd. Het gebeuren van dat feit zal de ontbinding met zich 
meebrengen. Dit staat zo uitdrukkelijk in de wet, en anders redeneren heeft voor gevolg dat de 
rechtsfiguur “ontaard” wordt111.  
 
Bij een opzeggingsbeding is het eveneens mogelijk een beëindiging te voorzien naar aanleiding van 
een externe gebeurtenis. Hierbij wordt dan echter een subjectief recht verleend dat naar believen kan 
worden uitgeoefend en de beëindiger dus de kans geeft alsnog vrede te nemen met de veranderde 
omstandigheden. Hij heeft met andere woorden een appreciatiemarge en kan opteren voor hetgeen 
hem het beste past. Men kan zich dan afvragen wat nog de meerwaarde van een ontbindende 
voorwaarde is: 
 

                                                   
110 W. RAUWs, civielrechtelijke beëindigingwijzen, 561; L. DEMEYERE “Ontbindingsbedingen”, 80; S. RUTTEN, “Het uitdrukkelijk 
ontbindend beding: een kwestie van interpretatie?”, 622 
111 L. CORNELIS, “De ontbinding: het treurige einde”, 245 
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1.  Automatisch - Door de ontbinding van een rechtsfeit te laten afhangen heeft de wetgever de 
appreciatiemarge van de partijen uitgesloten. Partijen hebben geen macht hebben over het al of niet ten 
einde komen van de overeenkomst zodat de beëindiging nooit kan worden onderworpen aan een 
controle op rechtsmisbruik door de rechter112. Doordat de beëindiging van de overeenkomst niet 
afhangt van de uitoefening van een subjectief recht maar resulteert uit de overeenkomst zelf, is de 
ontbindende voorwaarde werkelijk als een modaliteit van de verbintenis te beschouwen. 
 
2. Retroactief - De ontbindende voorwaarde maakt de overeenkomst retroactief ongedaan. Hierdoor 
ontstaat een grond tot restitutie.  
Voor duurovereenkomsten zal de ‘ontbinding’ in praktijk sowieso meer op een opzegging lijken, in 
die zin dat de beëindiging slechts voor de toekomst zal gelden. 
 
3. Onmiddellijk - Aan de keerzijde van de beslissingsmacht van het opzeggingsbeding geldt bovendien 
dat ze in principe met inachtneming van de belangen van de tegenpartij moet geschieden, met andere 
woorden dat er formaliteiten moeten worden nageleefd of een termijn of vergoeding toegekend. De 
ontbindende voorwaarde heeft onmiddellijk uitwerking, zonder dat er compensaties voor een van de 
partijen moet worden voorzien113. Deze onmiddellijke beëindiging is geoorloofd omdat er geen ruimte 
is voor speculatie door één van de partijen. De verbintenis werd maar aangegaan onder een modaliteit, 
en beide partijen weten objectief welke gebeurtenissen de ontbinding met zich zullen meebrengen. 
 
De troef van de ontbindende voorwaarde is aldus dat ze automatisch een einde aan de contractuele 
verbintenissen inluidt en een grond tot restitutie oplevert. Bovendien treedt de ontbinding onmiddellijk 
in, zonder dat er belangen van de tegenpartij in acht moeten worden genomen. 
 
 
 
Hoofdstuk 2. Uitdrukkelijk ontbindend beding 

 
Uit de bewoordingen van artikel 1184 B.W. blijkt duidelijk dat de wetgever niet gewild heeft dat er 
automatische rechtsgevolgen zouden intreden bij de ontbinding wegens wanprestatie: “de partij jegens 
wie de verbintenis niet is uitgevoerd, heeft de keus om ofwel de andere partij te noodzaken de 
overeenkomst uit te voeren, wanneer de uitvoering mogelijk is, ofwel de ontbinding van de 
overeenkomst te vorderen, met schadevergoeding.   
Volgens dit tweede lid van artikel 1184 B.W. kan de schuldeiser bij het stilzwijgend ontbindend 
beding steeds kiezen hoe hij de wanprestatie van de schuldenaar sanctioneert.  
 
De vraag stelt zich wat van dit keuzerecht overblijft, blijft in geval van een uitdrukkelijk ontbindend 
beding.  
Een eerste strekking stelt dat er steeds een rechtshandeling moet gesteld worden alvorens de 
ontbinding uitwerking kan krijgen (§1), terwijl die volgens een andere strekking automatisch intreedt 

                                                   
112 S. STIJNS, “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen”, nr. 49 
113 Cass. 14 juni 1963, Pas. 1963, 1084 
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(§2). Met een teruggrijpen naar de grondslag van het uitdrukkelijk ontbindend beding wordt door ons 
een waardering van de twee theorieën gegeven (§3), wat zal resulteren in een besluit omtrent de 
figuren van de ontbindende voorwaarde en het uitdrukkelijk ontbindend beding (§4).  
 
§ 1. Initiatiefplicht 

 
Een (overweldigende) meerderheid van de rechtsleer stelt dat het uitdrukkelijk ontbindend beding het 
keuzerecht van de schuldenaar met betrekking tot de uitvoering in natura niet ontneemt, waardoor de 
schuldeiser steeds een materiële beslissing moet nemen met betrekking tot de ontbinding, en die ter 
kennis brengen van de schuldenaar alvorens ze uitwerking kan hebben114. De ontbinding geschiedt 
aldus door de eenzijdige wilsuiting van de schuldeiser. Het feit dat de ontbindingsmacht ingevolge het 
uitdrukkelijk ontbindend beding bij de schuldeiser is komen te liggen, neemt immers niet weg dat hij 
de gedwongen uitvoering kan nastreven. Anders redeneren zou voor gevolg hebben dat de schuldenaar 
zich kan bevrijden door zijn enkele tekortkoming115. Ondanks de conventionaliteit van de ontbinding 
blijft de aard van de instelling dat het om een sanctie wegens niet uitvoering gaat, zodat het regime van 
1184 B.W. van toepassing blijft116.  
Deze stelling vindt steun in een arrest van het Hof van Cassatie van 31 mei 1956117. In deze zaak was 
de koper van een vrachtwagen insolvent geworden voordat de prijs ervoor betaald werd. De verkoper 
zond hierop een brief dat hij het contract ontbonden verklaarde op grond van een uitdrukkelijk 
ontbindend beding in de koopovereenkomst. Er was er discussie over het moment van intreden van de 
ontbinding van een koopovereenkomst. Het Hof maakte de overweging dat “de uitoefening van het 
recht, welk het verkoopcontract aan aanlegster erkende, de ontbinding van dit contract tot gevolg 
heeft gehad” De kennisgeving van de ontbindingsbeslissing was vóór de inbeslagname van de 
litigieuze goederen gebeurd, en aldus tegenwerpelijk aan de boedel. 
 
Wanneer een beding dan ook stipuleert dat de overeenkomst ‘van rechtswege’ beëindigd zal zijn, moet 
dit geïnterpreteerd worden in die zin dat de voorafgaande rechterlijke tussenkomst wordt 
uitgeschakeld, en niet dat het beding uitwerking zal krijgen vanaf het moment de wanprestatie zich 
‘voltrokken’ heeft. Deze terminologie werd enkel om historische redenen verkeerdelijk aan de 
ontbindende voorwaarde ontleend118. 
De plicht tot kennisgeving van de ontbindingsbeslissing dient evenwel strikt onderscheiden te worden 
van de plicht tot ingebrekestelling, die men wel conventioneel kan uitsluiten. In principe zijn dus twee 
aktes vereist. Nochtans is het mogelijk dat de ingebrekestelling en de kennisgeving van de ontbinding 

                                                   
114 R. DEKKERS, Handboek Burgerlijk recht, 103; W. A. KLUYSKENS, “Effets vis-à-vis des autres créanciers de la clause prévoyant la 
résolution de plein droit de la Vente en cas de non-payement du prix” (noot onder Cass. 31 mei 1956), R.C.J.B. 1956, 247; VAN GERVEN, 
Verbintenissenrecht, 203; T. DELAHAYE, Résiliation et résolution, 252; W. RAUWS, Civielrechtelijke beëindigingswijzen 507; J. BAECK, 
“over strafbedingen en straffe opzeggingsbedingen”, R.A.B.G. 2004, 433; L. DEMEYERE, “Ontbindingsbedingen”, 89; S. RUTTEN, “Het 
uitdrukkelijk ontbindend beding: een kwestie van interpretatie?” T.B.H. 2002, 622; G. BELTJENS, Encyclopédie du droit civil belge, Brussel, 
Bruylant, 1905, 606; S. STIJNS, “Het keuzerecht van de schuldeiser”, R. Cass. 1994, 231 
115 V. SAGAERT, “Erfpacht, ontbinding en faillissement: een complexe trilogie”  T.Not. 2008, 79; S. STIJNS, “De noodzaak van een 
ingebrekestelling”, 263; M. VAN QUICKENBORNE, Voorwaardelijke verbintenissen, 20 
116 Cass. 5 september 1980, R.W. 1980-1981, 1323, concl. BALLET; R. KRUITHOF e.a., “Overzicht van rechtspraak”, 593; S. STIJNS, “Het 
keuzerecht van de schuldeiser”, R. Cass. 1995, 232; R. VANDEPUTTE, De overeenkomst, 144; W. RAUWS, Civielrechtelijke 
beëindigingswijzen, 405 
117 Cass. 31 mei 1956, Arr. Cass. 1956, 823; R.C.J.B. 1956, noot A. KLUYSKENS 
118 S. STIJNS, “De noodzaak van een ingebrekestelling”, 263 
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in eenzelfde instrumentum vervat zijn, met name wanneer de schuldeiser bij zijn aanmaning reeds stelt 
dat hij zich op het uitdrukkelijk ontbindend beding wenst te beroepen als de toegekende respijttermijn 
vruchtloos verstrijkt119.  
 
Afstand van recht 
Zoals de schuldeiser zijn recht om de ontbinding te vorderen kan uitsluiten op basis van de 
wilsautonomie, is het anderzijds ook mogelijk dat de schuldeiser van zijn recht om de gedwongen 
uitvoering uitdrukkelijk afstand doet120. Een dergelijke bepaling zal eerder uitzonderlijk voorkomen en 
moet uitdrukkelijk gestipuleerd zijn. 
De verzaking aan het recht de gedwongen uitvoering te vorderen betekent echter niet dat de 
uitoefening van het ontbindingsrecht niet meer moet geschieden. Er zal dus nog steeds een materiële 
beslissing en een kennisgeving ervan vereist zijn om de ontbinding uitwerking te doen hebben.  
 
§ 2. Ontbinding van rechtswege 
 

Volgens een minderheidsstelling moet de ontbinding in geval van een uitdrukkelijk ontbindend beding 
automatisch intreden121. De bepalingen van artikel 1184 B.W. mogen enkel gelden wanneer de 
ontbindingsmogelijkheid stilzwijgend is, want wanneer partijen daarentegen uitdrukkelijke 
ontbindingsbepalingen bedingen doen zij dit op basis van artikel 1183 B.W. Het is dan dit regime dat 
van toepassing is, zodat de ontbinding bij ‘voltrekking’ van de wanprestatie onmiddellijk en 
automatisch ingang vindt. 
 
Deze hypothese gaat er aldus van uit dat de wetgever de mogelijkheid van een ontbinding wegens 
wanprestatie ook begrepen had onder artikel 1183 B.W. Partijen zouden op basis van dit artikel reeds 
contractueel kunnen voorzien dat een wanprestatie aanleiding zou geven tot ontbinding, in welk geval 
ze ook onmiddellijk afstand doen van hun recht op uitvoering in natura. Als zij toch de macht tot het al 
dan niet beëindigen van de overeenkomst uitdrukkelijk voorbehouden, is er sprake van een 
“conventioneel uitstap- of verbrekingsrecht”122. Artikel 1184 B.W. werd dan enkel in het leven 
geroepen voor het geval de partijen deze mogelijkheid niet bedongen hadden, bij voorbeeld omdat er 
geen gelijkwaardige onderhandelingspositie tussen de partijen bestond.  
 
Volgens deze strekking is de stilzwijgendheid het onderscheidende criterium tussen artikel 1183 en 
1184 B.W.. Afhankelijk van de uitdrukkelijke of stilzwijgende voorziening van de 
ontbindingsmogelijkheid heeft de wetgever dan een verschillende uitwerking gegeven: is de 
ontbindende voorwaarde stilzwijgend, dan behoudt de schuldeiser zijn keuzerecht en moet er 
bovendien gerechtelijk toezicht opgehouden worden. Is ze uitdrukkelijk, dan heeft ze automatisch 
ingang. 

                                                   
119 S. STIJNS, “De noodzaak van een ingebrekestelling”, 265 
120 V. SAGAERT, “erfpacht, ontbinding en faillissement: een complexe trilogie”, T.Not. 2008, 80; S. STIJNS, “Het keuzerecht van de 
schuldeiser”, R. Cass. 1995, 232; R. VANDEPUTTE, De overeenkomst, 275 
121 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 761, - “De ontbinding: het treurige einde”, 257 
122 L. CORNELIS, “De ontbinding: het treurige einde”, 246 
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Een rechtvaardiging voor dit verschillende regime zou eventueel kunnen bestaan in het feit dat de 
wetgever door het steeds geldende ontbindingbeding van artikel 1184 B.W. eigenlijk een nieuwe 
beëindigingsgrond in het leven heeft geroepen, eerder dan een loutere modaliteit. Daardoor zal de 
ontbindingsmogelijkheid steeds gelden, ook als dit niet de uitdrukkelijke wil van de partijen is. In dit 
geval zou er dus te veel afbreuk gedaan worden aan het recht op een uitvoering in natura. Bij een 
uitdrukkelijk bedongen ontbindingsmogelijkheid is dat gevaar er niet want de partijen doen enkel voor 
die overeenkomst afstand van hun recht op gedwongen uitvoering. Een automatische ontbinding is 
hier dan wel gerechtvaardigd. 
  
§ 3. Waardering 

 
Ondanks de mogelijke rechtvaardiging voor het onderscheid kan deze redenering niet voldoen. De 
vraag is immers of de wetgever artikel 1183 B.W. werkelijk zo geconcipieerd heeft dat ook een 
ontbinding wegens wanprestatie eronder kan vallen. 
Uit het contrast van de bewoordingen van de artikelen zou men eerder het tegendeel afleiden. Het lijkt 
dat artikel 1184 B.W. speciaal in het leven werd geroepen om een antwoord te bieden op de hypothese 
dat er een tekortkoming was. In dit geval wou de wetgever dat de ontbinding gerechtelijk werd 
gevorderd en dat er een keuzerecht bleef, in tegenstelling tot de ontbinding van het voorgaande artikel 
1183 B.W. De notie “in dit geval” van artikel 1184 B.W. slaat eerder op “het geval dat één van beide 
partijen haar verbintenis niet nakomt”, dan dat het zou slaan op “het geval dat de ontbindende 
voorwaarde stilzwijgend begrepen is”, wat slechts een gevolg is voor de hypothese dat één van beide 
partijen haar verbintenis niet nakomt.  
Volgens het openbaar ministerie in het arrest van 1818 daarentegen diende “ce cas” wel degelijk als 
“celui de la condition résolutoire sous-en-tendue” te worden begrepen, omdat “(cela est)le seul dont 
s’occupe l’article 1984” en precies hier zit de fout. Het is de wanprestatie waar dit artikel zich om 
bekommert. De stilzwijgende voorziening, de keuzemogelijkheid en de rechterlijke tussenkomst zijn 
alle slechts gevolgen die aan deze bijzondere aard worden verbonden. De strekking die de 
stilzwijgendheid als het onderscheidend criterium beschouwt, verwart het gevolg met de oorzaak. 
 
Het onderscheidend criterium van de artikelen 1183 en 1184 B.W. is aldus niet de stilzwijgendheid, 
maar wel het karakter van de voorwaarde die aanleiding heeft tot ontbinding. In geval het om een 
tekortkoming gaat, moet het regime 1184 B.W. toegepast worden. Aldus is de ontbinding wegens 
wanprestatie aan een keuzerecht onderworpen, in tegenstelling tot de voorwaarde die automatisch 
intreedt. 
 
Dit onderscheid in behandeling door de wetgever heeft een voldoende rechtvaardiging: de 
rechtvaardiging voor het verschillend rechtsgevolg is gelegen in het feit dat de schuldenaar nog vat 
heeft op de ‘voltrekking’ van de wanprestatie: 
Het zou te drastisch zijn in geval van wanprestatie onmiddellijk de overeenkomst te ontbinden, want 
het is mogelijk dat de schuldenaar alsnog wil presteren of dat de schuldeiser er meer baat bij heeft dat 
de overeenkomst toch nog wordt uitgevoerd. Wanneer de ontbinding uitsluitend afhankelijk gemaakt 
wordt van de wanprestatie van één der partijen, wordt de macht tot het ontbinden bij de schuldenaar 
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gelegd, die zich inderdaad door zijn enkele tekortkoming kan bevrijden. Zo zou het uitdrukkelijk 
ontbindend beding in plaats van een bijkomend, efficiënt sanctioneringsmechanisme te zijn voor de 
schuldeiser, een heuse beperking van diens essentiële rechten uitmaken. 
Het is bovendien ook mogelijk dat er misverstanden optreden die niet noodzakelijk een ontbinding van 
de overeenkomst behoeven. De appreciatie van de schuldeiser is dus noodzakelijk om vast te stellen 
dat de wanprestatie wel degelijk heeft plaatsgevonden123.  
 
Bij de ontbindende voorwaarde is dit keuzerecht er niet, omdat de partijen de gedwongen uitvoering 
eenvoudigweg niet kunnen vorderen: de niet-uitvoering is immers niet het gevolg van kwaaie wil, 
maar van een gebeurtenis die extern is aan de rechtsverhouding. Zoals gezegd bestaat de bedoeling 
van de ontbindende voorwaarde erin dat partijen op voorhand aangeven onder welke omstandigheden 
zij willen gebonden zijn, en zo wordt zo het pactum afgebakend. Daarentegen vormt een tekortkoming 
net de hypothese waarvoor de bindende kracht van de overeenkomst haar nut kent. De ontbinding is 
dus slechts een optionele sanctie, als het ernaar uitziet dat die uitvoering niet (gemakkelijk) zal 
gebeuren. 
 
§ 4. Besluit 

 
Het uitdrukkelijk beding vindt historisch zijn grondslag in artikel 1183 B.W., omdat dit de enige 
mogelijkheid was voor de rechtspraktijk om de verplichte rechterlijke tussenkomst te omzeilen.  
Dat neemt niet weg dat de intentie van de wetgever was om de wanprestatie van een contractspartij zo 
omzichtig mogelijk te behandelen, en de gedwongen uitvoering ervan niet uit te sluiten. In tegendeel, 
nu de rechterlijke controle en de uitstelmogelijkheid (twee waarborgen tot het uitvoeren van de 
verbintenis) reeds omzeild worden, moet men op zijn minst de keuzeplicht behouden. 
Het consequent doortrekken van de automatische rechtsgevolgen van artikel 1183 B.W. op de 
ontbinding wegens wanprestatie kan uiteraard tellen qua geloofwaardigheid van de geoorloofdheid van 
het uitdrukkelijk ontbindend beding, maar het praktische gevolg daarvan betekent een complete 
uitholling van het recht op een gedwongen uitvoering. Het is precies voor de hypothese van de 
wanprestatie dat de bindende kracht van de overeenkomst haar nut kent, en daarmee het ganse 
verbintenissenrecht. De uitvoering moet dus principieel kunnen worden afgedwongen. 
De geoorloofdheid van het uitdrukkelijk ontbindend beding dient aldus als een verworvenheid contra 
legem te worden beschouwd. Omdat het beding nog steeds de sanctie voor een tekortkoming behelst, 
moet het regelgevend kader in artikel 1184 B.W. worden gevonden, waardoor de rechtsgevolgen en 
uitoefeningsvoorwaarden van dat artikel blijven gelden. 
 
Het uitdrukkelijk ontbindend beding is bovendien niet alleen om historische, theoretische en 
praktische motieven te onderscheiden van de ontbindende voorwaarde, maar tevens vanuit 
rechtsvergelijkend perspectief:  
De ontbinding wegens wanprestatie heeft een moeizame ontwikkeling gekend, waarvan het 
eindstadium met ons Burgerlijk Wetboek nog niet bereikt is, en recentere wetgevingen wordt 

                                                   
123 Onder voorbehoud van een controle door de rechter achteraf. 
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inderdaad aan de tussenkomst van de rechter een geringere rol toebedeeld124. Zo ook in het Nieuw 
Burgerlijk Wetboek in Nederland, waar artikel 265 stelt dat “Iedere tekortkoming van een partij in de 
nakoming van een van haar verbintenissen geeft aan de wederpartij de bevoegdheid om de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard 
of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Aldus wordt de 
ontbindingsbeslissing in handen van de schuldeiser gelegd, onder voorbehoud van een rechterlijke 
controle achteraf. Deze ontbinding staat helemaal niet in de buurt van de ontbindende voorwaarde en 
is ook niet geconstrueerd is als een “stilzwijgend ontbindend beding, dat begrepen is in elke 
wederkerige overeenkomst”, maar simpelweg als een recht dat elke contractspartij toekomt. 
Met artikel 267 werd bovendien een aparte bepaling gewijd aan de wijze van intreden van de 
ontbinding, waardoor ook hier alle discussie van tafel geveegd wordt: “De ontbinding vindt plaats 
door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde”. 
Hoewel de rechtsgeschiedenis van Nederland voor wat het burgerlijk recht betreft, gelijklopend is met 
België, werden de verbeterde inzichten ondertussen omgezet in codificatie, waardoor elke discussie uit 
te weg geruimd is en tot de geschiedenis behoort. Een hercodificatie van het ontbindingsrecht dringt 
zich ook bij ons op, zodat het eindeloos herhalen van argumenten voor de indeling achterwege kan 
worden gelaten. 

 
Hoofdstuk 3. Opzegging 
 
Zoals hierboven reeds aangegeven treedt de opzegging pas in, nadat een contractspartij zich op zijn 
opzeggingsrecht beroept door een eenzijdige wilsuiting.  
Dit blijkt zelfs uit de louter taalkundige betekenis van het woord:  “het mededelen dat men de 
genoemde aangegane verbintenis wil doen ophouden of van een recht of dienst geen gebruik meer wil 
maken”125. Aldus slaat de term ‘opzeggen’ eigenlijk op de rechtshandeling die de beëindiging of het 
tenietgaan van de overeenkomst met zich meebrengt. 
Partijen kunnen contractueel bepalen aan welke vormvereisten de kennisgave van de opzegging moet 
voldoen. 
 
 

Afdeling 2. De werking in de tijd van de beëindiging 
 
Om de werking in de tijd van de beëindiging van de overeenkomst toe te lichten, dringt een 
onderscheid tussen twee soorten overeenkomsten zich op: 
 
1. De “duurcontracten” zijn overeenkomsten waarbij er doorlopende of opeenvolgende prestaties 
moeten worden uitgevoerd die zich uitstrekken over een tijdsinterval126. Daarbij gaat het bovendien 
vaak om prestaties die geconsumeerd worden, zodat ze niet voor teruggave vatbaar zijn. 
 

                                                   
124 R. VANDEPUTTE, De overeenkomst, 271; Hij haalt het Duits Burgerlijk wetboek aan. 
125 Vandaele Woordenboek der Nederlandse Taal 
126 R. VANRANSBEECK, “De opzegging”, R.W. 1995-96, 351 
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2. Bij “onmiddellijke contracten” gaan de verbintenissen teniet bij de uitvoering ervan.  
 
 
Hoofdstuk 1. Ontbinding ex tunc 
 
Louter taalkundig betekent ontbinden niet meer in dan het tegenovergestelde van verbinden. Als de 
(ver)bindende werking van een overeenkomst betekent dat men verplicht is ze na te leven, houdt de 
ontbinding in dat die verplichting opgeheven wordt127. Deze “opheffing” kan zowel kan slaan op een 
opheffing van de initiële verplichting, als op de opheffing van toekomstige verplichtingen. Aldus kan 
de ontbinding dan worden toegepast in functie van zowel onmiddellijke als duurovereenkomsten. 
 
Juridisch echter kent de wetgever met de artikelen 1179 en 1183 B.W. aan “ontbinding” een 
retroactieve werking toe. Ze wordt uitsluitend gehanteerd voor twee specifieke rechtsinstellingen, met 
name de beëindiging wegens wanprestatie of de beëindiging ingevolge de vervulling van een 
ontbindende voorwaarde. 
 
§ 1. Onmiddellijke overeenkomsten  

 
De bepaling dat de ontbinding moet terugwerken tot de dag waarop de overeenkomst afgesloten werd, 
is op maat gemaakt van de onmiddellijke overeenkomsten. Voor deze categorie is het zelfs 
noodzakelijk dat ontbinding retroactief werkt, wil er effectief enig gevolg plaatsvinden. Wanneer bij 
een verkoop de verkoper de eigendom van een goed heeft overgedragen, en de koper de prijs heeft 
betaald, zal een ontbinding die enkel verplichtingen voor de toekomst opheft, weinig uithalen.  
De terugwerkende kracht impliceert dat de partijen geplaatst worden in de situatie waarin zij zich 
zouden bevonden hebben, indien zij niet hadden gecontracteerd. Dit houdt in dat de partijen aan elkaar 
moeten teruggeven wat ze reeds gepresteerd hadden128. Als deze teruggave niet in natura kan 
geschieden, moet ze bij equivalent gebeuren129. 
Van deze retroactieve werking kunnen de partijen nochtans afwijken, nu deze regel slechts de private 
belangen van de schuldeiser raakt130. De regel moet ook beperkend geïnterpreteerd worden ten 
opzichte van de rechten van derden te goeder trouw, want zij kunnen misleid worden door de 
schijnbare toestand131. Verder bestaan er uitzonderingen voor wat betreft de daden van beheer, het 
risico en de verjaring132. Bij de ontbinding wegens wanprestatie mag de schuldenaar geen voordeel 
halen uit de beëindiging, zodat geïnde vruchten moeten worden teruggegeven, en daden van beheer 
aan de schuldeiser vergoed133. 
 

                                                   
127 Van Daele woordenboek der Nederlandse taal. 
128 R. VANDEPUTTE, De overeenkomst, 272  
129 K. VANHALLE e.a., “Beëindiging van de overeenkomst” in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig handboek verbintenissenrecht, Antwerpen, 
Kluwer rechtswetenschappen, 2000, 273 
130 R. DEKKERS, Handboek Burgerlijk Recht, 274  
131 E. VAN HOECKE, “Overeenkomsten met een ontbindende voorwaarde tijds bepaling”, T.B.B.R. 2002, 158 
132 R. DEKKERS, Handboek Burgerlijk Recht, 273; R. VANDEPUTTE, De overeenkomst, 273 
133 M. VAN QUICKENBORNE, Voorwaardelijke verbintenissen, 21 
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§ 2. Duurovereenkomsten 

 
De retroactieve ontbinding is minder vanzelfsprekend voor duurovereenkomsten. De wetgever schijnt 
deze uitgebreide categorie van overeenkomsten gewoonweg over het hoofd te hebben gezien.  
Volgens de traditionele visie vormen de duurovereenkomsten een uitzondering op de retroactieve 
ontbinding (A), terwijl dit door anderen genuanceerd wordt op basis van de ondeelbaarheid van de 
overeenkomst (B). Een derde strekking gooit het over een pragmatisch boeg, door de terminologie aan 
te passen in functie van de soort overeenkomst (C). 
 
A. De duurovereenkomsten als uitzondering op de retroactiviteit 
 
Overwegend wordt eenvoudigweg gesteld dat de duurovereenkomsten een uitzondering vormen op het 
principe van de retroactiviteit, omdat dat de restitutie van de prestaties niet mogelijk is of niet 
opportuun is134. De ontbinding geschiedt dan ex nunc in plaats van ex tunc. 
 
Er heerst echter onzekerheid met betrekking tot de terugwerking van de rechtsgevolgen.  
In principe zou de ontbinding terugwerken tot op de dag van het instellen van de vordering tot 
ontbinding135,136. Hierop wordt uitzondering gemaakt als er na die dag nog uitvoering geweest is, 
waarvan de restitutie eveneens onmogelijk is, of omgekeerd als de partijen vroeger reeds de uitvoering 
geschorst hebben (enac), waardoor restitutie niet nodig is. De rechter kan dan beslissen dat de 
ontbinding zal terugwerken tot op het ogenblik van de laatste prestatie137. Dit wekt de indruk dat het 
principe is dat een retroactieve ontbinding moet optreden “zo dit nog mogelijk of nuttig is”.  
Als de schuldeiser echter voor bepaalde uitgevoerde prestaties nog geen tegenprestatie genoten heeft, 
dient uitvoering bij equivalent te gebeuren voor dat gedeelte138. 
Volgens een ander opvatting moet de beëindiging in principe gelden vanaf de uitspraak door de 
rechter, tenzij in geval van een eerdere schorsing van de uitvoering, een uitdrukkelijk ontbindend 
beding of rechtsmisbruik in de uitvoering na het instellen van de vordering139. 
 
B. Restitutie van ondeelbare verbintenissen op grond van de verrijking zonder oorzaak 

 
Steeds vaker wordt echter opgeworpen dat het onderscheid tussen duur- en onmiddellijke 
overeenkomsten niet altijd sluitend of relevant is, noch de mate van teruggeefbaarheid van de 
prestaties, zodat gesuggereerd wordt om een oplossing te zoeken die gesteund is op het al dan niet 
ondeelbaar karakter van de contractonderdelen140.  
                                                   
134 W. VAN GERVEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 207; R. KRUITHOF e.a., “Overzicht van rechtspraak”, 589; R. DEKKERS, 
Handboek Burgerlijk Recht, 273; R. VANDEPUTTE, De overeenkomst, 272; T. DELAHAYE, Résiliation et résolution, 247; W. RAUWS, 
Civielrechtelijke beëindigingswijzen, 506; L. DEMEYERE, “Ontbindingsbedingen”, 82; K. VANHALLE, e.a., “Beëindiging van de 
overeenkomst” in Bestendig handboek verbintenissenrecht, 273 
135 W. VAN GERVEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 207; R. KRUITHOF e.a., “Overzicht van rechtspraak”, 589; T. DELAHAYE, 
Résiliation et résolution, 247 
136 Voor het uitdrukkelijk ontbindend beding geldt volgens ons dan dat dit vice versa de dag van beroeping op het beding is, en voor de 
ontbindende voorwaarde de dag van het vervuld zijn van de voorwaarde. 
137 K. VANHALLE e.a. “De beëindiging van de overeenkomst” in Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, 264 
138 L. DEMEYERE, “Bedingen ter beëindiging”, 30; R. KRUITHOF e.a., “Overzicht van rechtspraak”, 591 
139 C. LEFEBRE, “Les effets de la résolution judiciaire des contrats successifs”, Rev.Not b. 1988, 234-236  
140K. VANHALLE e.a., “De beëindiging van de overeenkomst”, 265 
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De onmogelijkheid of nutteloosheid van de ongedaanmaking zouden niet voldoen om de afwijking 
van het principe van de retroactiviteit te rechtvaardigen141: 
 
Onmogelijk? 
De restitutie van prestaties in het kader van duurovereenkomsten is wel degelijk mogelijk, door middel 
van een geldelijke compensatie op grond van de beginselen van de verrijking zonder oorzaak. Deze 
methode wordt ook gehanteerd voor geconsumeerde prestaties bij onmiddellijke overeenkomsten en 
voor ongedaanmaking in het kader van de nietigverklaring, zodat het niet duidelijk is waarom deze 
regels geen toepassing zouden hebben voor de ontbinding van duurovereenkomsten142.  
 
Niet nuttig? 
De vraag of het nuttig is om de prestaties van een duurovereenkomst ongedaan te maken, moet 
beoordeeld worden aan de hand van het criterium van de “ondeelbaarheid” van de verbintenis. 
Als de opeenvolgende prestaties van de duurovereenkomst deel uitmaken van eenzelfde einddoel, dat 
maar ten volle bereikt kan worden als de overeenkomst volledig wordt uigevoerd, dan is de 
overeenkomst ondeelbaar. In dit geval moet de retroactiviteit ten volle toepassing kennen, en verloopt 
te terugwerking van de ontbinding ex tunc tot aan de contractssluiting, met toepassing van de 
beginselen van de verrijking zonder oorzaak. De contractspartijen hebben immers het doel van de 
overeenkomst niet kunnen bereiken, zodat de verstrekte prestaties afzonderlijk geen nut vertonen. 
Voor ondeelbare verbintenissen is het dus opportuun en noodzakelijk dat er een volledige restitutie 
plaatsvindt.  
Wanneer daarentegen de overeenkomst bestaat uit periodieke opeenvolgende prestaties die wederzijds 
gelijkwaardig zijn en corresponderen, dan is de overeenkomst deelbaar. In dit geval zal het inderdaad 
niet nuttig zijn de ontbinding te laten terugwerken tot de contractsluiting, daar een tekortkoming de 
voorheen geleverde prestaties onaangetast laat. Aldus mag de ontbinding hier terugwerken tot het 
moment van de foutieve uitvoering. Dit zal vaak maar niet noodzakelijk gelijk zijn aan de datum van 
het instellen van de vordering143.  
 
Volgens CORNELIS is zelfs dit laatste onderscheid nog te veel, en moet elke overeenkomst zonder 
uitzondering retroactief ontbonden worden met toepassing van de regels van de buitencontractuele 
aansprakelijkheid, de onverschuldigde betaling of de verrijking zonder oorzaak, net als de 
nietigverklaring144. De uitzondering die gemaakt wordt op basis van de ‘deelbaarheid’ van de 
overeenkomst zou immers niet gerechtvaardigd zijn, nu een dergelijke pragmatische oplossing indruist 
tegen de wettelijke regels. Bovendien zou het onduidelijk zijn aan de hand van welk criterium de 
rechter moet oordelen of een overeenkomst al dan niet deelbaar is145. 
 

                                                   
141 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 773; C. LEFEBRE, “Les effets de la résolution judiciaire des contrats successifs”, 
Rev.Not b. 1988, 227-233; W. VAN GERVEN, Verbintenissenrecht, 208  
142 C. LEFEBRE, l.c., 229 
143 W. VAN GERVEN, Verbintenissenrecht, 208 
144 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 775 
145 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 776 
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C. Terminologie in functie van de rechtsgevolgen 
 
Hoewel de meeste auteurs een strikte toepassing van de termen ‘opzeggen’ en ‘ontbinden’ hanteren146, 
gaan er stemmen op van kritiek tegen deze werkwijze:  
De stelling dat de verschillende termen moeten worden gebruikt om de verschillende instituten en hun 
respectieve rechtsgevolgen aan te duiden gaat niet op: ondanks de verschillende aard van de instituten 
wordt ‘ontbinding’ gebruikt voor zowel de beëindiging wegens wanprestatie als de ontbindende 
voorwaarde, en ‘opzegging’ voor zowel de eenzijdige als wederzijdse beëindiging147. 
De rechtsgevolgen zijn eveneens niet eenvormig van toepassing, aangezien de retroactieve werking 
van de ontbinding afgewezen wordt voor duurovereenkomsten.  
Aldus zou voor de beëindiging van een duurovereenkomst steeds gebruik moeten worden gemaakt van 
de term ‘résilier’. Dit zal ook beter aansluiten bij de bedoeling van de partijen, die meestal de 
voorgaande prestaties niet in vraag stellen, maar slechts voor de toekomst de overeenkomst wensen te 
beëindigen148.  
 
Deze theorie houdt in dat de termen vereenzelvigd worden met hun (gebruikelijke) rechtsgevolg. Door 
het retroactieve rechtsgevolg dat de wetgever aan ‘ontbinden’ heeft toegekend, is de ex tunc werking 
er als het ware mee geassimileerd, en doordat omgekeerd de opzegging enkel speelt bij 
duurovereenkomsten, is aan deze term het ex nunc rechtsgevolg inherent. Doordat de werking van de 
ontbinding bij duurovereenkomsten niet kan worden uitgevoerd, kan ook deze instelling niet van 
toepassing zijn.  
Als gevolg daarvan moet ‘ontbinding’ uitsluitend gehanteerd worden voor het tenietgaan van 
onmiddellijke overeenkomsten, en ‘opzeggen’ voor het tenietgaan van duurovereenkomsten, ongeacht 
die reden die tot de beëindiging aanleiding heeft gegeven.  
Onder niet-juristen kent deze indeling inderdaad veel toepassing, omdat de rechtgevolgen die op de 
overeenkomsten de facto van toepassing zullen zijn in de termen ingebed liggen, en meestal zullen 
overeenstemmen met hetgeen de partijen beogen. Ook in de rechtspraak komen courant toepassingen 
van deze werkwijze voor149 en zelfs de wetgever laat zich door deze pragmatische aanpak verleiden: 
zo stelt artikel 14 WLVO dat de verzekeraar de overeenkomst kan ‘opzeggen’ in geval de 
verzekeringnemer de premie niet betaalt. 
 
In het Nederlands wordt bij duurovereenkomsten ook vaak gewag gemaakt van een “verbrekingsrecht” 
voor de beëindiging wegens wanprestatie150. 
Verbreken is geen juridisch begrip. Het duidt op een feitelijke situatie van stopzetting van een 
contractuele relatie151. Hoewel verbreken soms zuiver als synoniem voor opzeggen op te vatten is, 

                                                   
146 A. BOUCQUEY, “La dissolution du contrat” in X.(ed.), Obligations. Traité théorique et pratique, Editions Kluwer, Brussel, losbl., 2; E. 
MONARD, “Ontbinding van overeenkomsten”, Limb. Rechts. 2009, 299. P. VANHELMONT, noot onder Antwerpen 18 februari 2002 en 24 juni 
2002, Limb. Rechtsleven 2002, 293 
147 I. MOREAU-MARGRÈVE, noot onder Luik 2 januari 1967, J.T. 1968, 241 
148 I. MOREAU-MARGRÈVE, l.c., 242 
149 Kh. Doornik, 10 mei 1988, aangehaald en geciteerd bij R. KRUITHOF e.a. “Overzicht”, 508; Bergen, 13 maart 2008, J.L.M.B. 2009, noot 
B. KOHL 
150 R. VANDEPUTTE, 272; R.DEKKERS, 267; L. DEMEYERE “Rechtshandelingen ter beëindiging”, 27 
151 F. VERMANDER, “Bedingen over de duur van het contract”, 250  
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duidt het meestal op een onrechtmatige beëindiging van de overeenkomst152. Contractbreuk doelt 
meestal op het begaan van een wanprestatie in de uitvoering van het contract, waarbij tevens de wil 
aanwezig is de contractuele relatie niet meer verder te zetten. In dit geval zal de tegenpartij aldus de 
ontbinding ten laste van de verbreker kunnen vorderen153.  
In deze context doelt verbreken echter op het beëindigen van de duurovereenkomst wegens een 
tekortkoming door de tegenpartij. Het lijkt dus enigszins tussen beide begrippen in te liggen: in ieder 
geval gaat het over de beëindiging van een duurovereenkomst ex nunc (opzegging), doch enkel in het 
specifieke geval de reden bestaat uit de tekortkoming van de tegenpartij (ontbinding). 
 

Waardering 
 
Een dergelijke werkwijze is zeker overzichtelijker, toegankelijker en beter aansluitend bij de praktijk.  
Bij deze indeling maakt de terminologie inderdaad geen onderscheid meer tussen de beëindiging naar 
aanleiding van een wanprestatie en de beëindiging omwille van redenen die vreemd zijn aan het 
contract, terwijl dit onderscheid belangrijk is omdat het toelaat aan te duiden wie ‘schuld’ heeft aan het 
einde van de contractuele relatie, wat het recht op schadevergoeding of behoorlijkheidswaarborgen zal 
bepalen. De vraag is echter of het noodzakelijk is dat een term dit reeds aangeeft.  
Immers, in geval van een betwisting zal de rechter steeds onderzoeken wat de feitelijke oorzaak was 
van de beëindiging, en bepalen welk vergoedingsregime van toepassing is. Het al dan niet retroactief 
intreden van de rechtsgevolgen zal uit de context zelf blijken, zonder dat het strikt noodzakelijk is de 
termen om te buigen naar de wettelijke instituties.  
Anderzijds lijkt het moeilijker om in verband met een ontbindende voorwaarde te spreken van een 
opzegging, nu dit zo overweldigend impliceert dat er een beslissing genomen werd door een van de 
contractanten. Stellen dat de overeenkomst is “opgezegd ingevolge het voltrokken zijn van de 
onzekere gebeurtenis” is uit den boze. Dit komt in praktijk ook minder voor: het gebruik van de term 
opzeggen is hardnekkiger bij een ontbinding wegens wanprestatie, omdat hier eveneens 
beslissingsmacht is.  
Bovendien kan het (nog meer) verwarrend zijn om in een concrete zaak bepaalde begrippen te 
gebruiken, maar daarbij te verwijzen naar wetgeving die andere terminologie hanteert. 
Het lijkt dan ook aangewezen om de woordkeuze zoals die door het Burgerlijk Wetboek gehanteerd 
wordt, aan te houden. Dit heeft dan voor gevolg dat duurovereenkomsten wel ontbonden kunnen 
worden, doch dat deze ontbinding slechts uitwerking heeft voor de toekomst, tegen de bewoordingen 
van de wetgever in. Dit wordt inderdaad als kunstmatig ervaren en getuigt van weinig pragmatisme, 
maar is een noodzakelijk kwaad. Een wetgevend ingrijpen waarbij de ontbinding niet noodzakelijk 
retroactief moet intreden154, of waarbij het regime van de beëindiging wegens wanprestatie niet 
noodzakelijk ‘ontbinding’ wordt genoemd, vormt hier een uitweg. 
 
 

 
                                                   
152 D. VAN DRIESSCHE, “De keuze tussen verbreking en ontbinding in aannemingscontracten: “Bezint eer ge begint”, noot onder Kh. 
Dendermonde 10 mei 2007, T.B.B.R. 2008, 612 
153 P. VANHELMONT, noot onder Antwerpen 18 februari 2002 en 24 juni 2002, Limb. Rechtsleven 2002, 293 
154 In het N.B.W. van Nederland werd ondertussen inderdaad bepaald dat de ontbinding in principe niet retroactief intreedt, omdat dit geacht 
werd nauwer aan te sluiten bij de partijbedoeling (E. VAN HOECKE, “Ontbindende voorwaarde en ontbindende tijdsbepaling” T.B.B.R. 2002, 
159). 



35 
 

 
Hoofdstuk 2. Opzegging ex nunc 
 
De opzegging geschiedt steeds voor de toekomst omdat deze beëindigingvorm uitsluitend bestemd is 
om partijen toe te laten hun vrijheid te herwinnen155. Een ex nunc beëindiging houdt in dat er geen 
nieuwe rechtsgevolgen uit de overeenkomst meer voortvloeien, maar dat de voordien ingetreden 
rechtsgevolgen blijven bestaan156. Een opzeggingstermijn voorziet dat de overeenkomst nog voor een 
bepaalde tijd wordt voortgezet, waarna ze automatisch uitdooft. 
  

                                                   
155 K. ANDRIES, “Duur, duurzaamheid en beëindiging”, 32;  
156 W. VAN GERVEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 255 
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Titel III: De bedingen en hun kwalificatie 
 
In deze laatste titel worden de besluiten van de eerste twee delen gesynthetiseerd in een theoretisch 
model van de kwalificatie van beëindigingbedingen (Afdeling 1). Vervolgens wordt dit model getoetst 
aan enkele courante bedingen die moeilijkheden opleveren met betrekking tot hun kwalificatie 
(Afdeling 2). 
 
 

Afdeling 1. Synthese van de theorie 
 
In deze afdeling worden de kenmerkende criteria van elk van de bedingen tegenover elkaar geplaatst, 
om een duidelijke aflijning van de onderscheiden regimes te bekomen (Hoofdstuk 1). Vervolgens 
wordt het probleem van de hiërarchie van de criteria behandeld (Hoofdstuk 2). Dit resulteert in een 
besluit omtrent de kwalificatie van beëindigingsbedingen (Hoofdstuk 3). 
 
 
Hoofdstuk 1. Model 
 
Op grond van de overwegingen hierboven wordt thans getracht een wetmatigheid tussen de drie 
bedingen te vinden. 
 
Ontbinding ingevolge de ontbindende voorwaarde: 

- Geschiedt automatisch, als gevolg van rechtsfeit 
- Wegens een gebeurtenis die vreemd is aan het contract 
- Werkt ex tunc 

Ontbinding ingevolge een uitdrukkelijk ontbindend beding: 
- Geschiedt als gevolg van een rechtshandeling 
- Wegens een wanprestatie van de tegenpartij 
- Werkt ex tunc 

Opzegging 
- Geschiedt als gevolg van een rechtshandeling 
- Wegens een gebeurtenis die vreemd is aan het contract 
- Werkt ex nunc 

 
 Er zijn drie criteria zijn die de bedingen van elkaar onderscheiden.  
 Elk beding heeft twee criteria gemeenschappelijk met een ander beding 
 Een derde eigenschap is uniek per beding. 
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Opmerking: Voor het opzeggingsbeding kunnen partijen abstractie maken van het wanprestante 
karakter van de aanleidinggevende gebeurtenis, als zij de belangen van de tegenpartij bij de 
beëindiging in acht nemen. 
 
 
Deze gevolgtrekkingen laten toe volgend schema uit te werken: 
 
 
Ex tunc                        Uitdr. Ontb. beding                       Rechtshandeling 
 
 
 
 
 
 
 
                 Ontb.                                                      Opzeg. 
                 Vwe                                                       beding 
  
 
 
 
 

        Externe gebeurtenis 
 
 
 
De plaats van de bedingen op de zijdes van de driehoek kan bepaald worden door het samenvallen van 
de twee criteria aan de hoeken, of door het omgekeerde criterium te nemen van de tegenoverliggende 
hoek. 
 

Hoofdstuk 2. Probleemstelling 
 
In de praktijk komen echter bedingen voor die verschillende kenmerken door elkaar vertonen. Deze 
bedingen moeten gekwalificeerd worden aan de hand van de bedoeling van de partijen, en de 
kenmerken die eigen zijn aan de bedingen. De vraag stelt zich echter welk van de criteria 
doorslaggevend zal zijn. 
 
 
§ 1. De aard van de rechtsgevolgen 
 

Voor het ex nunc dan wel ex tunc intreden van de rechtsgevolgen bestaan de meeste uitzonderingen, 
en partijen kunnen ook onderling zelf overeenkomen wanneer de rechtsgevolgen zullen intreden. 
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Doordat er steeds een ex nunc werking zal zijn bij duurovereenkomsten, ondanks een ontbindende 
voorwaarde of een ontbindend beding, zal dit criterium niet veel wijzer maken. Meestal zal dit 
criterium dus het minste stand houden, en zal er meer gefocust worden op de overige twee om het 
beding te kwalificeren.  
Nochtans mag het belang van dit criterium niet onderschat worden. De werking van de rechtsgevolgen 
vertoont immers een sterke band met de terminologie, waardoor sommigen zoals gezegd er zelfs voor 
pleiten de indeling te maken puur op basis van dit kenmerk.  
Bovendien kan het karakter van de rechtsgevolgen wel degelijk bijdragen tot een herkwalificatie, met 
name wanneer er twijfel bestaat tussen een opzeggingsbeding en een ontbindende voorwaarde. De 
vraag of de partijen “nooit zouden hebben gecontracteerd” dan wel “niet meer verder willen 
contracteren” kan een indicatie zijn van de ware bedoeling van de partijen. 
 
§ 2. Het intreden van de rechtsgevolgen 

 
De vraag of de beëindiging van rechtswege intreedt dan wel of er een rechtshandeling vereist is van 
een der contractspartijen is een zeer belangrijke factor bij het kwalificeren van een beding. Zij zal 
immers een absoluut onderscheid maken tussen de ontbinding wegens wanprestatie en het 
opzeggingsbeding enerzijds, en de ontbindende voorwaarde anderzijds. 
Toch zijn de bewoordingen van de partijen niet altijd doorslaggevend. Partijen zullen soms immers 
bepalen dat de beëindiging van rechtswege intreedt, doch dit zal niet noodzakelijk overeenstemmen 
met het regime dat werkelijk van toepassing is. Het beding mag niet in eerste instantie gekwalificeerd 
worden aan de hand van de gevolgen die het teweegbrengt, maar moet bekeken worden vanuit de 
oorzaak. De uitoefeningsvoorwaarden zijn een noodzakelijk gevolg, door de wetgever (of andere 
rechtsbronnen) aan het beding gekleefd.  
Nochtans zullen partijen soms voor een bepaalde rechtsfiguur kiezen, net om de rechtsgevolgen te 
bekomen. Wanneer deze echter niet stroken met de ware bedoeling van de partijen, zal het 
geherkwalificeerd worden wegens oneigenlijk gebruik. 
Dit criterium zal dus pas in tweede instantie van doorslaggevend belang zijn. 
 
 
§ 3. De oorzaak van de beëindiging 

 
Het is de finaliteit van het beëindigingsregime dat het beding in eerste instantie zijn kwalificatie geeft. 
Het zal dus het karakter zijn van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de beëindiging, dat het sterkste 
criterium is. Als er een wanprestatie in het spel is, hebben we ontegensprekelijk met een uitdrukkelijk 
ontbindend beding te maken. Daaruit volgt dat een rechtshandeling vereist is om de beëindiging te 
doen intreden, en dat de rechtsgevolgen in principe zullen retroageren. Als een handeling dus een 
wanprestatie uitmaakt, zal daar noodzakelijk uit volgen dat een initiatief moet genomen worden met 
betrekking tot het intreden van de ontbinding. 
Hierbij moet een voorbehoud gemaakt worden voor de hypothese waarin de schuldeiser met een 
opzegging wil ageren tegen een wanpresteerder. In dit geval moet abstractie gemaakt worden van het 
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karakter van de gedraging, want door de vereisten voor de opzegging na te leven wordt dit beding een 
opzeggingsbeding.  
 
 
Hoofdstuk 3. Besluit 
 
Om tot de juiste kwalificatie van een beding te komen is volgende hiërarchie doorslaggevend: 
 
1. Vindt de beëindiging haar oorzaak in een tekortkoming, dan hebben we te maken met een 
uitdrukkelijk ontbindend beding, dat een rechtshandeling vereist om te kunnen worden uitgeoefend, en 
dat in principe een retroactieve beëindiging met zich meebrengt 
 
2. Is er geen wanprestatie in het spel, maar hangt de beëindiging af van een welbepaalde omschreven 
externe gebeurtenis of is er geen motivatie voorhanden, dan gaat het om een ontbindende voorwaarde 
of een opzeggingsbeding157. De wijze van intreden van de rechtsgevolgen zal hier doorslaggevend 
zijn: een automatische beëindiging zonder behoorlijkheidsvereisten leidt tot een ontbindende 
voorwaarde. Als er een keuzerecht wordt voorbehouden hebben we te maken met een 
opzeggingsbeding. Dan zullen ook de belangen van de tegenpartij in principe in acht moeten worden 
genomen. 
 
3. Als gevolg van die kwalificatie zullen de rechtsgevolgen voor de toekomst of retroactief werken. 
Deze rechtsgevolgen beantwoorden niet altijd noodzakelijk aan de wil van de partijen. Zo zal men bij 
duurcontracten eerder de beëindiging voor de toekomst bedoelen en bij onmiddellijke contracten wel 
een ongedaanmaking van de reeds geleverde prestaties. De rechtsgevolgen resulteren aldus uit de 
voorgaande criteria, doch kunnen op maat van de overeenkomst aangepast worden. 
 
 
 
                            Ja                = Uitdrukkelijk ontbindend beding  
                                                                 
Wanprestatie ?                                                  Neen      = Ontbindende voorwaarde 
                                                Keuzerecht?   
                          Neen                                       Ja            = Opzeggingsbeding 
 
 
Het uitdrukkelijk ontbindend beding heeft aldus genoeg aan één criterium om haar kwalificatie te 
kennen. Voor de ontbindende voorwaarde zijn twee negatieve criteria vereist. Het opzegbeding 
voldoet aan een positief en aan een negatief criterium. 
 

                                                   
157 S. STIJNS, “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen”, nr. 50 
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Afdeling 2. Toetsing aan de praktijk  
 
Nu er theoretisch een ideaal model gevormd is, rest ons deze theorie te toetsen aan de praktijk en 
bepaalde hybride bedingen die aanleiding geven tot verwarring, via deze theorie een juiste kwalificatie 
te geven. Achtereenvolgens worden de faillissementsclausule (Hoofdstuk 1), het 
controlewijzigingsbeding (Hoofdstuk 2), het wettelijke verbrekingsrecht bij de aanneming (Hoofdstuk 
3), de ontbinding van de concessieovereenkomst (Hoofdstuk 4) en de bijzondere regels van het 
arbeidsovereenkomstenrecht (Hoofdstuk 5) besproken.  
 
 
Hoofdstuk 1. Faillissement 
 
De clausule waarbij partijen bepalen dat de insolventie van één der partijen het einde van de 
overeenkomst met zich zal meebrengen heeft al veel stof tot discussie opgeleverd. Er gaan stemmen 
op voor een kwalificatie als ontbindende voorwaarde, anderen oordelen dat het om een uitdrukkelijk 
ontbindend beding gaat.  
Vooreerst wordt de aard van de tot beëindiging aanleidinggevende gebeurtenis in acht genomen als 
doorslaggevend criterium voor de kwalificatie (§ 1). Vervolgens wordt onderzocht wie gerechtigd is 
deze aard te kwalificeren (§ 2) en welke dan die aard is in geval van faillissement (§ 3). In tweede 
instantie wordt de invloed van een keuzerecht onderzocht (§ 4). Tot slot wordt het praktisch belang 
van de kwalificatie toegelicht (§ 5). 
 
§ 1. De aard van de gebeurtenis als doorslaggevend criterium 

 
Wanneer een clausule bepaalt dat “het contract beëindigd kan worden in geval van een liquidatie van 
een der contractanten” zal de rechtspraak overwegend oordelen dat het hier om een ontbindende 
voorwaarde gaat, omdat de aard van de voorwaarde niet op een foutieve uitvoering teert, terwijl 
verschillende auteurs dergelijke clausule als uitdrukkelijk ontbindend beding interpreteren omdat er 
een keuzerecht is158. Het doorslaggevende element voor de auteurs is dus veelal de optionaliteit van de 
ontbinding: doordat de partijen over een keuzerecht beschikken, zou deze clausule als een 
uitdrukkelijk ontbinding beding moet worden geïnterpreteerd.  
Hierboven werd door ons nochtans geargumenteerd dat het al dan niet optioneel intreden van de 
rechtsgevolgen slechts een gevolg is van het instituut waaraan het beding voldoet. Bijgevolg zou het 
omgekeerd redeneren zijn om uit het keuzerecht te besluiten dat het om een uitdrukkelijk ontbindend 
beding gaat. Bovendien zijn de bewoordingen van de clausule niet altijd duidelijk: zo kan de bepaling 
dat de ontbinding “van rechtswege” intreedt, slaan op de automatische ontbinding van artikel 1183 
B.W., doch ook op de geijkte uitdrukking om de gerechtelijke ontbinding van artikel 1184 B.W. te 
omzeilen. 
Aldus moet in eerste instantie de aard van de tot ontbinding aanleidinggevende gebeurtenis onder de 
loep worden genomen. 

                                                   
158 V. SAGAERT, “Erfpacht, ontbinding en faillissement: een complexe trilogie”, T. Not. 2008, 80-81 
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§ 2. Beoordeling van die aard 

A. Abstract foutbegrip 
Volgens bepaalde auteurs moet de bedoeling van de partijen in acht genomen worden voor de bepaling 
van de kwalificatie van het beding. Partijen zouden bij het inlassen van de clausule de intentie hebben 
zich te beschermen tegen een mogelijke tekortkoming in de loop van het contract, waardoor het het 
beding moet worden gekwalificeerd als een uitdrukkelijk ontbindend beding159. Deze intentie van de 
partijen blijkt uit verschillende gegevens, zoals het feit dat de clausule vaak terug te vinden is onder 
een gemeenschappelijke titel met andere uitdrukkelijke ontbindende bedingen, het feit dat er vaak 
eveneens een schadebeding voorzien is, en het feit dat de partijen een keuzerecht voorbehouden. Aldus 
moet volgens deze auteurs de objectieve beoordeling die de rechtspraak maakt, plaats ruimen voor een 
beoordeling die uitgaat van de wens van de partijen. Hierdoor zal besloten worden tot een 
uitdrukkelijk ontbindend beding, en niet tot een ontbindende voorwaarde. 
 

B. Objectief foutbegrip 
De vraag kan echter gesteld worden of de wanprestatie, ingeroepen ter rechtvaardiging van de 
ontbinding, niet moet voldoen aan een objectief foutbegrip. De fout veronderstelt dat ze de 
schuldenaar toerekenbaar is. Zo niet is er overmacht en geldt de risicoleer160. Partijen kunnen 
inderdaad hun aansprakelijkheid conventioneel uitbreiden tot overmacht, maar dergelijke constructie 
beoogt slechts een (van het gemeen recht afwijkende) herverdeling van het risico, zodat de 
schuldenaar moet instaan voor eventuele schade zonder dat hem een fout kan verweten worden. De 
schuldenaar kan zich niet verbinden tot zaken waar hij geen vat op heeft161. Bij een 
overmachtsclausule verbindt een partij zich bij voorbeeld niet tot “het verhinderen van een orkaan”, 
doch slechts tot “het dragen van de op de overeenkomst schadelijke impact die het gevolg is van een 
orkaan” Deze contractsvrijheid doortrekken tot het ontbindingsrecht van artikel 1184 B.W. is dus niet 
zomaar gerechtvaardigd. Bij overmacht is er geen ontbinding, maar gaat de overeenkomst teniet.  
De mogelijkheid voor partijen om een aansprakelijkheid op zich te nemen die verder gaat dan de 
wettelijke culpa levis in abstracto biedt ook geen soelaas, want het gaat hier nog steeds om een 
‘culpa’. 
Aanvaarden dat partijen het begrip wanprestatie vrij kunnen invullen en alle mogelijke vreemde 
gebeurtenissen en handelingen daaronder kunnen catalogeren, zou neerkomen op een uitholling van 
het regime van de ontbinding wegens wanprestatie, dat enkel bestaansrecht heeft als sanctie voor een 
toerekenbare tekortkoming. Hierin onderscheidt het zich namelijk van de ontbindende voorwaarde. De 
wanprestatie is dus geen abstract begrip, maar moet in tegendeel beantwoorden aan de realiteit. 
Aldus moet de kwalificatie van de gebeurtenis wel degelijk feitelijk voldoen aan een foutief handelen, 
dat de schuldenaar toerekenbaar is162. De rechter zal toezicht kunnen houden en een aanleiding tot 

                                                   
159 M. ERNOTTE, Ann. Dr. Liège 1988, 170; S. RUTTEN, “Het uitdrukkelijk ontbindend beding: een kwestie van interpretatie” (noot onder 
Antwerpen 267 februari 2001), T.B.H. 2002, 622; S. STIJNS, “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en 
vervangingsbedingen”, nr. 48 
160 T. DELAHAYE, Résolution et résiliation, 248; W. RAUWS, Civielrechtelijke beëindigingswijzen, 497 
161 M. VAN QUICKENBORNE, Voorwaardelijke verbintenissen, 21 
162 W. RAUWS, Civielrechtelijke beëindigingswijzen, 508; R. DEKKERS, Handboek Burgerlijk Recht 103; S. STIJNS, “De noodzaak van een 
ingebrekestelling”, 262 
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ontbinding die niet werkelijk de foutieve uitvoering van het contract is, herkwalificeren naar een 
ontbindende voorwaarde163.  
 
§ 3. Het faillissement als toekomstige en onzekere gebeurtenis 

 
Het faillissement vormt bij uitstek het voorbeeld van een gebeurtenis waarbij zowel elementen van 
wanpresteren als van een vreemde oorzaak aanwezig zijn. De juridische vertaling van de feitelijke 
gebeurtenis zorgt dus voor enige moeilijkheden. Toch moet tot een ‘toekomstige en onzekere 
gebeurtenis’ worden besloten: 
Enerzijds zorgt de combinatie van elementen ervoor dat het om een geval van gemengde potestativiteit 
gaat, waardoor de clausule als ontbindende voorwaarde te op te vatten is.  
Anderzijds zou men kunnen stellen dat het niet presteren het gevolg is van de bijzondere toestand van 
de insolventie, waardoor de tekortkoming de schuldenaar niet toerekenbaar is. 
Bovendien houdt het faillissement niet noodzakelijk een wanpresteren in: de schuldenaar kan bepaalde 
schuldeisers wel degelijk zijn blijven voldoen tot aan de faillietverklaring, en erna kan de curator 
beslissen bepaalde verbintenissen te blijven uitvoeren164. Er is dus geen noodzakelijke correlatie tussen 
wanpresteren en failliet zijn165.  
Aldus is de rechtspraak en een deel van de rechtsleer is van oordeel dat het faillissement een 
toekomstige en onzekere gebeurtenis is, los van enig foutbegrip, waardoor de clausule als een 
ontbindende voorwaarde dient te worden opgevat166. insolventie moet als een toekomstige en onzekere 
gebeurtenis onafhankelijk van de wil van de partijen worden beschouwd, veeleer dan als een 
wanprestatie. 
De kwalificatie als uitdrukkelijk ontbindend beding gaat verder niet op, omdat het loutere feit van 
failliet gaan eigenlijk geen rechtstreekse impact op de verbintenissen heeft. Tenzij in de hypothese 
waarin het voorwerp van de verbintenis van de schuldenaar zou bestaan in “niet failliet gaan”, is het 
faillissement dus noodzakelijk een vreemde oorzaak. De enige mogelijke formulering zou zijn dat 
“een wanprestatie die het gevolg is van een faillissement, aanleiding zal geven tot de beëindiging of 
ontbinding van de overeenkomst”. In dit geval hebben we eventueel te maken met een uitdrukkelijk 
ontbindend beding, dat echter niet veel zal opleveren voor de schuldeiser: hij komt immers met zijn 
vordering in de boedel terecht167.  
 
§ 4. Het keuzerecht in tweede instantie 

 
Zoals hierboven door ons betoogd, kan het al of niet voorhanden zijn van een keuzerecht in tweede 
instantie van belang zijn voor de kwalificatie van het beding. Wanneer een optierecht werd voorzien 

                                                   
163 Overzicht van dergelijke uitspraken bij R. KRUITHOF e.a., “Overzicht van rechtspraak”, 592;  
164 M. ERNOTTE, “Nature de la clause résolutoire expresse en cas de faillite: condition résolutoire ou pacte commissoire exprès?” Ann. Dr. 
Liège, 1988, 171; S. STIJNS, “naar de bedoeling van de partijen kijken: wilden zij een ontbindingsmogelijkheid inlassen ter bescherming van 
de schuldeiser in geval van wanprestatie of gaat de situatie niet noodzakelijk samen met een wanprestatie 
165 A. VERBEKE en I. VERVOORT, “Contracten onder voorwaarde” in Knelpunten kanscontracten, Antwerpen, 2004, nr. 16 
166 K. VANHOVE, “Erfpacht: meer contractvrijheid dan gedacht” noot onder Cass. 30 Maart 2006, R.W., 2006-07, 679; A. VERBEKE en I. 
VERVOORT, “Contracten onder voorwaarde” in A. VERBEKE en BERNARD TILLEMAN (eds.) Knelpunten kanscontracten, Antwerpen, 
Intersentia, 2004, nr. 15; M. VAN QUICKENBORNE, Voorwaardelijke verbintenissen (Reeks recht en praktijk), Mechelen, Kluwer, 2006, 21  
167 Zie verder § 5.  
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met betrekking tot de beëindiging naar aanleiding van het faillissement, is de kwalificatie van de 
clausule noodzakelijkerwijs die van een opzeggingsbeding.  
Deze indeling impliceert dat er voor onmiddellijke contracten geen optie tot beëindiging kan bedongen 
worden. Als het contract bepaalt dat het faillissement van één der partijen alvorens de prestaties 
uitgevoerd zijn, aanleiding kan geven tot ontbinding,  dan moet er vanuit gegaan worden dat het 
contract toch van rechtswege en onmiddellijk zal ontbonden zijn. Dit onderscheid is geoorloofd omdat 
de ontbindende voorwaarde niet speculatief mag worden aangewend. Aan de keerzijde van het 
keuzerecht bij het opzeggingsbeding geldt bovendien dat de beëindiging slechts voor de toekomst 
werkt, waardoor achterstallige schulden niet op deze grond kunnen worden  verhaald. 
Volgens een andere indeling moet voor een kwalificatie als ontbindende voorwaarde aan een dubbel 
criterium voldaan zijn: er mag geen enkele verwijzing naar een wanprestatie van de schuldenaar zijn, 
en de beëindiging moet van rechtswege plaatsvinden. Volgens deze zienswijze moet dan echter elke 
mengvorm als een uitdrukkelijk ontbindend beding worden gekwalificeerd168. Bij dit laatste kunnen 
wij ons niet aansluiten. Hoewel voor de kwalificatie als ontbindende voorwaarde inderdaad deze twee 
criteria cumulatief voldaan moeten zijn, kunnen partijen niet soeverein bepalen dat het faillissement 
een aan de schuldenaar verwijtbare tekortkoming uitmaakt. 
 
De beëindiging via opzegging moet in beginsel geschieden met inachtneming van de belangen van de 
tegenpartij. In het bijzondere geval van faillissement kan evenwel gesteld worden dat de 
behoorlijkheidsvereisten tot een minimum mogen herleid worden: vooreerst heeft de schuldeiser een 
bijzondere motivatie om het contract te beëindigen, wat zoiezo een bruuskere beëindiging 
rechtvaardigt. Verder zou het onbillijk zijn te verwachten dat de schuldeiser nog zo veel rekening moet 
houden met de schuldenaar, nu hij de overeenkomst beëindigt om zichzelf te beschermen tegen 
oplopende schade. De schuldenaar is voor zijn tekortkoming reeds beschermd door het bijzondere 
statuut van het faillissement, zodat het evenwicht vereist dat de schuldeiser zich sneller van de 
overeenkomst vanaf mag maken, ook al kan hij geen wanprestatie verwijten. Tenslotte zullen ‘de 
belangen van de tegenpartij’ in geval van faillissement veelal niet vereisen dat er een termijn of 
vergoeding wordt toegekend om de schok te verzachten, aangezien het faillissement de liquidatie tot 
doel heeft. 
 
§ 5. Praktisch belang van de kwalificatie 

 
Het faillissement is een vorm van collectief beslag, waarbij men beoogt de schuldeisers gelijk te 
behandelen. Door middel van ontbindingsclausules die de verbintenissen retroactief ongedaan maken, 
trachten contractspartijen aan de nadelige werking van de samenloop de ontsnappen169.  
Het belang van de kwalificatie is groot, omdat er een verschil is in tegenwerpelijkheid van de 
ontbinding aan de boedel: 
In geval van een kwalificatie als uitdrukkelijk ontbindend beding zal de schuldeiser veelal het deksel 
op de neus krijgen: de initiatiefplicht zorgt er immers voor dat de vorderingen pas na de samenloop 
worden ingesteld, waardoor zij de boedel niet meer tegenwerpelijk zijn170,171.  

                                                   
168 V. SAGAERT, “Erfpacht, ontbinding en faillissement: een complexe trilogie”, T.Not. 2008, 82 
169 I. VERVOORT, “Ontbinding en faillissement”, T.B.B.R.,2002, 590 
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Daarentegen is bij de ontbindende voorwaarde de overeenkomst ontbonden door de enkele voltrekking 
van het feit. Aanspraken zullen de boedel zo wel tegenwerpelijk zijn172.  
 
Bij duurcontracten zal de bedoeling van een dergelijke clausule niet zozeer de retroactieve 
ongedaanmaking zijn, doch wel de beëindiging van de verbintenissen voor de toekomst. In dit geval 
heeft de kwalificatie dan ook minder belang omdat de wens van de schuldeiser veelal zal 
overeenkomen met die van de curator, die de massa niet wenst te bezwaren173.  
 
 

Hoofdstuk 2. Controlewijzigingsbeding 
 
§ 1. Algemeen 

 
De controlewijzigingsclausule is een beding dat voorkomt bij contracten met vennootschappen. De 
eigen aard van deze rechtsonderhorigen zorgt ervoor dat de natuurlijke personen die de rechten en 
plichten van de vennootschap via de organen vervullen, aan verandering onderhevig zijn. Soms echter 
willen medecontracten de zekerheid hebben dat ze na verloop van tijd nog steeds met dezelfde mensen 
achter de rechtspersoon te maken zullen hebben omdat ze een bijzonder belang hechten aan hun 
identiteit. De change of control-clausule zal trachten vennootschappen een intuitu personae karakter 
aan te meten, door te bepalen dat partijen in geval van een participatieoverdracht, een fusie of een 
ontslag van bepaalde organen, het recht hebben de samenwerking te beëindigen en aldus de 
overeenkomst op te zeggen. 
 
Bijzonder aan het controlewijzigingsbeding is dat partijen dikwijls stipuleren dat aan de opzeggende 
partij een vorm van schadevergoeding zal worden toegekend, in geval ze gebruik maakt van haar 
opzeggingsrecht. Dit is ongebruikelijk: normaal zal het de opgezegde partij zijn die een 
verbrekingsvergoeding ontvangt. Hierdoor zou verwarring kunnen optreden over de aard van de 
clausule en zou ze meer lijken op een uitdrukkelijk ontbindend beding, waarbij de controlewijziging 
de wanprestatie uitmaakt die grond tot ontbinding en schadevergoeding oplevert. Dit is nochtans niet 
zo: de controlewijziging is wel degelijk een externe gebeurtenis die plaatsvindt buiten de wil van de 
vennootschap, die immers dikwijls zelfs geen partij is bij bvb. de aandelenoverdracht174. 
De schadevergoeding die hier wordt toegekend kadert in de theorie van de schadeloosstelling, los van 
enige fout. Hoewel het de opzeggende partij is die de overeenkomst beëindigt, is niet zij degene die de 
contractuele relatie verstoort, omdat zij slechts opzegt naar aanleiding van een streng bedongen 
gebeurtenis. Het is de opzeggende partij die het eerst geconfronteerd wordt met de veranderde 
omstandigheden, waardoor zij zich eventueel genoodzaakt ziet de overeenkomst te beëindigen.  

                                                                                                                                                               
170 A. KLUYSKENS, “Effets vis-à-vis des autres créanciers de la clause prévoyant la résolution de plein droit de la Vente en cas de non-
payement du prix” (noot onder Cass. 31 mei 1956), R.C.J.B. 1956, 247; I. VERVOORT, “Ontbinding en faillissement”, TBBR,2002, 592; R. 
KRUITHOF, “Overzicht”, 591 
171 Bovendien zou bij een fomulering als in het inleidende voorbeeld discussie kunnen bestaan over de vraag of het hier niet een loutere 
verwijzing naar de stilzwijgende ontbinding van het gemeen recht betreft. De voorafgaandelijke rechterlijke controle wordt immers niet 
uitdrukkelijk uitgesloten. In dit geval zal de ontbinding dus zeker pas (lang) na het faillissement worden uitgesproken. 
172 A. VERBEKE en I. VERVOORT, Kanscontracten,nr. 18; I.VERVOORT, “Ontbinding en faillissement”, TBBR 2002, 587-594 
173 K. ERNOTTE, “Clause résolutoire” Ann.Dr. Liège 
174 M. DALLE, o.c., voetnoot 18, p. 90 



45 
 

Het bedingen van een dergelijke schadevergoeding raakt dus niet aan de aard van de 
controlewijzigingsclausule, en blijft losstaan van elke wanprestatiegedachte. De partijen zijn 
geoorloofd een dergelijke vergoeding te bedingen, op grond van hun contractsvrijheid. 
 
§ 2. Kwalificatie 

 
A. Kwalificatie volgens onze theorie 
 
Volgens M. DALLE175 gaat het hier in wezen om een ontbindende voorwaarde, waarbij de wijziging 
van de organen of aandeelhouders de toekomstige en onzekere gebeurtenis in de zin van artikel 1168 
B.W. uitmaakt. Hij merkt evenwel op dat partijen meestal bepalen dat de ontbinding niet van 
rechtswege zal intreden, doch geformuleerd wordt als een conventioneel opzeggingsrecht.  
Wannneer echter aan de partijen de keuze wordt gelaten om zich al dan niet te beroepen op een 
beëindigingsrecht, gaat het niet langer om een ontbindende voorwaarde, maar ontegensprekelijk over 
een opzeggingsbeding met motiveringsplicht176. Als gevolg daarvan zal de beëindiging in principe dan 
ook slechts gevolgen hebben voor de toekomst.  
De kwalificatie als opzeggingsbeding zal inderdaad meestal beter aansluiten bij de bedoeling van de 
partijen: het is immers niet ondenkbaar dat de tegenpartij de samenwerking alsnog wil verderzetten als 
zij zich kan vinden in deze veranderde controlehouders. Met een controlewijzigingsclausule beogen 
partijen slechts de mogelijkheid te voorzien de samenwerking te beeindigen, zonder de 
appreciatiemarge uit te sluiten. Bovendien sluit ook de ex nunc-werking beter aan bij de 
rechtsverhouding: het is duidelijk dat het niet de bedoeling is de samenwerking met de initiële 
controlehouders ongedaan te maken. De partijen lassen een change of control clause in vanuit de 
overweging dat ze (eventueel) niet verder zullen willen contracteren in geval de controle wijzigt en 
niet vanuit de overweging dat ze nooit zouden hebben gecontracteerd als ze geweten hadden dat de 
controle zou wijzigen. 
 
B. Kwalificatie volgens het Hof van Cassatie 
 
De kwalificatie als ontbindend beding vindt haar grond in het arrest van het Hof van Cassatie van 30 
juni 1995 in verband met de beëindiging van een concessieovereenkomst177. Daarin werd bedongen 
dat  “de concessiegever een einde mag stellen aan de concessie mits de schriftelijke betekening van 
een opzeggingstermijn van 90 dagen indien meer dan 50 % van de aandelen van de concessiehouder 
aan derden worden overgedragen. De voorwaarde om de overeenkomst te mogen beëindigen maakt 
inderdaad een change of control clause uit.  
 

                                                   
175 M. DALLE, “Artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen is toepasselijk op elk beding inzake controlewijziging (change of control 
clause) ten laste van een naamloze vennootschap”, TRV 2004, afl. 2, 90, nr. 6 
176 Dergelijk beding kan heeft dan ook alleen zijn nut in overeenkomsten van bepaalde duur (supra). 
177 Arr.Cass. 1995, 702 
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Volgens het Hof van Cassatie gaat het om een ontbindende voorwaarde. De vraag die hier aldus aan de 
orde was, betrof de geldigheid van een ontbindende voorwaarde in een concessieovereenkomst178. De 
concessiewet bepaalt immers: “Een voor onbepaalde tijd verleende verkoopconcessie kan, behalve bij 
grove tekortkoming van een van de partijen aan haar verplichtingen, niet worden beëindigd dan met 
een redelijke opzeggingstermijn of een billijke vergoeding die door partijen worden bepaald bij de 
opzegging van het contract”. 
Het Hof overweegt echter: “Dat de bepalingen van artikel 2 (…) enkel betrekking hebben op de 
eenzijdige beëindiging (…)zonder aanwijzing van de reden en niet op de beëindiging wegens de 
vervulling van een ontbindende voorwaarde, die geregeld blijft door het gemene recht”. 
Het Hof merkt op dat de bepalingen van artikel 2 enkel slaan op de beëindiging zonder opgave van 
reden. Hiermee doet het Hof aan wetsinterpretatie: de bedoeling van de wetgever zou niet zijn geweest 
de beëindigingsmogelijkheden die in het gemeen recht bestaan te beperken, doch enkel in geval van 
opzegging zonder motivering de voorwaarden dwingend te regelen. Aangezien er bij de ontbindende 
voorwaarde wel een opgave van reden is, zijn de dwingende bepalingen van artikel 2 niet van 
toepassing.  
Met deze visie is niet iedereen het eens: volgens sommigen had de wetgever wel degelijk de bedoeling 
elke beëindiging die niet aan een ontbinding wegens wanprestatie (“grove tekortkoming”) voldoet, aan 
dit regime te onderwerpen. Afwijkingen toestaan zou resulteren in misbruiken en het omzeilen van de 
wettelijke beschermingsregeling179. 
Wat er ook van zij, het Hof van Cassatie heeft de beëindiging die niet voldoet aan de bepalingen van 
artikel 2 van de wet aanvaardt. Bij het lezen van de ‘ontbindende voorwaarde’ in casu springen echter 
de kenmerken van het opzeggingsbeding onmiddellijk in het oog: de formulering ‘mag een einde 
stellen aan’, de vormelijke verplichtingen, de toekenning van een opzegtermijn en de beoordeling door 
het Hof dat de beëindiging niet in strijd was met de goede trouw. Dit terwijl het Burgerlijk Wetboek 
bepaalt dat een ontbindende voorwaarde “bij haar vervulling de verbintenis teniet doet” en er dus 
helemaal geen beslissingsmacht aan te pas komt. De rechtsgevolgen treden ook onmiddellijk in, en een 
opzeggingstermijn is volledig uit den boze. 
Het Hof stelt dus dat de ontbindende voorwaarde in de concessieovereenkomst geoorloofd is, doch het 
tast de essentiële kenmerken van de rechtsfiguur aan, waardoor er eigenlijk niet langer sprake is van 
een ontbindende voorwaarde. Hoewel de beëindiging afhangt van een bepaalde welomschreven 
gebeurtenis, is dit niet voldoende om van een ontbindende voorwaarde te spreken. In werkelijkheid 
gaat hier om een opzeggingsrecht met materiële motiveringsplicht. Als de redenering van het Hof 
gevolgd wordt, kan nog steeds tot de geldigheid beslist worden. De beëindiging geschiedt immers niet 
“zonder aanwijzing van de reden”.  
 
C. Besluit 
Wil het Hof de ontbindende voorwaarde in een concessieovereenkomst erkennen, dan moeten de 
rechtsgevolgen van die instelling gerespecteerd worden, en dan zal de overeenkomst beëindigd zijn bij 
het enkele voltrokken zijn van de toekomstige en onzekere gebeurtenis. Er is hier geen plaats voor een 
optierecht, en de belangen van de tegenpartij kunnen niet in acht worden genomen.  
                                                   
178 Met betrekking tot de geldigheid van het uitdrukkelijk ontbindend beding in een concessieovereenkomst zie Cass. 19 april 1979, B.R.H., 
1980, 440, noot F. MAUSSION en R.C.J.B. 1981, 26, noot M. COLPAERT en R. BÜTZLER  
179 J. BILLIET, “Enkele actuele problemen inzake concessies van alleenverkoop”, DAOR 1991, 69 
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In die zin is het dan ook zeer de vraag of dat het effect is dat het Hof van Cassatie heeft willen 
bereiken: in casu had de concessiegever immers een opzeggingstermijn van drie maanden toegekend, 
wat één van de doorslaggevende motieven was voor het Hof om de rechtsgeldige beëindiging te 
aanvaarden. Het schijnt dus de beëindiging middels een ontbindende voorwaarde te hebben toegelaten 
omdat de belangen van de tegenpartij nog steeds in acht werden genomen.  
Aldus zou de ontbindende voorwaarde in een concessieovereenkomst in werkelijkheid dan ook niet 
geoorloofd zijn, en is de conclusie van het arrest slechts het resultaat van een begripsverwarring. 
 
Hoofdstuk 3. Aanneming  

 
Aanneming is een bijzondere overeenkomst waarbij de aannemer zich jegens de opdrachtgever 
verbindt tegen een prijs een werk uit te voeren of een dienst te presteren, zonder in ondergeschikt 
verband te staan180. Hoewel er vaak in de eerste plaats aan de aanneming van bouwwerken gedacht 
wordt, vallen ook andere soorten materiële of intellectuele werken onder deze noemer. 
 
Artikel 1794 B.W. bepaalt: “de opdrachtgever kan de aanneming tegen vaste prijs door zijn enkele wil 
verbreken, ook al is het werk reeds begonnen, mits hij de aannemer schadeloos stelt voor al zijn 
uitgaven, al zijn arbeid, en alles wat hij bij die aanneming had kunnen winnen”.  
 
Deze bepaling vormt in meerdere opzichten een uitzondering op het gemeen recht: ten eerste wordt 
hier door de wetgever bepaald dat een overeenkomst van bepaalde duur voortijdig kan worden 
beëindigd (§ 1). Vervolgens is het ongebruikelijk dat de inachtneming van de belangen van de 
tegenpartij geschiedt door het toekennen van een vergoeding (§ 2). Ten slotte is het de omvang van de 
voorgeschreven vergoeding die de meeste verwondering doet wekken (§ 3) en misschien toch leidt tot 
een andere kwalificatie… 
 
§ 1. Eenzijdige opzeggingsmogelijkheid 

 
Artikel 1794 B.W. kent aan de opdrachtgever van aannemingswerken de bevoegdheid toe de 
overeenkomst te allen tijde te verbreken. Deze rechtsregel geldt enkel voor aannemingen van bepaalde 
duur181. 
 
Aard 
Deze beëindigingsmogelijkheid beantwoordt aan de kenmerken van de opzegging: de beëindiging 
geschiedt voor de toekomst, na een wilsuiting door de opdrachtgever en is niet verbonden aan een 
wanprestatie182. De wetgever heeft hier als het ware een stilzwijgend opzeggingsbeding voorzien, 
waarop de opdrachtgever steeds beroep kan doen bij afwezigheid van een contractuele regeling. 
Nochtans is ze niet van openbare orde of dwingend recht, zodat de toepassing ervan contractueel kan 
uitgesloten, uitgebreid of gespecificeerd worden. Zo kunnen ze het bedrag van de schadeloosstelling 

                                                   
180 C. ENGELS, Bijzondere overeenkomsten, Brugge, Die Keure, 2006, 259 
181 Cass. 4 september 1980, www.cass.be 
182 D. VAN DRIESSCHE, “De keuze tussen verbreking en ontbinding in aannemingscontracten: “Bezint eer ge begint”, T.B.B.R. 2008, 620  B. 
VEECKMANS, “Over de eenzijdige opzegging” R.A.B.G. 2003, 672 
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forfaitair vastleggen. Nochtans gaat het nog steeds om een opzeggingsvergoeding en niet om een 
schadevergoeding nu de schadeloosstelling niet verschuldigd is wegens wanprestatie, maar wegens 
uitoefenen van het verbrekingsrecht183.  
 
Vorm 
De uitwerking van de opzegging geldt vanaf de kennisname door de aannemer. De wijze van 
kennisgeving van opzegging is zoals eerder gesteld aan geen vormvereisten onderworpen, en kan zelfs 
impliciet blijken184. Zo kan uit een stilzitten185 of zelfs uit een wanprestatie de wil tot opzegging 
blijken. Het moet dan wel onomstotelijk vast staan dat de schuldenaar met de wanprestatie de 
opzegging nastreeft. Dit is een feitenkwestie. Veel zal afhangen van de formulering in het contract: 
wordt het bij voorbeeld de opdrachtgever verboden zijn onroerend goed zelf of door een derde te laten 
verkopen, of is er slechts bepaald dat als hij zulks doet, het volledige commissieloon alsnog zal 
verschuldigd zijn? Deze laatste formulering duidt op het toekennen van een opzegrecht, zodat de 
verkoop zonder tussenkomst van de makelaar, als een wens tot opzeggen zal worden opgevat186. 
Het belang van het onderscheid is echter verwaarloosbaar: In beide gevallen geschiedt de beëindiging 
ex nunc, want de retroactieve ontbinding van opeenvolgende, geconsumeerde prestaties kan niet 
worden toegepast. Verder is ook de omvang van de vergoeding dezelfde: de vergoeding die ingevolge 
een contractuele tekortkoming verschuldigd is bevat volgens artikel 1149 BW immers “het verlies dat 
hij heeft geleden en in de winst die hij heeft moeten derven.”  
Het onderscheid is dus gelegen in de mogelijkheid tot gedwongen uitvoering die bestaat in geval van 
een kwalificatie als tekortkoming. De samenwerking zal na een gerechtelijke procedure echter veelal 
verziekt zijn, zodat de opdrachtgever alsnog de overeenkomst zal opzeggen en dezelfde vergoeding 
betalen, onder een andere kwalificatie.  
 
§ 2. Geen opzeggingstermijn, wel een schadeloosstelling 

 
Algemeen 
Bij een verbreking moeten de belangen van de tegenpartij in acht genomen worden. Doorgaans 
geschiedt dit door middel van een opzeggingstermijn die de medecontractant in staat stelt zich aan de 
beëindiging aan te passen en de nadelige gevolgen te verzachten. Voor de aanneming werd echter 
bepaald dat de overeenkomst onmiddellijk ten einde komt. Deze onmiddellijke beëindiging vindt haar 
oorsprong in het gewoonterecht en speelt in op een maatschappelijke behoefte187: omdat aanneming 
dikwijls een werk van lange duur is, is het mogelijk dat na verloop van tijd het werk niet meer nuttig 
of gewenst is, of de opdrachtgever niet meer over de nodige fondsen beschikt188. Het is dan nutteloos 
om een termijn te voorzien.  

                                                   
183 D. VAN DRIESSCHE, “De keuze tussen verbreking en ontbinding” T.B.B.R. 2008, 615 
184 B. VANBAEVEGHEM, “Artikel 1794 BW en de eenzijdige beëindiging van makelaarsovereenkomsten” R.A.B.G. 2009, 1340 
185 G. BAERT, “De afzegging” R.W. 1990-1991, 1113, nr.2 
186 Gent, 23 maart 2005, aangehaald en besproken in D. DHAENENS, “Verzakingsbeding en opzegbeding: vervolg maar nog niet 
einde?”, Vastgoed info  2006, afl. 12, 2-3; O. VANDENBERGHE, “Bedingen en schadevergoeding: strafbedingen, opzegbedingen en 
exoneratiebedingen” in S.STIJNS (ed.) Verbintenissenrecht (Themis 2003-2004),Brugge, Die Keure, 2004, 59 
187 D. VAN DRIESSCHE, “De keuze tussen verbreking en ontbinding”, T.B.B.R. 2008 614 
188 C. ENGELS, Bijzondere overeenkomsten, 260; G. BAERT, “Afzegging van het architectencontract betreffende een volledige opdracht” R.W. 
1990-1991, 1112 
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In de plaats werd door de wetgever een plicht tot schadeloosstelling voorzien. Deze vergoeding dekt 
alle schade, ook degene die geleden werd naar aanleiding van de onmiddellijke beëindiging. Ook als 
de aannemer dus niet onmiddellijk een nieuw werk vindt, moet deze periode niet vergoed worden want 
hij heeft zijn winst die hij gedurende die periode normaal verworven zou hebben, bekomen. 
 
Vrij beroepsbeoefenaren 
Voor de beoefenaars van een vrij beroep werd door het Hof van Beroep te Antwerpen gesteld dat op 
grond van het intuitu personae-karakter van de relatie en de vertrouwensband die daarmee gepaard 
gaat, de overeenkomst door de cliënt ad nutum opzegbaar is, waarbij noch een termijn, noch een 
vergoeding door de cliënt moet worden toegekend189. Volgens het Hof raakt deze regel, die haar 
grondslag vindt in de billijkheid en de gewoonten, de openbare orde.  
Deze uitspraak werd bekritiseerd: volgens RUTTEN moet het gemeen recht toepassing blijven hebben 
omdat ook de belangen van de vrijberoepsbeoefenaar ook in acht moeten worden genomen, en omdat 
het toelaat een onderscheid te maken naarmate de beëindiging plaatsvindt vanwege een tekortkoming, 
dan wel omwille van persoonlijke redenen. Bovendien zou er naar hedendaagse normen geen 
rechtvaardiging meer bestaan voor het onderscheid tussen de diensten van een vrij beroepsbeoefenaar 
en daden van koophandel, zonder een uitdrukkelijk wetsbepaling190. 
 
§ 3. Omvang van de schadeloosstelling 

 
A. Ongeoorloofd als opzeggingsvergoeding 
Op het eerste zicht lijkt de omvang van de vergoeding ongeoorloofd. Doordat de aannemer recht heeft 
op “al hetgeen hij had kunnen winnen”, worden in wezen alle schadelijke gevolgen van de niet-
uitvoering van de overeenkomst vergoedt, zodat het eigenlijk om een ‘vermomd strafbeding’ gaat191. 
Dergelijk beding is in se niet ongeoorloofd, maar moet wel verbonden zijn aan een wanprestatie van 
de schuldenaar. Volgens sommigen moet deze schadeloosstelling om billijkheidsredenen dan ook 
worden geminderd met een bedrag dat overeenstemt met de niet geleverde arbeid en niet te dragen 
aansprakelijkheid192,193. Doordat hij bovendien in de vrijgekomen tijd aan een nieuwe opdracht kan 
beginnen, heeft hij (veel) meer baat bij een verbreking dan bij een uitvoering van de overeenkomst, 
wat kan aanzetten tot speculatie en dus strijdig is met de openbare orde194.  
Een dergelijke bepaling lijkt ons op het eerste zicht inderdaad niet tegemoet te komen aan de belangen 
van beide partijen: De aannemer lijdt immers geen enkel nadeel, daar de prestatie langs zijn zijde 
volledig voldaan wordt. In tegendeel blijven de moeite en lasten van het werk hem bespaard, en 

                                                   
189 Antwerpen, 5 maart 2001, TBH 2002 p?? 
190 S. RUTTEN, “De eenzijdige beëindiging door de cliënt van de overeenkomst gesloten met de beoefenaar van een vrij beroep”, T.B.H. 2002, 
83-84 (samenvatting) 
191 J. BAECK, “Over strafbedingen en straffe opzegbedingen”, (noot onder Gent 23 januari 2003), R.A.B.G. 2004, 436, nr. 4; 
192 Gent 23 september 1987 T.Aann. 1991, 149, noot  G. BAERT;  G. BAERT, “De afzegging” R.W. 1990-1991, 1113, nr. 10 
193 Ook de wijze waarop het recht wordt uitgeoefend kan een grond zijn tot matiging: de eigenaar van onroerend goed zegde zijn 
overeenkomst met de makelaar op omdat hij afzag van de verkoop. Toen bleek dat hij toch de helft van het overeengekomen commissieloon 
moest betalen, wou hij zijn opzegging intrekken en alsnog het contract uitvoeren. De makelaar weigerde dit, waardoor hij zich volgens de 
rechtbank schuldig maakte aan rechtsmisbruik: hij koos de voor hem voordeligste doch voor de eigenaar nadeligste oplossing, terwijl hij met 
de uitvoering van de overeenkomst beide partijen voordeel kon doen: zichzelf door het volledige commissieloon te verwerven, de eigenaar 
door zijn huis verkocht te zien. De te betalen opzeggingsvergoeding werd gematigd.(Rb. Gent 29 oktober 2004, NJW 2005, 456; dit vonnis 
wordt aangehaald en besproken in D. DHAENENS, “Schade- of verbrekingsbeding: what’s in a name?”, Vastgoed info 2005, afl. 14, 1-3). 
194 J. BAECK, “Over strafbedingen en straffe opzegbedingen”, (noot onder Gent 23 januari 2003), R.A.B.G. 2004, 435 
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bekomt hij het voordeel van de vrijgekomen tijd tijdens dewelke hij een nieuwe opdracht kan starten. 
Aldus zou de opdrachtgever die een dergelijk voorstel doet uiteraard kunnen rekenen op een akkoord 
van de aannemer. In die zin worden de rechten en belangen van de aannemer volledig gewaarborgd, 
terwijl de opdrachtgever slechts een recht toegekend krijgt dat hij met onderlinge overeenstemming 
ook bekomen zou hebben. Een wetgevend kader is dan overbodig. 
 
 
B. Wel geoorloofd als schadevergoeding 
Volgens een andere strekking moet de letterlijke tekst van artikel 1794 B.W. gevolgd worden en 
maakt de aannemer wel degelijk aanspraak op al hetgeen hij gewonnen zou hebben195. 
De tekst van de wetgever kan uiteraard afwijken van de principes die de contracteervrijheid van de 
partijen aan banden legt. De wetgever schijnt expliciet dit voordeel aan de aannemer te hebben willen 
toekennen. Er moet dan een rechtvaardiging bestaan voor dit schijnbare onevenwicht:  
Volgens BAERT is er bij de in artikel 1794 vervatte rechtsregel wel een compromis tussen de belangen 
van de opdrachtgever en de aannemer, omdat deze laatste zich beroofd ziet van zijn recht van 
verwezenlijking196. De opdrachtgever heeft zich er namelijk toe verbonden het door de aannemer 
uitgevoerde werk te aanvaarden, en diens schepping en constructie te laten realiseren. Dit resulteert 
aan de zijde van de opdrachtgever in een afnameverplichting. De willekeurige bevrijding van die 
contractuele plicht zou dan toch een soort contractsbreuk zijn. In die zin is de schadeloosstelling dus 
wel een schadevergoeding, en is de voortijdige beëindiging van de overeenkomst een fout in hoofde 
van de opdrachtnemer. De functie van artikel 1794 B.W. bestaat er alsdan in dat ze het recht van 
gedwongen uitvoering aan de aannemer ontneemt. In dit opzicht zijn de afwijkende kenmerken zoals 
besproken in de vorige paragrafen te verklaren. Het gaat immers niet om een opzeggingrecht, maar 
over een tekortkoming aan de zijde van de opdrachtgever. Door echter de gedwongen uitvoering uit te 
sluiten, schijnt de gedraging toch enigszins door de wetgever als recht erkend of toegekend te zijn, 
waardoor ze een semi-geoorloofd karakter verkrijgt. De verbrekingsmogelijkheid van artikel 1794 
B.W. is werkelijk een buitenbeentje: een wanprestatie is het niet helemaal, want de gedwongen 
uitvoering kan niet gevorderd worden, maar anderzijds is het ook geen zuivere 
opzeggingsmogelijkheid, want de omvang van de vergoeding duidt op een foutieve gedraging197. 
 
C. Waardering 
Bovengaande verklaring impliceert dat de aannemer niet enkel werkt om te worden betaald, doch ook 
werkt omdat hij wil werken, en dat hij recht heeft op dat werk. Het mogen uitvoeren van het werk is 
voor hem dan een baat die hij uit de overeenkomst haalt, naast de financiële baten. De rechtsregel van 
1794 B.W. voorziet voor de opdrachtgever dat hij aan dat recht van de aannemer naar goeddunken 
afbreuk kan doen, maar  anderzijds dat de aannemer wel volledig de geldelijke voordelen behoudt. In 
die zin vormt de rechtsregel wel een compromis. 

                                                   
195 D. VAN DRIESSCHE, “De keuze tussen verbreking en ontbinding”, TBBR 2008, 615; G. BAERT, “De bestanddelen van de 
schadeloosstelling uit art. 1794”, T. Aann.,153 
196G. BAERT, “Afzegging” RW 1990-1991 1115, nrs. 1 en 23  
197 Voor architecten zou er nog een alternatieve rechtvaardiging zijn: de onafhankelijkheid van de architect vereist dat er hem niet constant 
een dreiging boven het hoofd hangt te worden opgezegd. Een te gemakkelijke opzeggingsbevoegdheid zou een opzegging vanwege profijt, 
concurrentie of politieke tussenkomsten in de hand werken. De wetgever koos alsdan voor de hoge schadeloosstelling opdat de drempel tot 
opzeggen zou worden verhoogd. (G. BAERT, “Afzegging” RW 1990-1991, 1115, nr. 24) 
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Nochtans kunnen enige vraagtekens geplaatst worden bij dat recht van verwezenlijking. Als de 
aannemer ideeën, ontwerpen en schetsen aanbrengt, heeft hij daar inderdaad een auteursrecht op dat 
hij in principe als enige moet kunnen exploiteren. Als het werk echter in het geheel niet meer wordt 
uitgevoerd en dus ook een andere aannemer niet “met de eer gaat lopen” lijken de baten van de 
aannemer enkel te bestaan uit de vergoeding voor het gepresteerde werk. Het feit dat de aannemer  zijn 
“geesteskind” niet kan realiseren en daardoor eventueel bepaalde naam en faam misloopt kan jammer 
zijn, maar stellen dat hij een principieel recht heeft om het werk te realiseren is onzes inziens wel 
verregaand. Nochtans schijnt dit de wil van de wetgever te zijn, die gebaseerd is op eeuwenoude 
traditie en gebruiken binnen de sector.  
Anderzijds zou het eisen van de eerbiediging van de afnameverplichting (gesteld dat het mogelijk 
ware) naar hedendaagse normen gemakkelijk een rechtsmisbruik kunnen uitmaken. Het voordeel dat 
de aannemer bekomt met de verwezenlijking van zijn werk, zal hoogstwaarschijnlijk niet opwegen 
tegen de kost voor de opdrachtgever. Op die manier komt artikel 1974 B.W. eigenlijk tegemoet aan 
een recht dat alleen onredelijk kan worden uitgeoefend, waardoor het sowieso niet geoorloofd is. 
 
Hoofdstuk 4. Concessieovereenkomsten 
 
§ 1. Ontbindende voorwaarde 

 
De ontbindende voorwaarde in de concessieovereenkomst en de complicaties van het arrest van het 
Hof van Cassatie van 30 juni 1995 werden hoger reeds besproken, bij de controlewijzigingsclausule. 
 
§ 2. Ontbinding wegens wanprestatie 

 
In 1979 velde het Hof van Cassatie een princiepsarrest waarmee het de geldigheid van het 
uitdrukkelijk ontbindend beding in een concessieovereenkomst bevestigde198. Doordat de beëindiging 
van de concessieovereenkomst op dwingende wijze geregeld wordt door de wet van 27 juli 1961, kon 
er immers enige onzekerheid bestaan omtrent de verenigbaarheid van een dergelijke clausule met de 
beschermingsregels voor de concessiehouder. 
Het werkingsveld van de concessiewet behelst echter slechts de bescherming van de concessiehouder 
tegen een beëindiging wegens persoonlijke of willekeurige redenen, en handelt niet over de 
beëindiging vanwege een tekortkoming199. De bepaling in artikel twee dat “behalve bij grove 
tekortkoming van een van de partijen aan haar verplichtingen”, de overeenkomst niet kan worden 
beëindigd dan met een redelijke opzeggingstermijn of billijke vergoeding, dient dus slechts tot 
afbakening van het toepassingsgebied: de wetgever vermeldt voor de volledigheid dat de beëindiging 
wegens tekortkoming niet onder dit regime valt. Aldus blijft het gemeen recht van toepassing en kan 
een uitdrukkelijk ontbindend beding gelding hebben200. 

                                                   
198 Cass. 19 april 1979, RCJB 1981, 26, noot M. COLPAERT en R. BÜTZLER 
199 M. COLPAERT en R. BÜTZLER, “La licéité de la clause résolutoire expresse dans le contrat de concession exclusive” (noot onder Cass. 19 
april 1979), R.C.J.B. 1981, 38, nr. 6; F. MAUSSION, “La clause résolutoire expresse dans les contrats de concession exclusive", B.R.H. 1980, 
454 
200 Het argument (zoals aangehaald in beide noten onder het arrest) dat de wetgever de mogelijkheid van een uitdrukkelijk ontbindend beding 
niet uitdrukkelijk uitgesloten heeft, kan een rol spelen, doch geen doorslaggevende. Het zou naïef zijn te denken dat de wetgever bij het 
opstellen van nieuwe wetgeving aan alle hypotheses in aanmerking neemt en steeds zorg draagt voor de coherentie van het geheel. De 
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De problematiek die hier dus eigenlijk aan de orde was, betrof er een van gemeen recht: met name  de 
mogelijkheid voor de partijen om de appreciatiebevoegdheid van de rechter met betrekking tot de ernst 
van de tekortkoming uit te sluiten. 
De ratio legis in 1804 is uiteraard niet geweest dat de partijen deze appreciatiemarge zouden kunnen 
aan banden leggen. Artikel 1184 B.W. is duidelijk in haar bewoordingen, net als wat de rechterlijke 
tussenkomst betreft. Het recht is echter aan evolutie onderhevig, en zoals de ontbinding op 
partijbeslissing nu aanvaard wordt, wordt ook de mogelijkheid van uitsluiting van de rechterlijke 
appreciatie erkend. Deze regel wordt gegrondvest op de ‘suppletiviteit’ van artikel 1184 B.W. en de 
contractsvrijheid van artikel 1134 B.W.201. 
De rechtvaardiging voor die beknotting van de rechterlijke appreciatiemarge zou gelegen zijn in het 
feit dat de partijen op voorhand duidelijk hebben aangegeven dat die bepaalde verbintenis voor hen 
van bijzonder belang is202. Daar kan inderdaad wat voor worden gezegd. De partijen weten op 
voorhand duidelijk welke foutieve gedraging tot ontbinding zal leiden, en hebben daarmee 
uitdrukkelijk ingestemd. Dat is anders dan wanneer het contract bepaalt dat ‘tekortkoming’ het 
contract zal ontbinden. Hier is het immers mogelijk dat de schuldenaar voor een verrassing komt te 
staan, en zich niet bewust was van het feit dat hij met een bepaalde gedraging een tekortkoming 
beging.  
Nochtans moet er enig voorbehoud gemaakt worden. Zoals door ons hierboven betoogd, moet ten 
eerste de handeling die de ontbinding met zich meebrengt, wel nog objectief gestoeld zijn op een 
foutieve gedraging. Als dit onderscheid niet gehandhaafd wordt, bestaat er geen verschil meer met de 
ontbindende voorwaarde en heeft de ontbinding geen bestaansrecht meer, aangezien zij door de 
wetgever specifiek in het leven werd geroepen als sanctie voor een ingebrekeblijvende partij. 
Bovendien zou ook het onderscheid met de opzegging te klein worden, waardoor de beëindiging wel 
een omzeiling van het wettelijk kader zou uitmaken. 
Daarnaast pleit een deel van de rechtsleer voor een controle op rechtsmisbruik bij zulke bedingen, naar 
analogie met de schadebedingen203. 
 
Ten slotte moet opgemerkt worden dat de clausule in kwestie aan de wanpresterende partij een termijn 
van dertig dagen toekende alvorens het contract beëindigd was. Zoals het beding geconstrueerd was, 
kwam het dus eigenlijk neer op een opzeggingsrecht: door aan de gedraging een termijn vast te knopen 
alvorens de beëindiging intreedt, krijgt ze een niet-foutief karakter204. Aangezien de 
concessieovereenkomst aan het gemeen recht beantwoordt, moet ook deze regel gehandhaafd blijven. 
 
 
 

                                                                                                                                                               
wetgever doet aan ad hoc wetgeven; het zijn de rechtspraak en rechtsleer die achteraf een systematisering trachten te vinden, en daarvoor 
soms bepaalde bewoordingen of rechtsregels moeten hertalen naar de geijkte juridische uitdrukkingen en instellingen. Aldus kan de 
afwezigheid van een verbodsbepaling een indicatie zijn, maar niet de enige motivering om uitdrukkelijk ontbindende bedingen in bijzonder 
gereglementeerde contracten toe te staan. 
201 M. COLPAERT en R. BÜTZLER, “La licéité” RCJB 1981, 36 
202 F. MAUSSION, “La clause résolutoire expresse dans les contrats de concession exclusive", B.R.H. 1980, 451 
203 Zie boven deel 1, doch ook vermeld bij F. MAUSSION, “La clause résolutoire”, 453 en M. COLPAERT en R. BÜTZLER, “La licéité de la 
clause résolutoire”, 46 
204 Een foutieve gedraging kan dus wel door de partijen als vreemde oorzaak opgevat worden, maar omgekeerd kan een vreemde oorzaak niet 
onder een foutieve gedraging vallen. 
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Hoofdstuk 5. Arbeidsrecht 
 
Het arbeidsovereenkomstenrecht is een lex specialis ten opzichte van het gemeen verbintenissenrecht, 
gekenmerkt door de specifieke rechtsverhouding tussen de werkgever en werknemer. Er wordt 
onderzocht in welke mate de bijzondere regelen van het gemene recht afwijken, en in welke mate het 
gemene recht nog toepassing kan vinden in de arbeidsovereenkomst. 
 
§ 1. Opzegging van de arbeidsovereenkomst 

 

De wijze van opzegging van de arbeidsovereenkomst en de in acht te nemen termijnen werden door de 
wetgever op gedetailleerde wijze gereglementeerd. In geval van schending van die vereisten is de 
opzegging onregelmatig, waardoor er een recht op “opzeggingsvergoeding” ontstaat. Deze vergoeding 
is dus niet de tegenprestatie om van het opzeggingsrecht te mogen gebruik maken, maar een sanctie 
wegens schending van de wettelijke bepalingen. 
 
§ 2. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst  

 
Als wederkerig contract kan de arbeidsovereenkomst in geval van wanprestatie gerechtelijk ontbonden 
worden met toepassing van artikel 1184 B.W. Er bestaat in het arbeidsrecht evenwel ook een 
specifieke beëindigingswijze in geval van wanprestatie: het ontslag wegens dringende reden. In wezen 
vormt deze ontslagbevoegdheid een bijzondere toepassing van de ontbinding wegens wanprestatie, 
doch hier werd reeds door de wetgever bepaald dat de ontbinding op partijbeslissing geschiedt en niet 
door de rechter wordt uitgesproken. De wetgever heeft aangevoeld dat bij een werkverhouding een 
verdere samenwerking in afwachting van de ontbinding, onhoudbaar is. 
Aldus lijkt het ontslag hiermee een bijzondere toepassing te zijn van het gemeenrechtelijk 
uitdrukkelijk ontbindend beding. Toch zijn er enkele verschilpunten:  
Zo is ten eerste de wijze van kennisgeving van de beëindiging aan strenge vormvereisten 
onderworpen, die voorgeschreven zijn op straffe van nietigheid.  
Verder bepaalt artikel 35 van de Arbeidsovereenkomstenwet dat “elke partij de overeenkomst (kan) 
beëindigen om een dringende reden die aan het oordeel van de rechter wordt overgelaten”. Aldus 
wordt aangenomen de wetgever met de ontslagregels impliciet de toepassing van het uitdrukkelijk 
ontbindend beding aan banden gelegd heeft, in die zin dat ontbindende bedingen die de 
appreciatiemarge van de rechter met betrekking tot de ernst van de fout beperken, nietig zijn205. De 
ontslagregels vormen immers een bijzonder beschermingsmechanisme, waaraan door een uitdrukkelijk 
ontbindend beding geen afbreuk kan worden gedaan206. Een conventionele opsomming van dringende 
redenen kan slechts een beperkt nut hebben, met name om bepaalde contractuele verplichtingen te 
verhelderen of een licht te werpen op het belang dat partijen aan bepaalde verbintenissen hechten207. 
Het is steeds de rechter die uiteindelijk de beoordeling maakt. 

                                                   
205 W. VANEECKHOUTTE, Cursus Arbeidsrecht,onuitg., 330 
206 C. CAUFFMAN, “Het uitdrukkelijk ontbindend beding” in X.(ed.), Bijzondere overeenkomsten, Verbintenissen, Commentaar met overzicht 
van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2009, 12 
207 P. MAERTEN, “De voorwaarde als modaliteit van een arbeidsrechtelijke verbintenis, Or. 2000, 15 
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Ten slotte wordt voor het gemeen recht aangenomen dat de rechter bij een onrechtmatig 
ontbindingsbeslissing op vordering van de schuldenaar kan oordelen dat de beweerde ontbinding geen 
uitwerking heeft gehad en de overeenkomst is blijven voortbestaan208. Dit geldt niet in het 
arbeidsrecht: het ontslag is onherroepelijk209. Een onregelmatig of onrechtmatig gegeven ontslag blijft 
uitwerking hebben en kan slechts een plicht tot schadevergoeding opleveren210.  
 
§ 3. De ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst 

 
Over de mogelijkheid van een ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst bestaat enige 
discussie. Hoewel het Hof van Cassatie de geldigheid ervan erkend heeft211, werpt een bepaalde 
strekking op dat de door het arbeidsrecht geboden vastheid van betrekking ervoor zorgt dat een 
ontbindende voorwaarde niet “gepast” is in een arbeidsovereenkomst, waardoor zij enkel kan 
toegelaten worden als de partijen het ogenblik van de vervulling ervan kunnen voorzien212. Anderzijds 
werden bepaalde ontbindende voorwaarden, zoals onder meer het moederschap, de schorsingsgronden 
of het faillissement, door de wetgever uitdrukkelijk verboden. 
Daarentegen werd de zuiver potestatieve ontbindende voorwaarde door het Hof afgewezen, omdat dit 
overeenkomt met een ontslag, waardoor partijen de dwingende beschermingsregels zouden 
omzeilen213. De voorwaarde waarvan de verwezenlijking uitsluitend afhangt van de wil van één der 
partijen is aldus nietig. Het praktisch belang van het onderscheid met de gewone potestatieve 
ontbindende voorwaarde zou nochtans eerder betwistbaar zijn, zodat de feitenrechter steeds zal moeten 
nagaan of het in casu om een gewoon dan wel zuiver potestatieve voorwaarde gaat214. Bovendien komt 
volgens RAUWS ook de aanvaarding van de gewoon potestatieve ontbindende voorwaarde neer op een 
omzeiling van het ontslagrecht, omdat hier de externe omstandigheden samengaan met de wil van één 
der contractanten, waardoor het in feite om een conventioneel opzeggingsrecht (met motivatieplicht) 
gaat215. 
Ten slotte wordt de ontbindende voorwaarde in arbeidsovereenkomsten door MAERTEN volledig 
afgewezen, omdat ze de toets met artikel 6 van de Arbeidsovereenkomstenwet niet zou doorstaan216. 
Op grond van dit artikel is immers “elk met deze wet en haar uitvoeringsbesluiten strijdig beding 
nietig, voorzover het ertoe strekt de rechten van de werknemer in te korten of zijn verplichtingen te 
bezwaren”. Ook het feit dat in recentere wetgevingen, zoals die op de leerovereenkomst, de 
ontbindingsmogelijkheid uitdrukkelijk werd uitgesloten, draagt bij tot deze visie.  
De ontbindende voorwaarde lijkt dus steeds op gespannen voet te staan met de dwingende 
ontslagregels, en het toelaten ervan kan leiden tot kunstgrepen om de bescherming te omzeilen217. 

                                                   
208 C. CAUFFMAN, o.c., 20; S. STIJNS, “Contractualisering van sancties in het privaatrecht, inzonderheid bij contractuele wanprestatie”, R.W. 
2001-02, 1268; J. DE CONINCK, “(…) de toetsing van een op een uitdrukkelijk ontbindend beding gegronde ontbindingsbeslissing aan de 
goede trouw”, R.W. 2009-2010, 111 
209 W. VANEECKHOUTTE, o.c., 306 
210 W. VANEECKHOUTTE, o.c., 307 
211 Cass. 14 juni 1963, Pas. 1963, 1038, aangehaald bij W. RAUWS, “Het Hof van Cassatie en de ontbindende voorwaarde in een 
arbeidsovereenkomst”, R. Cass. 1993,72  
212 Aangehaald bij W. RAUWS, “Het Hof van Cassatie en de ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst”, R. Cass. 1993, 72 
213 Cass. 18 januari 1993, R.Cass 1993, 71, noot W. RAUWS 
214 W. RAUWS, Het Hof van Cassatie en de ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst”, R. Cass. 1993, 74 
215 W. RAUWS, o.c., 74 
216 P. MAERTEN, “De voorwaarde als modaliteit van een arbeidsrechtelijke verbintenis”, Or. 2000, 22 
217 W. RAUWS, “Het Hof van Cassatie en de ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst”, R. Cass. 1993 
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Besluit 
 
Er werd door ons getracht een zo volledig en sluitend mogelijk overzicht te geven van de 
toepassingsvoorwaarden en rechtsgevolgen van het uitdrukkelijk ontbindend beding, de ontbindende 
voorwaarde en het opzeggingsbeding. Daarbij werd uitgegaan van de principes die door het Burgerlijk 
Wetboek vooropgesteld worden, en de uitzonderingenregelingen die door rechtspraak en rechtsleer 
gecreëerd werden als gevolg van de gebrekkige wettelijke regeling. 
 
Toch blijven er moeilijkheden bestaan bij de toepassing van de beëindigingsregimes. 
 
1 - Vooreerst valt op dat de ontbindende voorwaarde voor moeilijkheden zorgt bij 
duurovereenkomsten waarbij sociaaleconomische belangen van de partijen spelen. De onmiddellijke 
beëindiging wegens vreemde oorzaak zonder inachtneming van de belangen van de tegenpartij wordt 
als onbillijk ervaren voor materies als arbeidsrecht, concessieovereenkomsten, huur of erfpacht. De 
beëindigingsgronden voor dergelijke bijzondere overeenkomsten zijn dan ook vaak het voorwerp van 
een dwingende wettelijke regeling, ter bescherming van de partijen.  
In de rechtspraak en rechtsleer wordt de geldigheid van de ontbindende voorwaarde in 
duurovereenkomsten formeel aanvaard, doch bij een nadere studie blijkt dat de toepassing ervan niet 
strookt met het eigenlijke rechtsinstituut. Het meest frappante voorbeeld is dat waarbij het Hof van 
Cassatie de ontbindende voorwaarde voor concessieovereenkomsten aanvaardde, doch haar liet 
afhangen van een partijbeslissing en een opzeggingstermijn. Voor de arbeidsovereenkomsten gaan 
stemmen op om de geoorloofdheid te beperken tot de voorwaarden die voorzienbaar zijn, waardoor er 
als het ware de facto wel degelijk een opzeggingstermijn is, die echter verplaatst wordt naar een ander 
stadium.  
Volgens ons is het voor deze materies dan ook aangewezen geen ontbindende voorwaarde, maar een 
opzeggingsrecht te bedingen, waarbij de toe te kennen termijn of vergoeding kan variëren in functie 
van de aard van de bijzondere gebeurtenis, en de mate van voorspelbaarheid ervan. 
Daarenboven  is ook de retroactiviteit vaak niet realiseerbaar, zodat de ontbindende voorwaarde haar 
ware functie enkel voor onmiddellijke overeenkomst behoudt.  
 
 
2 - Vervolgens is bij de huidige wettelijke regeling geen aandacht besteed aan het onderscheid tussen 
duur- en onmiddellijke overeenkomsten. Het onderscheid tussen deze twee overeenkomsten is dermate 
belangrijk, dat eigenlijk bijna van een summa divisio van het overeenkomstenrecht kan worden 
gesproken. Een rechtsinstituut zal immers zelden onverkort van toepassing kunnen zijn op beide 
soorten overeenkomsten.  
Voor de duurovereenkomsten geldt dat zij op twee manieren wegens vreemde oorzaak kan beëindigd 
worden., terwijl de onmiddellijke overeenkomsten enkel door middel van een ontbindende voorwaarde 
kunnen ‘beëindigd’ worden, waarbij zij geen beslissingsmacht hebben. Er treedt aldus een anomalie 
op het systeem. Het lijkt enigszins moeilijk verdedigbaar dat een duurovereenkomst beëindigd kan 
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worden wegens een oorzaak die vreemd is aan het contract, terwijl een onmiddellijke overeenkomst 
zal beëindigd worden in geval van een bepaalde vreemde gebeurtenis.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
3 - Ten slotte blijkt ook de gebruikte terminologie voor problemen te zorgen.  
Vooral de term ‘ontbinding’ zorgt voor moeilijkheden. Door de retroactieve werking van de 
ontbinding raakt het gebruik van de term voor duurovereenkomsten in onbruik. Hier wordt steevast 
opzegging, beëindiging of verbreking gebruikt, zelfs als het om een wanprestatie gaat. In recentere 
wetgeving wordt overigens ook nooit meer gesproken over ‘ontbinden’, maar heeft men het eveneens 
over verbreken of beëindigen.  
Toch blijft ze voor onmiddellijk overeenkomsten niet alleen nuttig, maar zelfs noodzakelijk: 
beëindiging, opzegging of verbreking zijn geen van alle geschikt om aan te duiden dat een uitgevoerde 
overeenkomst teniet wordt gedaan. Ontbinden lijkt hier dus de enige aangewezen term. 
 
 
Dit leidt ertoe dat bij een bespreking van het contractsbeëindingsrecht steeds vaker de klassieke 
indeling van het Burgerlijk Wetboek verlaten wordt om te werken met een systematisering volgens de 
reden van beëindiging, en de daarmee corresponderende uitoefeningsvereisten. Dit kan een tendens 
zijn die eventueel zal leiden tot een wettelijke bevestiging. 
Aldus zou er een spectrum aan oorzaken van beëindiging bestaan, gaande van de fout van de 
tegenpartij, over het onderling akkoord, tot een eenzijdige beëindiging om persoonlijke redenen. Deze 
schakering van foutief tot niet-foutief gedrag heeft een overeenstemmende waaier aan 
uitoefeningsvereisten, die wettelijk of contractueel kunnen worden geregeld. 
 

    Soort overeenkomst 
 
Reden van einde 

 
Onmiddellijke overeenkomsten 

 
Duurovereenkomsten 

 
Wanprestatie 

 
Ontbinding met SV 

 
Verbreking/beëindiging met SV 

 
Vreemde oorzaak 

 
Ontbinding met belangen tegenpartij 

 
Opzegging met belangen tegenpartij 

 
 
Er moet overwogen worden in welke mate de beëindigingsmechanismen door een (dwingend) 
wettelijk kader en een rechterlijk toezicht moeten worden opgevangen, en in welke mate ze aan de 
contractsvrijheid van de partijen kunnen worden overgelaten. Daarbij moet voor ogen worden 
gehouden dat in tegenstelling tot het uitgangspunt van de Code Civil in 1804, de 
onderhandelingspositie tussen contractanten heden ten dage veelal ongelijk is.  
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