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Inleiding 

Het algemeen rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit of het volstrekt verbod van bedrog is de 

laatste jaren opmerkelijk vaak het voorwerp geweest van rechtspraak van het Hof van Cassa-

tie. Evenwel, een uitgebreide studie omtrent het beginsel ontbrak met als gevolg dat er heel 

wat onzekerheid rees over het toepassingsgebied en de draagwijdte ervan. Een onderzoek van 

het beginsel drong zich dan ook op. Deze masterproef wil de lezer vertrouwd maken met het 

algemeen rechtsbeginsel en hem/haar de basisprincipes, zoals deze blijken uit de recentste 

rechtspraak van het Hof van Cassatie, ervan bijbrengen.  

De bespreking van het algemeen rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit wordt begrensd tot 

haar werking in de tak van het verbintenissenrecht. Bovendien gaat onderhavig onderzoek 

slecht in op de invloed die het beginsel heeft op de bedrieglijke schending van andermans 

belangen (“fraude aux droit des tiers”) en mengt ze zich niet in de discussie die zich onder 

rechtsgeleerden afspeelt met betrekking tot de materie van de wetsontduiking (“fraude à la 

loi”). 

In een eerste hoofdstuk maakt de lezer kennis met het ontstaan van het beginsel, dat reeds 

sinds mensenheugenis in ons rechtsstelsel is ingebakken. Bedrog wordt niet getolereerd en 

moet bestraft worden. Ook haar plaats in het recht en haar verhouding met andere rechtsbe-

ginselen wordt nader belicht. Ter afsluiting wordt de lezer ingelicht over de gevolgde onder-

zoeksmethode: inductie – deductie. 

Het tweede hoofdstuk belicht een aantal artikelen uit het Burgerlijk Wetboek of (ongeschre-

ven) rechtsregels die daarmee verwant zijn. Hoewel deze rechtsregels allemaal betrekking 

hebben op verschillende materies in het verbintenissenrecht, vertonen zij onderling toch een 

verband: elk artikel is de wettelijke neerslag van het algemeen rechtsbeginsel fraus omnia 

corrumpit.  

De laatste jaren wendde het Hof van Cassatie het algemeen rechtsbeginsel vaak aan ter sta-

ving van haar uitspraken. In het derde hoofdstuk worden deze arresten besproken en met el-

kaar in verband gebracht. Tevens wordt ingegaan op het onthaal ervan door de doctrine en of 

het Hof van Cassatie zich al dan niet laat beïnvloeden door menig critici. We zullen gewaar-

worden dat de uitspraken van het Hof soms meer vragen oproepen dan dat ze antwoorden 

bieden. 
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Een laatste en vierde hoofstuk tracht uit de verschillende uitspraken van het Hof van Cassatie 

de permanente kenmerken te halen om op die manier een theorie op te bouwen rond het alge-

meen rechtsbeginsel. Kan het begrip gedefinieerd worden, wat is haar draagwijdte en welke 

rechtsgevolgen brengt ze teweeg? Een antwoord vinden op deze vragen is niet zo simpel aan-

gezien fraus omnia corrumpit, als algemeen rechtsbeginsel, een flexibele toepassing vereist en 

bovendien is het principe gefundeerd op een van de meest ongrijpbare begrippen in het posi-

tief recht: wat is “bedrog”? 
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Hoofdstuk 1: 

Het ontstaan en de situering van het beginsel fraus omnia corrumpit 

I. Ontstaansgeschiedenis 

1. Hoewel haar verschijning anders doet vermoeden, kan het adagium fraus omnia cor-

rumpit zich volgens gerenommeerde rechtshistorici en -geleerden niet beroepen op enig histo-

risch gezag en zeker niet op het prestige van het Romeins recht waaraan de rechtsspreuk al 

helemaal vreemd is.
1
 In zijn onderzoek naar de oorsprong van het beginsel vond VIDAL er 

slechts vanaf de tweede helft van de 19
de

 eeuw sporen van terug. Het adagium zou opgedoken 

zijn in Frankrijk waar het deel uitmaakte van het jargon dat er werd gebruikt in gerechtsge-

bouwen (“Palais”) en universiteiten. Volgens de auteur is het adagium slechts een Latijnse 

vertaling van een beginsel uitgesproken door het Franse Hof van Cassatie in het begin van de 

19
de

 eeuw, namelijk “la fraude fait exception à toutes les règles”.
2
 Uiteraard is dit een heel 

vage uitdrukking van een principe dat aan de basis van ons recht ligt. Bijgevolg stonden heel 

wat rechtsgeleerden vijandig tegenover dergelijke adagia. Zo verklaarde DE PAGE het adagi-

um “dangereuse et incertaine comme toutes les maximes, au point de vue de son exacte portée 

d’application” en meende FORIERS dat “la seule antiquité d’un précepte n’est pas le gage de 

sa qualité”.
3
  

 En toch valt niet te ontkennen dat het adagium heden ten dage werkelijk doorgedron-

gen is in het positief recht. ROMAIN heeft in zijn proefschrift aangetoond dat het idee achter 

het beginsel fraus omnia corrumpit in de rechtspraak van het Belgisch Hof van Cassatie is 

geïnfiltreerd, hoewel het adagium als dusdanig en zoals we het vandaag de dag kennen en 

interpreteren, niet uitdrukkelijk werd vermeld.
4
 Uiteindelijk werd de rechtsspreuk in het Bel-

gisch recht in 1970 erkend als een algemeen rechtsbeginsel.
5
       

                                                 
1
 P. VAN OMMESLAGHE, “Un principe général du droit: fraus omnia corrumpit” in P. MARTENS (ed.), Liber ami-

corum Paul Martens: l’humanisme dans la résolution des conflits. Utopie ou réalité?, Brussel, Larcier, 2007, 

(591) 591, nr. 1. 
2
 J. VIDAL, Théorie générale de la fraude en droit français, Parijs, Dalloz, 1957, 55, vn. 8. 

3
 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, deel I, Brussel, Bruylant, 1953, nr. 185; X. DIEUX, “Déve-

loppements de la maxime “fraus omnia corrumpit” dans la jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique” in 

P. FORIERS, L. SIMONT en X. DIEUX (eds.), Actualité du droit des obligations, Brussel, Bruylant, 2005, 127 en de 

verwijzingen aldaar in voetnoten 10-12. 
4
 J.-F. ROMAIN, Théorie critique du principe général de bonne foi en droit privé : des atteintes à la bonne foi, en 

général, et de la fraude, en particulier (Fraus omnia corrumpit), Brussel, Bruylant, 2000, 243-268; X. DIEUX, 

“Développements de la maxime “fraus omnia corrumpit” dans la jurisprudence de la Cour de cassation de Bel-

gique” in P. FORIERS, L. SIMONT en X. DIEUX, Actualité du droit des obligations, Brussel, Bruylant, 2005, 128 

en de verwijzingen aldaar in voetnoten 17-20. 
5
 Zie infra randnr. 2. 
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II. Fraus omnia corrumpit is een algemeen rechtsbeginsel 

2. In een arrest van 23 januari 1968 – dat betrekking had op een belastingszaak – heeft 

het Hof van Cassatie voor het eerst het adagium fraus omnia corrumpit uitdrukkelijk erkend 

als een algemeen rechtsbeginsel.
6
 In zijn befaamde openingsrede van 1970 nam procureur-

generaal GANSHOF VAN DER MEERSCH het adagium op in de lijst van algemene rechtsbeginse-

len, hierbij slechts verwijzend naar voornoemd cassatiearrest, evenwel zonder verder in te 

gaan op de draagwijdte ervan.
7
 
8
 

A. Het algemeen rechtsbeginsel is een bron van recht: omschrijving, 

functie en indeling  

3. Procureur-generaal bij het Hof van Cassatie DUMON definieert algemene rechtsbegin-

selen als “formele bronnen van het recht die rechtsregels vormen welke niet in geschreven 

teksten of in bijzondere teksten zijn neergelegd. (…) Ongeschreven regels zijn de beginselen 

die het moreel en institutioneel geraamte vormen waarop de maatschappelijke organisatie 

berust. Dergelijke regels moeten nageleefd worden door de verordenende en door de bestuur-

lijke overheid, door de rechter en soms zelfs door de wetgevende macht, wanneer zij een 

grondwettelijke waarde hebben. Vaak zijn zij een uitvloeisel van onze beschaving (…).”
9
   

  SOETAERT omschrijft het fenomeen algemeen rechtsbeginsel als “fundamentele nor-

men (dus regels), die in een of meer rechtssystemen, respectievelijk rechtstakken min of meer 

impliciet aanwezig zijn, daarin door de rechtsleer, maar vooral door de rechtspraak worden 

“gevonden”
10

 en naar de (onbetwistbaar geachte) noden en verwachtingen van de maat-

schappij (opnieuw) worden geformuleerd”.
11

 

                                                 
6
 Cass. 23 januari 1968, Arr.Cass. 1968, 695; Pas. 1968, I, 649.  

7
 W. GANSHOF VAN DER MEERSCH, “Propos sur le texte de la loi et les principes généraux du droit”, JT 1970,  

(557) 594, Arr.Cass. 1971, 51. 
8
 Wel wordt de verwijzing naar dit enige precedent bediscussieerd, aangezien in werkelijkheid noch het arrest, 

noch het middel melding maakte van het adagium fraus omnia corrumpit of een algemeen rechtsbeginsel; X. 

DIEUX, “Développements de la maxime “fraus omnia corrumpit” dans la jurisprudence de la Cour de cassation 

de Belgique” in P. FORIERS, L. SIMONT en X. DIEUX, Actualité du droit des obligations, Brussel, Bruylant, 2005, 

127 ; J. KIRKPATRICK, “La maxime fraus omnia corrumpit et la réparation du dommage causé par un délit inten-

tionnel en concours avec une faute involontaire de la victime”, JT 2003, (573) 577, nr. 11.   
9
 F. DUMON, “Artikel 95 G.W.” in X., Gerechtelijk Recht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van recht-

spraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 37; A. BOSSUYT, “Algemene rechtsbeginselen in de rechtspraak 

van het Hof van Cassatie”, TPR 2004, (1589) 1592, nr. 2.  
10

 Ook al worden algemene rechtsbeginselen pas expliciet geformuleerd in rechterlijke uitspraken, toch zijn ze 

geen creatie van de rechtspraak, maar slechts een „ontdekking‟ van wat impliciet reeds bestond; M. VAN HOEC-

KE, “De algemene rechtsbeginselen als rechtsbron: een inleiding” in M. VAN HOECKE (ed.), Algemene rechtsbe-

ginselen, Antwerpen, Kluwer, 1991, 3.  
11

 R. SOETAERT, “Rechtsbeginselen en marginale toetsing in cassatie” in G. BAERT, Liber Amicorum Jan Ronse, 

Brussel, Story-Scientia, 1986, 51.  
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4. Algemene rechtsbeginselen laten toe het stilzwijgen, de duisterheid en onvolledigheid 

van de wet aan te vullen. Het recht kan op een soepelere wijze worden toegepast, met meer 

aandacht voor de geest dan voor de letter van de wet, en er kan een grotere samenhang tussen 

diverse rechtstakken of in het recht in het algemeen tot stand komen.
12

 Het zijn aldus denkka-

ders en oriëntatiepunten bij het uitzetten van de te volgen koers.
13

 Ze geven een richting aan 

waarin een oplossing gevonden kan worden, maar nooit een pasklaar antwoord op een rechts-

probleem.
14

 Hiermee is dan ook gewezen op het grote belang en de functie van dergelijke 

beginselen. 

5. Er wordt een onderscheid gemaakt naargelang een algemeen rechtsbeginsel grondwet-

telijke, dan wel slechts wettelijke waarde heeft. 

  De beginselen met grondwettelijke waarde vullen de Grondwet aan, zijn onderliggend 

aan de Grondwet of zijn in de Grondwet vermeld en staan hiërarchisch boven de wet. Zij ver-

woorden de idee van de rechtsstaat en worden beschouwd als een materiële bron van het 

recht, de zogenaamde algemene rechtsbeginselen sensu lato. Aan deze categorie van beginse-

len kunnen wetten getoetst worden, en bovendien dienen ze als een leidraad voor de wetgever 

bij het uitvaardigen van wetgeving.
15

 

  Algemene rechtsbeginselen met wettelijke waarde worden de “eigenlijke” algemene 

rechtsbeginselen, sensu strictu, genoemd of als formele bron van het recht beschouwd. Der-

halve moet erop gewezen worden dat de wetgever in de regel boven deze rechtsbeginselen 

staat, of, algemene rechtsbeginselen kunnen naast maar niet tegen de wet gelden. Indien de 

wetgever expliciet afbreuk heeft gedaan aan de toepassing van een rechtsbeginsel, dan pri-

meert zonder meer de wettekst.
16

 Aldus nemen algemene rechtsbeginselen in de hiërarchie der 

rechtsbronnen merkelijk een ondergeschikte plaats in ten aanzien van de (formele) wetge-

ving.
17

 Aangezien zij naast de wet kunnen staan, kunnen zij leemtes in de wet vullen en de 

rechter hulp bieden bij het beperkend of verruimend uitleggen van bepaalde wetgeving, 

                                                 
12

 B. MAES, Cassatiemiddelen naar Belgisch recht, Gent, Mys en Breesch, 1993, 89.  
13

 A. BOSSUYT, “Algemene rechtsbeginselen in de rechtspraak van het Hof van Cassatie”, TPR 2004, (1589) 

1593, nr. 3. 
14

 M. VAN HOECKE, “De algemene rechtsbeginselen als rechtsbron: een inleiding” in M. VAN HOECKE (ed.), 

Algemene rechtsbeginselen, Antwerpen, Kluwer, 1991, 7. 
15

 A. BOSSUYT, “Algemene rechtsbeginselen in de rechtspraak van het Hof van Cassatie”, TPR 2004, (1589) 

1644, nr. 62. 
16

 A. BOSSUYT, “Algemene rechtsbeginselen in de rechtspraak van het Hof van Cassatie”, TPR 2004, (1589) 

1646-1647, nr. 64. 
17

 M. VAN HOECKE, “De algemene rechtsbeginselen als rechtsbron: een inleiding” in M. VAN HOECKE (ed.), 

Algemene rechtsbeginselen, Antwerpen, Kluwer, 1991, 5. 
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evenwel in acht nemend dat dergelijke wettelijke beginselen niet contra legem gelden.
18

 
19

 

Fraus omnia corrumpit is te situeren in deze categorie van algemene rechtsbeginselen. 

B. Is fraus omnia corrumpit terecht een algemeen rechtsbeginsel? 

6. Van Latijnse rechtsspreuken gaat al gauw een authentieke kracht uit, die ons doet te-

rugdenken aan het aloude Romeinse recht waarop ons burgerlijk recht gebaseerd is. Doch 

mag niet elke Latijnse spreuk zomaar worden aangenomen als zijnde een erkend algemeen 

rechtsbeginsel.
20

 Volgens vooraanstaande rechtsgeleerden kan fraus omnia corrumpit zich als 

adagium niet beroepen op een historisch gezag en nog minder op de reputatie van het Ro-

meins recht, waaraan het helemaal vreemd is.
21

 En toch heeft het adagium zich in ons recht 

“opgewerkt” naar een algemeen rechtsbeginsel en maakt ze integraal deel uit van ons positief 

recht. 

  VAN OMMESLAGHE besluit aan de hand van 5 motieven, terecht, dat niets eraan in de 

weg staat fraus omnia corrumpit onder te brengen bij de algemene rechtsbeginselen:
22

 

- dat bedrog gesanctioneerd wordt, blijkt uit meerdere specifieke rechtsregels. Door middel 

van inductie wordt uit die rechtsregels een algemeen rechtsbeginsel afgeleid, waarvan men 

vervolgens, via deductie, gebruik maakt in andere hypotheses. Te denkevalt aan de actio pau-

liana (art. 1167 B.W.)
23

, art. 1422, 3° B.W.
24

, art. 1 Hyp.W.
25

, art. 1690, al. 3 B.W.
26

, art. 

1691 B.W.
27

 en art. 1353 B.W.
28

; 

                                                 
18

 Het Hof van Cassatie  heeft reeds meermaals geoordeeld dat algemene rechtsbeginselen door de rechter in een 

welbepaalde zaak niet mogen worden toegepast wanneer die toepassing onverenigbaar zou zijn met de ondub-

belzinnige wil van de wetgever, Cass. 13 september 1989, Arr.Cass. 1989-90, 49; Cass. 20 december 1990, 

Arr.Cass. 1990-91, 445; Cass. 20 februari 1991, Arr.Cass., 1990-91, 671; Cass. 30 oktober 2000, Arr.Cass. 

2000, 587.  
19

 VAN HOECKE verwoordt dit treffend: „Algemene rechtsbeginselen vormen dus het kader, de ruggengraat van 

het recht, een achtergrond tegen dewelke de wetgeving begrepen en geïnterpreteerd kan worden en waardoor 

leemten of andere toepassingsproblemen van de wetgeving kunnen worden opgelost‟, M. VAN HOECKE, “De 

algemene rechtsbeginselen als rechtsbron: een inleiding” in M. VAN HOECKE (ed.), Algemene rechtsbeginselen, 

Antwerpen, Kluwer, 1991, 5. 
20

 Er valt te denken aan accessorium sequitur principale (bijzaak volgt de hoofdzaak), iura novit curia (het Hof 

kent het recht), lex specialis posterior derogat priori generali (een bijzondere wet heft een algemene wet op), 

nemo auditur suam turpitudinem allegans (niemand wordt aanhoord indien hij zich beroept op zijn eigen schan-

delijk gedrag), … 
21

 Zie supra randnr. 1-2. 
22

 P. VAN OMMESLAGHE, “Un principe général du droit: fraus omnia corrumpit” in P. MARTENS, Liber amicorum 

Paul Martens: l’humanisme dans la résolution des conflits. Utopie ou réalité?, Brussel, Larcier, 2007, 594-596, 

nr. 3. 
23

 Zie infra randnrs. 15 e.v. en faillissementspauliana (art. 20 Faillissementswet) 
24

 Een rechtshandeling van een echtgenoot met betrekking tot het gemeenschappelijk vermogen kan nietig wor-

den verklaard indien die echtgenoot handelde met bedrieglijke benadeling van de andere echtgenoot. 
25

 De derde-verkrijger van een niet overgeschreven onroerend goed  wordt beschermd voor zover hij gecontrac-

teerd heeft zonder bedrog. 
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- het algemeen rechtsbeginsel moet bestaan uit een rechtstreeks bindende rechtsnorm, onaf-

hankelijk van enige aanvullende bekrachtiging ervan door het gemeen recht. Fraus omnia 

corumpit beantwoordt aan deze vereiste, aangezien volgens het Hof van Cassatie de schen-

ding ervan een cassatiemiddel kan uitmaken;  

- het algemeen rechtsbeginsel is te onderscheiden van een “gewone” rechtsregel. Deze laatste 

regelt enkel de situatie waarop ze specifiek betrekking heeft, terwijl een algemeen rechtsbe-

ginsel een onvoorzienbaar en onbekend aantal toepassingen kent.
 29

  

- bovendien maakt het algemeen rechtsbeginsel het voorwerp uit van een unanieme consensus 

aangezien de rechtspraak het bestaan van het algemeen rechtsbeginsel niet in twijfel trekt; 

- tenzij de wetgever er expliciet in voorziet, mag het algemeen rechtsbeginsel niet afwijken 

van de wet; bijgevolg kan fraus omnia corrumpit niet afwijken van specifieke regels die een 

bijzondere toepassing zijn van die wet. 

C. Wanneer kan een algemeen rechtsbeginsel cassatietechnisch worden 

aangenomen?
30

 

7. Algemene rechtsbeginselen kunnen geschreven of ongeschreven zijn. Volgens procu-

reur-generaal GANSHOF VAN DER MEERSCH bestaat er geen verschil in natuur tussen beide 

soorten. De enige verschillen doen zich voor op procedureel vlak.
31

   

Als ontvankelijkheidvereiste bepaalt art. 1080 Ger.W. dat “het verzoekschrift, dat zo-

wel op het afschrift als op het origineel door een advocaat bij het Hof van Cassatie is onderte-

                                                                                                                                                         
26

 Indien de overdrager van een schuldvordering dezelfde rechten aan verscheidene overnemers overdraagt, krijgt 

hij die er zich te goeder trouw op kan beroepen als eerste de overdracht van schuldvordering aan de schuldenaar 

ter kennis te hebben gebracht of als eerste de erkenning van de overdracht door de schuldenaar te hebben beko-

men, de voorkeur. Zie infra randnr. 52. 
27

 De gecedeerde schuldenaar kan niet bevrijdend betalen aan de cedent, zelfs wanneer de formaliteiten m.b.t. de 

tegenstelbaarheid van de overdracht t.a.v. hem nog niet vervuld zijn, indien de betaling te kwader trouw ge-

schiedt. 
28

 Het bewijs door vermoedens kan alleen worden geleverd in de gevallen waarin het getuigenbewijs is toegela-

ten, tenzij wanneer tegen een handeling uit hoofde van arglist of bedrog wordt opgekomen. Zie infra randnrs. 41-

42. 
29

 Rechtsregels zijn concreet en dus al of niet van toepassing op welbepaalde concrete feiten, gedragingen of 

handelingen, terwijl (algemene) rechtsbeginselen abstracter zijn en dienen te worden geconcretiseerd vooraleer 

ze kunnen worden toegepast; A. VAN OEVELEN, “Algemene rechtsbeginselen in het verbintenissen- en contrac-

tenrecht” in M. VAN HOECKE (ed.), Algemene rechtsbeginselen, Antwerpen, Kluwer, 1991, 97. 
30

 A. BOSSUYT, “Algemene rechtsbeginselen in de rechtspraak van het Hof van Cassatie”, TPR 2004, (1589) 

1648 e.v. 
31

 “Quant le juge affirme et applique les principes généraux du droit, il ne fait qu’interpréter la volonté du légis-

lateur ou du constituant. Si le principe n’a pas été formulé dans la loi ou s’il ne l’a été en vue de régler des ap-

plications déterminées, c’est que son existence est si certaine que le législateur estime ne pas devoir le constater 

dans un texte de loi”, W. GANSHOF VAN DER MEERSCH, “Propos sur le texte de la loi et les principes généraux du 

droit”, Arr.Cass. 1971, 51.  
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kend, de uiteenzetting bevat van de middelen van de eiser, zijn conclusie en de vermelding 

van de wettelijke bepalingen waarvan de schending wordt aangevoerd, een en ander op straf-

fe van nietigheid.” 

Indien er geen wettekst bestaat waarin het beginsel verwoord is, is het mogelijk enkel 

de schending van het algemeen rechtsbeginsel aan te voeren.
32

 Evenwel, wanneer er een 

rechtsregel voorhanden is, moet eveneens de schending van die bepaling worden opgeworpen 

en volstaat het niet enkel het algemeen rechtsbeginsel aan te halen. De aanwijzing in het cas-

satiemiddel van die wettelijke bepaling die het algemeen rechtsbeginsel verwoordt waarvan 

de schending wordt aangevoerd, dient in burgerlijke zaken op straffe van niet-

ontvankelijkheid van het middel te worden vermeld. Daarnaast moet het cassatiemiddel dui-

delijk zijn en mag het ook niet nieuw zijn, tenzij het de openbare orde raakt of van zodanig 

dwingend recht is, dat het voor het eerst in cassatie kan worden voorgedragen. Fraus omnia 

corrumpit raakt de openbare orde.
33

  

III. Fraus omnia corrumpit interfereert met andere algemene rechtsbegin-

selen 

8. Om de plaats van het algemeen rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit zo volledig mo-

gelijk te situeren in het positief recht is het van belang haar in verband te brengen met andere 

algemene rechtsbeginselen. Immers, iedere rechtsregel wordt in ons recht gelezen in samen-

hang met andere rechtsregels die de ene keer een aanvulling, de andere keer een beperking 

inhouden. Enerzijds vormt fraus omnia corrumpit de uitdrukking van het beginsel van de 

goede trouw, daar zij zich verzet tegen handelen te kwader trouw. Anderzijds vormt zij een 

beperking op het beginsel van de contractvrijheid.  

A. Fraus omnia corrumpit is de uitdrukking van het algemene principe 

van de goede trouw. 

9. Het beginsel van de uitvoering te goeder trouw van overeenkomsten wordt beschouwd 

als een van de fundamentele principes die aan ons contractenrecht ten grondslag liggen. De 

                                                 
32

 Tot voor de jaren ‟50-‟60 kon een cassatiemiddel niet de schending van een algemeen rechtsbeginsel aanvoe-

ren indien de schending daarvan ook niet de schending van een wetsbepaling met zich meebracht; A. BOSSUYT, 

“Algemene rechtsbeginselen in de rechtspraak van het Hof van Cassatie”, TPR 2004, (1589) 1648, nr. 67. 
33

 A. BOSSUYT, “Algemene rechtsbeginselen in de rechtspraak van het Hof van Cassatie”, TPR 2004, (1589) 

1648 - 1650, nr. 66-70; R. SOETAERT, “Algemene rechtsbeginselen in Cassatie” in M. VAN HOECKE (ed.), Alge-

mene rechtsbeginselen, Antwerpen, Kluwer, 1991, 91. 
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meeste auteurs erkennen het principe als zijnde een algemeen rechtsbeginsel.
34

 Zij steunen 

hun overtuiging op een cassatiearrest van 19 september 1983 waarin het Hof overweegt “dat 

het in artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek neergelegd beginsel dat overeenkomsten te 

goeder trouw ten uitvoer moeten worden gebracht, (…)”.
35

 (eigen onderlijning)  

10. Traditioneel maakt men een onderscheid tussen de objectieve en subjectieve goede 

trouw. Zij worden bijna als twee totaal verschillende begrippen behandeld die weinig of niets 

met elkaar gemeen hebben. De objectieve goede trouw is de goede trouw waarvan sprake in 

art. 1134, derde lid BW. Krachtens deze bepaling dienen de contractspartijen zowel bij de 

uitoefening van hun contractuele rechten als bij de nakoming van hun contractsverplichtingen 

te handelen met inachtneming van de eisen van redelijkheid en billijkheid, gelet op de gege-

ven feitelijke omstandigheden van de te beoordelen situatie. Aldus wordt de objectieve goede 

trouw getoetst aan het criterium van de normaal zorgvuldige en redelijke contractspartijen, 

geplaatst in dezelfde concrete omstandigheden.
36

 Deze goede trouw wordt ook wel de goede 

trouw van het handelen genoemd. Zij verwijst naar een morele notie, een algemene gedrags-

norm die loyauteit en absolute eerlijkheid veronderstelt en vrij is van elke kwaadwilligheid.
37

   

 De subjectieve goede trouw is van een heel andere orde. Het is te definiëren als de 

onwetendheid met betrekking tot de onrechtmatigheid, de verkeerde voorstelling dat het ge-

wraakte handelen rechtmatig gebeurde.
38

 Het slaat op een psychologische toestand waarbij 

iemand van een bepaald feit, een recht of een rechtstoestand geen kennis heeft en daarvan ook 

geen kennis behoort te hebben. Het subjectieve niet weten of niet kennen wordt dus geobjec-

tiveerd, in die zin dat het niet voldoende is dat men niet weet of niet kent, maar dat men ook 

niet behoorde te weten of te kennen.
39

 Subjectieve goede trouw wordt gelijkgesteld met de 

                                                 
34

 G.-L. BALLON, “Goede trouw, redelijkheid en billijkheid en eerlijke handelspraktijken. Kanttekening bij en 

een toepassing van Walter van Gervens beschrijving van de goede trouw” in W. VAN GERVEN (ed.), Liber ami-

corum Walter van Gerven, Deurne, Kluwer, 2000, (119) 120, nr. 1. 
35

 Cass. 19 september 1983, Arr.Cass. 1983-84, 52; Pas. 1984, I, 55; RW 1983-84, 1480; TBH 1984, 276; JT 

1985, 56; A. VAN OEVELEN, “Algemene rechtsbeginselen in het verbintenissen- en contractenrecht” in M. VAN 

HOECKE (ed.), Algemene rechtsbeginselen, Antwerpen, Kluwer, 1991, (95) 122, nr. 23. 
36

 A. VAN OEVELEN, “De zgn. „subjectieve‟ goede trouw in het Belgische materiële privaatrecht (in het bijzonder 

in de materies die het notariaat aanbelangen)”, TPR 1991, (1093) 1095, nr. 2. 
37

 G.-L. BALLON, “Goede trouw, redelijkheid en billijkheid en eerlijke handelspraktijken. Kanttekening bij en 

een toepassing van Walter van Gervens beschrijving van de goede trouw” in W. VAN GERVEN (ed.), Liber ami-

corum Walter van Gerven, Deurne, Kluwer, 2000, (119) 125, nr. 7. 
38

 G.-L. BALLON, “Goede trouw, redelijkheid en billijkheid en eerlijke handelspraktijken. Kanttekening bij en 

een toepassing van Walter van Gervens beschrijving van de goede trouw” in W. VAN GERVEN (ed.), Liber ami-

corum Walter van Gerven, Deurne, Kluwer, 2000, (119) 125, nr. 7 
39

 A. VAN OEVELEN, “De zgn. „subjectieve‟ goede trouw in het Belgische materiële privaatrecht (in het bijzonder 

in de materies die het notariaat aanbelangen)”, TPR 1991, (1093) 1096, nr. 3. 
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afwezigheid van kwade trouw bij een objectief onrechtmatig handelen.
40

 Iemand handelt te 

kwader trouw wanneer hij werkelijk weet, werkelijk kennis heeft van een bepaald feit, van 

een recht of van een rechtstoestand of ook wanneer hij weliswaar niet effectief weet, maar 

ingevolge de concrete omstandigheden, had behoren te weten.
41

 Hier verschijnt fraus omnia 

corrumpit ten tonele. Bedrog moet worden beteugeld omdat het een daad is in strijd met de 

goede trouw. 

 Subjectieve goede trouw is gelijk te stellen met de afwezigheid van kwade trouw. Uit 

ons onderzoek zal blijken dat de toepassing van fraus omnia corrumpit kwade trouw veron-

derstelt.
42

 “Fraus” gaat immers gepaard met kwaadwillige, oneerlijke en bedrieglijke intentie 

tot schaden. Kortom, fraus omnia corrumpit bewerkstelligt het principe van de goede trouw in 

haar subjectieve betekenis en verzet zich tegen bewust oneerbiedige gedragingen ten aanzien 

van andermans belangen.
43

   

B. Fraus omnia corrumpit is een beperking op het beginsel van de con-

tractvrijheid 

1. Het beginsel van de wilsautonomie  

11. Van oudsher wordt de wilsautonomie beschouwd als de grondslag van het verbintenis-

senrecht. Aan iedere burger komt de bevoegdheid toe om, binnen de grenzen van het gebie-

dend of verbiedend recht, zelf volledig vrij en naar eigen goeddunken zijn rechtspositie te 

bepalen en rechtsverhoudingen in het leven te roepen en daarvan zelf ook de inhoud vast te 

leggen.
44

 Aldus is iedere persoon, onder dezelfde condities, in principe vrij om te beschikken 

over de eigen rechtssfeer en kan elkeen vrij rechtshandelingen stellen, wat meestal gebeurt 

door het sluiten van overeenkomsten. Zodoende is contractvrijheid een toepassing
45

, een ge-

                                                 
40

 G.-L. BALLON, “Goede trouw, redelijkheid en billijkheid en eerlijke handelspraktijken. Kanttekening bij en 

een toepassing van Walter van Gervens beschrijving van de goede trouw” in W. VAN GERVEN (ed.), Liber ami-

corum Walter van Gerven, Deurne, Kluwer, 2000, (119) 125, nr. 7 
41

 A. VAN OEVELEN, “De zgn. „subjectieve‟ goede trouw in het Belgische materiële privaatrecht (in het bijzonder 

in de materies die het notariaat aanbelangen)”, TPR 1991, (1093) 1096, nr. 3 
42

 Zie infra randnrs. 126-129. 
43

 J.-F. ROMAIN, Théorie critique du principe général de bonne foi en droit privé : des atteintes à la bonne foi, en 

général, et de la fraude, en particulier (Fraus omnia corrumpit), Brussel, Bruylant, 2000, 768, nr. 332. 
44

 A. VAN OEVELEN, “Algemene rechtsbeginselen in het verbintenissen- en contractenrecht” in M. VAN HOECKE 

(ed.), Algemene rechtsbeginselen, Antwerpen, Kluwer, 1991, 98-99, nr. 4 
45

 Ook het principe van het consensualisme, de theorie van de wilsgebreken, de regels inzake de handelingsbe-

kwaamheid (art. 1123-1125 B.W.), de interpretatie van de overeenkomst volgens de gemeenschappelijke bedoe-

ling van de partijen (art. 1156 B.W.) en het beginsel van de relativiteit van de overeenkomst (art. 1119 en 1165 

BW) zijn te beschouwen als toepassingen van de theorie van de wilsautonomie; A. VAN OEVELEN, “Algemene 

rechtsbeginselen in het verbintenissen- en contractenrecht” in M. VAN HOECKE (ed.), Algemene rechtsbeginse-

len, Antwerpen, Kluwer, 1991, (95) 100, nr. 5. 



18 

 

volg van het beginsel van de wilsautonomie en van de daarin besloten handelingsbekwaam-

heid.
46

 
47

   

2. Het beginsel van de contractsvrijheid 

12. De verzameling subjectieve rechten sensu lato, die aan een rechtssubject toebehoren, 

bestaat uit drie categorieën. Naast de subjectieve rechten sensu stricto
48

 enerzijds en bevoegd-

heden
49

 anderzijds waarover een rechtssubject beschikt, komen hem tevens fundamentele 

vrijheden en grondrechten toe.
50

 Één van die vrijheden is de contractsvrijheid, een toepassing 

van de theorie van de wilsautonomie. 

Het beginsel van de contractsvrijheid omhelst drie factoren. Ten eerste heeft eenieder 

de principiële vrijheid om al dan niet te contracteren, ten tweede mag men overeenkomsten 

aangaan met wie men wil en ten derde is men vrij om de inhoud van de overeenkomst zelf te 

bepalen, in akkoord met de wederpartij.  

Die contractsvrijheid is echter niet absoluut. Zij is onderhevig aan beperkingen die af-

breuk doen aan een van de drie elementen waaruit de contractsvrijheid bestaat.
51

 Om te be-

ginnen wordt de vrijheid van contracteren beknot door wettelijke bepalingen van openbare 

orde
52

, goede zeden en dwingend recht
53

 via de geldigheidsvereisten “oorzaak” en “voor-

werp”.
54

 Daarnaast, als tweede categorie, leggen fraus omnia corrumpit en het verbod van 

                                                 
46

 W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 71. 
47

 “Men kan moeilijk aan de burger de vrijheid verlenen al dan niet contracten te sluiten en daarvan ook groten-

deels de inhoud te bepalen, als men niet eerst het recht van iedere burger erkent om, met inachtneming van de 

dwingende rechtsregelen, naar eigen goeddunken rechtsverhoudingen in het leven te roepen, o.m. door het slui-

ten van overeenkomsten”, A. VAN OEVELEN, “Algemene rechtsbeginselen in het verbintenissen- en contracten-

recht” in M. VAN HOECKE (ed.), Algemene rechtsbeginselen, Antwerpen, Kluwer, 1991, (95) 104, nr. 8. 
48

 Subjectieve rechten sencu stricto verlenen aan de houder van het recht ofwel een bijzondere zeggenschap over 

bepaalde goederen (zakelijke rechten) ofwel bijzondere aanspraken t.a.v. een ander rechtssubject (vorderings-

rechten). 
49

 Bevoegdheden verlenen de drager ervan een bijzondere macht om in te grijpen in andermans rechtssfeer (vb. 

een bewinds- of vertegenwoordigingsbevoegdheid). 
50

 W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 76. 
51

 A. VAN OEVELEN, “Algemene rechtsbeginselen in het verbintenissen- en contractenrecht” in M. VAN HOECKE 

(ed.), Algemene rechtsbeginselen, Antwerpen, Kluwer, 1991, (95) 106, nr. 9. 
52

 Art. 6 B.W.: “Aan de wetten die de openbare orde en de goede zeden betreffen, kan door bijzondere overeen-

komsten geen afbreuk worden gedaan.” Het Hof van Cassatie verstaat onder een wet van openbare orde de wet 

die “de essentiële belangen van de Staat of de gemeenschap raakt, of die in het privaatrecht de juridische grond-

slagen vastlegt waarop de economische of morele orde van de maatschappij rust”, Cass. 9 december 1948, 

Pas.1948, I, 699; Cass. 5 mei 1949, Pas. 1949, I, 335. 
53

 Wetten van dwingend recht zijn bestemd om bepaalde zwakkere categorieën van de bevolking te beschermen. 

Anderen dan degenen die door de wettelijke regel worden beschermd kunnen niet bij overeenkomst van het 

dwingend recht afwijken. De beschermden kunnen evenmin op voorhand afzien van de bescherming die de wet 

hen biedt. 
54

 W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 78. 
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wetsontduiking, als ongeschreven adagia, de contractsvrijheid als geheel aan banden.
55

 Hier-

mee zijn we aanbeland bij de kern: fraus omnia corrumpit is een beperking op het grondprin-

cipe van de wilsautonomie en de contractsvrijheid in het verbintenissenrecht. Ter illustratie 

kan onder meer het verbod aangehaald worden zich te exonereren voor eigen opzet.
56

  

IV. Onderzoeksmethode: inductie en deductie 

13. Vooraleer het onderzoek aan te vatten, dringt een woordje uitleg omtrent de gehan-

teerde onderzoeksmethode zich op. Een algemeen rechtsbeginsel is meestal niet expliciet in 

de wet geformuleerd, maar kan er wel uit afgeleid worden door logische inductie of men vindt 

het expliciet in bepaalde positieve rechtsnormen terug, doch is het daar slechts een illustratie, 

een concrete toepassing van een algemeen geacht principe.
57

 

 Zoals reeds werd aangehaald, bevat het Burgerlijk Wetboek een aantal specifieke be-

palingen die de neerslag zijn van het beginsel fraus omnia corrumpit.
58

 Echter, niet elk be-

drieglijk handelen wordt door specifieke wetsbepalingen gevat. Bijgevolg hebben hoven en 

rechtbanken, onder controle van het Hof van Cassatie, het bestaan van een algemeen rechts-

beginsel fraus omnia corrumpit vastgesteld, dat aan de basis ligt van de toepassingen die de 

wetgever ervan maakt.
59

 Dit komt neer op de inductie- en deductiemethode van VAN OMME-

SLAGHE. Volgens deze methode wordt ons onderzoek naar het algemeen rechtsbeginsel fraus 

omnia corrumpit gevoerd. 

 In een eerste fase (hoofdstuk 2) gaan we na welke de rechtsregels zijn die een neerslag 

vormen van het algemeen principe. Uit die wetsbepalingen kan door middel van inductie een 

gemeenschappelijk idee worden gehaald. Dat gemeenschappelijk idee vertaalt zich in een 

algemeen rechtsbeginsel, zijnde fraus omnia corrumpit. Evenwel wordt deze eerst fase, op de 

pauliaanse vordering na, minder uitvoerig besproken, aangezien het ware zwaartepunt van het 

onderzoek zich bevindt in de volgende fase. In die tweede fase (hoofstuk 3) wordt middels 

deductie nagegaan hoe het Hof van Cassatie met dit algemeen rechtsbeginsel omgaat en het 

(al dan niet) van toepassing acht op specifieke situaties die haar worden voorgelegd. In een 
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latere fase (hoofdstuk 4) wordt gepoogd de gemeenschappelijke kenmerken uit de rechtspraak 

van het Hof te halen en gaan we na of het mogelijk is een algemene theorie te bouwen om-

trent het adagium.  

  



21 

 

Hoofdstuk 2: 

Fraus omnia corrumpit is verweven in het Burgerlijk Wetboek 

14. De samenleving wordt onhoudbaar wanneer door een rechtssubject opzettelijk aan een 

ander rechtssubject schade kan worden veroorzaakt zonder dat hij daarvoor bestraft wordt, 

ook al gebeurt dit onder het mom van verbintenissen die hun oorsprong in een rechtsregel of 

in een rechtshandeling vinden.
60

 De wetgever heeft daarom in alle domeinen van het recht tal 

van wetsbepalingen uitgevaardigd, waardoor tegen opzettelijke schadeveroorzaking wordt 

opgetreden. Ook het Burgerlijk Wetboek bevat verscheidene bepalingen die als toepassingen 

van fraus omnia corrumpit kunnen worden beschouwd.
61

 Daarmee is al meteen gewezen op 

hun onderling verband. Hierna volgt een bondige bespreking van de belangrijkste van deze 

bepalingen, die reeds hogerop werden vermeld.
62

 Verderop zal blijken dat de meeste van deze 

bepalingen op de een of andere manier terug te vinden zijn in de rechtspraak van het Hof van 

Cassatie, waarop in het derde hoofdstuk dieper zal worden ingegaan.  

I. Art. 1167 BW – De actio pauliana  

A. Begrip 

15. Volgens art. 1167 B.W. “kunnen (schuldeisers) in hun eigen naam opkomen tegen de 

handelingen die hun schuldenaar verricht heeft met bedrieglijke benadeling van hun rech-

ten.”
63

 Indien een schuldenaar een overeenkomst gesloten heeft met bedrieglijke benadeling 

van de rechten van zijn schuldeiser, dan moet deze schuldeiser, die een derde is ten opzichte 

van die overeenkomst, zich het bestaan ervan niet laten tegenwerpen.
64

  

16. Enerzijds vormt de actio pauliana vanuit verbintenisrechtelijk perspectief een uitzon-

dering op het principe van de derdenwerking van het bestaan van de overeenkomst (art. 1165 

B.W.). Krachtens dit beginsel kunnen derden zich op het bestaan van de overeenkomst als feit 

beroepen en moeten zich omgekeerd dit bestaan laten tegenwerpen. Schuldeisers van een 

schuldenaar wiens vermogen hen tot waarborg strekt en die zich derhalve op dat vermogen 

kunnen verhalen, moeten de fluctuaties in de omvang van dit vermogen ondergaan wanneer 
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de schuldenaar met anderen overeenkomsten heeft gesloten. Slechts in bijzondere omstandig-

heden, indien de voorwaarden daartoe vervuld zijn, zullen de schuldeisers het bestaan van een 

rechtshandeling die de schuldenaar met miskenning van hun schuldeiserrechten heeft verricht, 

kunnen aanvechten door middel van de pauliaanse vordering.
65

      

 Anderzijds fungeert zij vanuit het standpunt van het executierecht als uitzondering op 

het principe dat een debiteur bevoegd blijft om te beschikken over zijn goederen tot op het 

ogenblik dat een schuldeiser zijn aanspraken op deze zaak tenuitvoerlegt, d.w.z. de zaak in 

beslag neemt.
66

 

17. Door aan de schuldeiser de pauliaanse vordering ter beschikking te stellen, wou de 

wetgever hem een middel aanreiken om de inbaarheid van zijn vordering op de schuldenaar te 

beschermen. De afdwingbaarheid van de verbintenissen tussen partijen wordt er m.a.w. door 

gevrijwaard. Dit is hoogst noodzakelijk aangezien niet elke schuldenaar van even goede wil is 

om de verbintenissen ten aanzien van zijn crediteurs te voldoen. Het is niet uitzonderlijk dat 

een debiteur opzettelijk zijn onvermogen organiseert via het aangaan van rechtshandelingen 

met derden, waardoor de eigenlijke schuldeiser met lege handen achterblijft eenmaal hij de 

tussen hen eerder aangegane verbintenis wil afdwingen. De pauliana verstrekt de schuldeiser 

een eigen (buitencontractueel) vorderingsrecht (van wettelijke oorsprong) tegen de medecon-

tractant van zijn schuldeiser.
67

 

B. Grondslag 

1. Onenigheid in de doctrine 

18. Over de grondslag van de toepassing van de actio pauliana is het laatste woord nog 

niet gevallen. Er wordt een antwoord gezocht op de vraag hoe kan worden verklaard dat een 

schuldeiser de mogelijkheid krijgt om zich een bedrieglijke handeling van zijn schuldenaar 

niet-tegenstelbaar te laten verklaren.
68

 Er bestaat hierover immers geen absolute eensgezind-

heid. De verschillende visies kunnen ingedeeld worden in vier kampen. 
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 De overgrote meerderheid
69

 is de mening toegedaan dat de pauliaanse vordering moet 

worden aangeknoopt aan het leerstuk van de onrechtmatige daad zoals vervat in art. 1382 BW 

omdat zij ertoe zou strekken de quasi-delictuele handeling van de debiteur ongedaan te ma-

ken.
70

 Volgens hen is er immers sprake van een fout, zowel in hoofde van de debiteur als van 

de derde-medecontractant, die erin bestaat dat de debiteur zijn insolvabiliteit veroorzaakte of 

vergrootte, terwijl hij wist of redelijkerwijze behoorde te weten dat hij hierdoor nadeel berok-

kende aan zijn schuldeiser. De benadeling (schade) bestaat in de vermindering van de ver-

haalsmogelijkheden van de schuldeiser ten gevolge van (causaal verband) de aangevochten 

handeling.  

 CORNELIS daarentegen, treedt die meerderheidsopvatting niet bij. In navolging van de 

Franse doctrine,
71

 meent hij dat de pauliaanse vordering een toepassing is van het algemeen 

rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit tussen de benadeelde schuldeiser en de schuldenaar. 

Een argument daartoe is het feit dat de schuldenaar ten aanzien van zijn schuldeiser bedrieg-

lijk handelt door hem met opzet schade te berokkenen vermits hij zijn vordering niet meer 

(volledig of gedeeltelijk) zal kunnen innen. Een tweede argument haalt hij uit de sanctie van 

de niet-tegenwerpelijkheid van de bedrieglijke rechtshandeling. Niettemin erkent hij dat het 

bij de actio pauliana gaat om de bestraffing van een buitencontractuele gedragsregel en dat de 
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verbintenissen die door art. 1167 BW in het leven worden geroepen, van wettelijke oorsprong 

zijn.
72

  

 Een echte minderheid heeft de pauliaanse vordering jegens de verkrijger om niet zijn 

grondslag laten vinden in de theorie van de ongerechtvaardigde verrijking.
73

 Hierna wordt 

ingegaan op de vraag waarom zulks niet wenselijk is.  

 Een vierde benadering voor de grondslag van de pauliaanse vordering wordt aange-

reikt door GEELHAND.
74

 Een schuldenaar behoudt de bevoegdheid om over zijn vermogen te 

beschikken tot op het ogenblik dat zijn schuldeiser zijn vordering tenuitvoerlegt op bepaalde 

onderdelen van zijn vermogen. Het betreft hier echter een functionele bevoegdheid. Het vrije 

beschikkingsrecht van de eigenaar over zijn vermogen is immers gebonden aan de bestem-

ming van dit vermogen, zij fungeert namelijk als gemeenschappelijk onderpand van de 

schuldeisers. Indien de debiteur een handeling stelt waarmee hij op bedrieglijke wijze be-

standdelen uit dat vermogen laat verdwijnen, wendt hij het vermogen af van die functie als 

verhaalsobject. Hij maakt zich dus schuldig aan bevoegdheidsafwending. Het is die afwen-

ding van zijn bevoegdheid waarvoor de pauliaanse vordering de sanctie vormt.
75

   

2. Wie heeft het bij het rechte eind? 

19. Over deze vraag kan eindeloos gediscussieerd worden. Tegen elke argument pro, kan 

een evenwaardig argument contra worden opgeworpen. Vooral een verklaring bieden voor de 

niet-tegenwerpbaarheid aan de titularis van de actio pauliana van rechtshandelingen om niet, 

gesteld door een frauduleus handelende debiteur jegens een te goeder trouw zijn derde, is de-

licaat. Hieronder volgt de uiteenzetting van een aantal argumenten contra de hierboven aan-

gehaalde mogelijke grondslagen, maar het antwoord op de vraag wordt in het midden gelaten. 

20. Niettegenstaande de meerderheid zich baseert op de buitencontractuele aansprakelijk-

heid als grondslag voor de actio pauliana, blijkt de band tussen beiden onvolmaakt. Het leer-
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stuk van de onrechtmatige daad kan geen verklaring bieden voor een aantal belangrijke ken-

merken van de pauliaanse vordering.  

Vooreerst kan aan de actio pauliana een zekere zakelijke werking toekomen.
76

 Ener-

zijds blijkt dit uit het feit dat zij niet alleen tegen de derde-verkrijger, maar onder dezelfde 

omstandigheden ook tegen een latere verkrijger kan worden ingesteld. Anderzijds heeft de 

schuldeiser bij samenloop met de schuldeisers van de verweerder voorrang. Deze zakelijke 

werking staat haaks op het functioneren van een aansprakelijkheidsvordering, die zuiver ver-

bintenisrechtelijk van aard is.  

Een tweede tegenargument wordt geboden door het feit dat de pauliaanse vordering 

niet wordt ingesteld tegen degene die de fout heeft begaan, met name de debiteur, maar wel 

tegen de derde-verkrijger van de zaak. Die derde-verkrijger participeert niet noodzakelijk in 

het pauliaans bedrog, namelijk bij verkrijging om niet. Desalniettemin ondergaat die derde 

wel de gevolgen van de niet-tegenstelbaarheid van de verkrijging.
77

 Om dit tweede tegenar-

gument van antwoord te dienen, is in de doctrine reeds opgemerkt dat ons recht wel meer 

vormen van aansprakelijkheid zonder fout erkent, gesteund op het risico gecreëerd door een 

persoon. Kan men dan niet stellen dat een verkrijger ten kosteloze titel door het aanvaarden 

ten kosteloze titel een risico heeft genomen, dat een aansprakelijkheid ten aanzien van de be-

nadeelde schuldeiser rechtvaardigt?
78

 SAGAERT beantwoordt deze vraag negatief: de zakelijke 

werking waarvan sprake sluit het idee van een objectieve aansprakelijkheid van de verweerder 

uit.
79

 Een andere auteur vindt het eenvoudiger te stellen dat de uitzondering op de algemene 

regel van de vereiste medeplichtigheid van de derde geen afbreuk doet aan het repressief ka-

rakter van de pauliaanse vordering. De uitzondering is immers uitsluitend gebaseerd op de 

evenwichtige en concrete belangenafweging tussen schuldeiser en begunstigde derde.
80

 

                                                 
76

 J. VANANROYE, “Collectieve schade in het faillissement, in het bijzonder bij aansprakelijkheid wegens on-

rechtmatige kredietverlening en –handhaving”,  TRV 1999, (152) 161, nr. 13. 
77

 V. SAGAERT, “De gevolgen van de actio pauliana en haar band met de ongerechtvaardigde verrijking”, TBBR 

2001, (569) 579, nr. 17. 
78

 S. LOOSVELD, “L‟action paulienne: une institution séculière en pleine vogue” (noot onder Brussel 19 oktober 

1998), TBBR 2001, (153) 167-168, nr. 25. 
79

 V. SAGAERT, “De gevolgen van de actio pauliana en haar band met de ongerechtvaardigde verrijking”, TBBR 

2001, (569) 579, nr. 17. 
80

 F. TOP, “De pauliaanse vordering kan in beginsel geen afbreuk doen aan de rechten van derden te goeder 

trouw verkregen op het door die vordering geviseerde onroerend goed”, T.Not. 2006, (175) 182. 



26 

 

21. In eenzelfde beweging roept SAGAERT dezelfde contra-argumenten in om het alge-

meen rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit als grondslag voor de toepassing van de pauliaan-

se vordering te verwerpen.
81

 

22. Eveneens wordt kritiek geuit op het hanteren van de leer der ongerechtvaardigde ver-

rijking als grondslag voor de pauliaanse vordering tegen de verkrijger om niet. De structuur 

van de pauliana verhindert dit: de verrijking van de verweerder is niet “zonder oorzaak” om-

dat ze haar juridische grondslag vindt in de aangevochten overeenkomst. Het is in deze ver-

houding dat het oorzaakvereiste moet worden beoordeeld.
82

 Het feit dat de derde om niet ver-

kreeg is niet voldoende om een uitzondering op dit principe te aanvaarden. De ongerechtvaar-

digde verrijking biedt dus niet de grondslag voor de mogelijkheid om zich een handeling niet 

tegenstelbaar te laten verklaren.
83

 

23. Ook de piste van de bevoegdheidsafwending is niet helemaal vrij van gebreken. De 

grote tekortkoming van deze opvatting is dat zij geen verklaring biedt voor het feit dat de der-

de aan wie het goed werd overgedragen, de gevolgen van de actio pauliana dient te onder-

gaan. Dit argument zou men evenwel kunnen afwenden door aan te voeren dat de derde zich 

schuldig maakt aan rechtsmisbruik indien hij zich jegens de titularis van de pauliaanse vorde-

ring zou beroepen op zijn geldige eigendomstitel, de rechtshandeling van de frauduleuze debi-

teur, omdat zulks hetzij een handeling uitmaakt, gesteld met de bedoeling de debiteur te bena-

delen (derde te kwader trouw), hetzij hem een voordeel verschaft dat buiten verhouding staat 

tot het nadeel dat hij de titularis van de pauliaanse vordering daarmee berokkent (derde te 

goeder trouw).
84

  

C. Toepassingsvoorwaarden 

24. Opdat de pauliaanse vordering ontvankelijk en gegrond zou zijn, dienen vier voor-

waarden cumulatief vervuld te zijn. De vordering staat ter beschikking van de (1) benadeelde 

schuldeiser (2) die beschikt over een schuldvordering die anterieur is aan een door de schul-

denaar (3) bedrieglijk verrichte rechtshandeling, waardoor die schuldeiser wordt beperkt in 

zijn verhaalsmogelijkheden. Indien de rechtshandeling werd aangegaan onder bezwarende 

titel, dient (4) de derde met wie de schuldenaar gecontracteerd heeft, medeplichtig te zijn.  
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  Zoals zal blijken, is de invulling van die voorwaarden het voorwerp van een heftige 

discussie. Dit is te danken aan de verschillende visies over de grondslag van de toepassing 

van de actio pauliana. Deze moeten in de hierna volgende bespreking in het achterhoofd wor-

den gehouden. Immers, de dissidente opvattingen zijn van daaruit te verklaren. 

1. Benadeling van de schuldeiser 

25. De schuldeiser die de pauliaanse vordering instelt moet benadeeld zijn.
85

 Daartoe vol-

staat het dat de aangevochten handeling van de schuldenaar heeft geleid tot diens verarming 

of tot een vermindering van de verhaalsmogelijkheden van de schuldeiser.
86

 Een loutere ver-

arming van de schuldenaar alleen zonder dat daar enig nadeel voor de schuldeiser aan is ge-

koppeld, volstaat dus niet voor het welslagen van de pauliana
87

. Het is niet vereist dat de 

rechtshandeling heeft geleid tot de insolvabiliteit van de schuldenaar of tot een toename hier-

van. De schuldeiser is niet benadeeld wanneer zijn schuldenaar nalaat passende stappen te 

ondernemen om een toename van zijn vermogen te bewerkstelligen.  

 De bewijslast rust op de schouders van de schuldeiser. Hij zal het causaal verband 

moeten aantonen tussen de benadeling (schade) en de aangevochten handeling.
88

 De benade-

ling wordt bewezen door de huidig situatie van de schuldeiser te vergelijken met zijn situatie 

indien de aangevochten handeling niet gesteld zou zijn.
89

 De schuldeiser zal het bewijs moe-

ten leveren dat zijn schuldenaar als gevolg van zijn aangevochten rechtshandeling niet meer in 

staat is zijn schuldvordering te voldoen. CORNELIS bekritiseert de neiging van rechtspraak en 

rechtsleer om, in de pauliaanse context, aan het begrip “nadeel” of “schade” een ruime 

draagwijdte toe te kennen. Wanneer de pauliaanse vordering wordt aanvaard om de enkele 

reden dat de schuldeiser zijn inningsmogelijkheid bemoeilijkt ziet, wijken zij af van de klas-

sieke benadering van het begrip schade als zijnde het negatief patrimoniaal verschil tussen de 

twee hierboven beschreven feitelijke toestanden: de toestand waarin het slachtoffer zich na de 
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onrechtmatige daad (het bedrieglijk optreden van de debiteur) bevindt en de toestand waarin 

het slachtoffer zich bij ontstentenis van die onrechtmatige daad zou hebben bevonden. Zo is 

de vervanging van een vermogensbestanddeel door een ander, van gelijke waarde, op zichzelf 

geen benadeling (geen verarming, geen schade). Daardoor kan de bedrieglijke benadeling 

misschien naderhand plaatsvinden. Tegen die latere handelingen kan de schuldeiser pauliaans 

optreden, maar zulks laat niet toe om bij voorbaat (en anticiperend op latere bedrieglijke in-

zichten) de pauliaanse vordering toe te passen in omstandigheden die met het wettelijk scha-

debegrip onverenigbaar zijn. Dit neemt evenwel niet weg dat de vervanging van een vermo-

gensbestanddeel door een ander, onder omstandigheden,
90

 reeds op grond van fraus omnia 

corrumpit kan zijn aan te pakken.
91

      

2. Anterioriteit van de schuldvordering 

a) Principe 

26. De schuldeiser dient in het bezig te zijn van een schuldvordering die dateert van vóór 

de datum waarop de aangevochten handeling werd verricht.
92

 De anterioriteitsvereiste wordt 

ruim ingevuld. Het is immers niet vereist dat de schuldvordering effen of opeisbaar
93

 zou zijn 

op het ogenblik waarop de aangevochten handeling wordt gesteld. Het is voldoende dat deze 

schuldvordering op dat ogenblik bestaat.
94

 Derhalve is de anterioriteitsvoorwaarde reeds ver-

vuld als de oorzaak van de schuldvordering dateert van vóór de bedrieglijke handeling.
95

 
96
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27. De ratio achter de anterioriteitsvoorwaarde is de bedoeling om aan de schuldeisers 

bescherming te bieden tegen handelingen waarmee de schuldenaar op bedrieglijke wijze zijn 

activa vermindert. Deze bescherming vormt een grens aan de principiële beheersbevoegdheid 

van de schuldenaar, volgens dewelke hij zijn vermogen naar eigen goeddunken beheert en de 

schuldeisers de fluctuaties van het vermogen van hun schuldenaar moeten ondergaan.
97

 

Slechts het vermogen van de schuldenaar met diens actuele en toekomstige goederen op het 

moment waarop de schuld van de debiteur ontstaat, vormt het onderpand van de schuldeiser. 

De schuldeisers waarvan de schuldvordering dateert van ná de bedrieglijke handeling hebben 

dus geen recht van klagen, vermits het vermogen van hun schuldenaar reeds verminderd was 

op het ogenblik van het ontstaan van hun schuldvordering.
98

   

b) Uitzondering op de anterioriteitsvoorwaarde: subjectief bedrog  

28.  Uitzonderlijk en onder strikte voorwaarden, kan de ruim toegepaste anterioriteits-

voorwaarde uitgeschakeld worden.
99

 De vereiste van anterioriteit geldt niet, indien de schul-

denaar de aangevochten handeling heeft gesteld met als enig doel zich te onttrekken aan het 

verhaal van toekomstige schuldeisers en hen te benadelen.
100

  

 Algemeen wordt aangenomen dat deze uitzondering op de anterioriteitsvoorwaarde 

haar grondslag vindt in het algemeen rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit.
101

 
102

 Men kan 

zich uiteraard niet beroepen op de pauliaanse vordering zelf, aangezien er per definitie nog 

geen schuldvordering van de (toekomstige) schuldeiser bestaat, zodat minstens een toepas-
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singsvoorwaarde van de actio pauliana onvervuld blijft.
103

 Zoals nog meerdere malen her-

haald zal worden, kan men zich volgens dit adagium nooit op zijn bedrog beroepen om de 

toepassing van een rechtsregel in zijn voordeel te rechtvaardigen.
104

 Daaruit vloeit voort dat 

de rechten die formeel ontstaan uit een bedrieglijke handeling dienen te worden “geneutrali-

seerd” ten aanzien van andere partijen en derden.
105

 In het kader van de pauliaanse vordering 

komt dit erop neer dat de schuldenaar zich niet op de afwezigheid van anterioriteit van de 

schuldvordering van de schuldeiser mag beroepen, indien hij een bedrieglijke handeling heeft 

gesteld met als enig doel zich te onttrekken aan het verhaal van toekomstige schuldeisers. In 

zo‟n geval moeten de toekomstige schuldeisers zich de bedrieglijke handeling van de schul-

denaar niet laten tegenwerpen. Aldus wordt de anterioriteitsvereiste “geneutraliseerd”.
106

   

 Fraus omnia corrumpit veronderstelt evenwel subjectief bedrog in hoofde van de 

schuldenaar. Het is niet voldoende dat hij wist of redelijkerwijze behoorde te weten dat hij 

zichzelf verarmde. Er moet effectief een intentie, een duidelijke wil aanwezig zijn om de toe-

komstige schuldeisers te schaden. Fraus omnia corrumpit eist immers het bestaan van bedrog, 

dat kwaadwilligheid, opzettelijke misleiding en oneerlijkheid met de bedoeling te schaden of 

winst te behalen inhoudt.
107

 Rechtsleer en rechtspraak volgen deze subjectieve benadering.
108

 

Het onderscheid tussen objectief en subjectief bedrog is echter zeer theoretisch. De grens tus-

sen enerzijds de loutere kennis dat men schaadt en anderzijds de bewuste intentie te schaden 

is heel dun.          

  Het hanteren van het strengere subjectief bedrog als voorwaarde om de anterioriteits-

vereiste helemaal uit te schakelen, valt te verklaren vanuit het gegeven dat de pauliaanse vor-
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dering een belangrijke inbreuk vormt op de principiële beheersbevoegdheid van de schulde-

naar. De debiteur mag zijn vermogen in principe naar eigen goeddunken beheren en de 

schuldeisers moeten de fluctuaties van het vermogen van hun schuldenaar ondergaan. Om 

grenzen te stellen aan deze inbreuk, worden voorwaarden verbonden aan de pauliaanse vorde-

ring, waaronder de anterioriteitsvoorwaarde. Uitzonderingen op voorwaarden dienen bijge-

volg restrictief te worden geïnterpreteerd.
109

  

3. Bedrog van de schuldenaar 

29. De benadeling van de schuldeiser is het gevolg van een bedrieglijke handeling van de 

schuldenaar. Een meerderheid binnen rechtspraak en rechtsleer, hierin gevolgd door het Hof 

van Cassatie, bepleit een objectieve benadering van bedrog.
110

 Derhalve volstaat het dat de 

schuldenaar wist of redelijkerwijze behoorde te weten dat hij zichzelf verarmde, zijn insolva-

biliteit vergrootte of de verhaalsmogelijkheden van zijn schuldeiser beknotte.
111

 Een oogmerk 

tot schaden is niet vereist. De reden voor het volgen van een objectieve benadering van het 

begrip bedrog is dat deze, volgens de meerderheid, haar grondslag vindt in de leer van de on-

rechtmatige daad, gebaseerd op art. 1382 B.W.
 112

 Het pauliaans bedrog van de schuldenaar 

maakt immers een onrechtmatige daad uit jegens de schuldeiser. De fout van de schuldenaar 

bestaat erin dat hij zijn insolvabiliteit veroorzaakte of vergrootte, terwijl hij wist of redelij-

kerwijze behoorde te weten dat hij hierdoor nadeel berokkende aan zijn schuldeiser.
113

   

 Om te beoordelen of hieraan al dan niet voldaan is, hanteert men het criterium van de 

“abnormale handeling” als bewijshulpmiddel. De gewraakte handeling is abnormaal wanneer 

ze niet kan worden verantwoord in het raam van het normale beheer van een vermogen.
114

 

Blijkt een handeling abnormaal te zijn, dan bestaat een vermoeden van bedrog in hoofde van 

de schuldenaar.  
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30. Een minderheid, met CORNELIS als koploper, bekritiseert, m.i. terecht, de geobjecti-

veerde beoordeling van het bedrog bij abnormale handelingen. In plaats van te peilen naar de 

subjectieve beweegreden van de schuldenaar, nemen rechtsleer en rechtspraak de concrete 

gevolgen van de gewraakte rechtshandeling in acht, om daaruit, bij wijze van feitelijk ver-

moeden, het bedrieglijk inzicht af te leiden, zonder dat aan de schuldenaar de mogelijkheid tot 

tegenbewijs toekomt. Maar uit een (toegenomen) insolvabiliteit is als dusdanig geen bedrieg-

lijk inzicht af te leiden. Wanneer een schuldenaar een niet-succesvolle rechtshandeling stelt, 

impliceert dit niet onmiddellijk dat hij zijn schuldeisers wou benadelen. Zelfs indien hij even-

tueel met de mogelijkheid tot falen had rekening gehouden, mag niet zomaar tot bedrieglijk 

inzicht besloten worden. De doorslaggevende beweegredenen kunnen immers elders hebben 

gelegen, zoals bijvoorbeeld spilzucht, zwakheid, familie- en/of genegenheidsbanden, … 

Evenwel is de theorie van de “abnormale handeling” evenmin waterdicht. Niet alleen is er het 

alea dat aan de rechterlijke bepaling van het normaal vermogensbeheer verbonden is, boven-

dien kan een “abnormale” handeling in het kader van een geheel van eerdere en/of toekomsti-

ge handelingen zijn te situeren, waardoor het abnormaal karakter verdwijnt. Daarenboven kan 

het bedrieglijk inzicht niet zonder meer uit de abnormaliteit worden afgeleid. De beweegrede-

nen van een “abnormale” handeling kunnen te vinden zijn in motieven die niets met de be-

drieglijke benadeling van schuldeisers te maken hebben. De auteur bepleit dan ook dat zowel 

de (toegenomen) insolvabiliteit volgend uit de gewraakte rechtshandeling, als het abnormaal 

karakter ervan hoogstens als feitelijke vermoedens zouden mogen worden ingeroepen en/of 

gebruikt om er het bedrieglijk inzicht van de schuldenaar uit af te leiden. Kortom, noch uit de 

(toegenomen) solvabiliteit van de debiteur, noch uit het zogenaamd abnormaal karakter van 

de gewraakte rechtshandeling kan een objectief criterium van bedrieglijke benadeling worden 

afgeleid, eenvoudigweg omdat bedrieglijkheid essentieel subjectief is te beoordelen en dus 

niet voor objectivering vatbaar is.
115

    

 De auteur is van oordeel dat de pauliaanse vordering een toepassing is van fraus omnia 

corrumpit. Zijn betoog tegen de objectivering van bedrog is te kaderen in deze opvatting. Uit 

onze bespreking van het beginsel zal blijken dat fraus omnia corrumpit een subjectief bedrog 

veronderstelt, met name de intentie schade te berokkenen. Deze visie staat recht tegenover de 

meerderheidsopvatting die juist haar objectieve benadering verantwoordt via de leer van de 

onrechtmatige daad als grondslag voor de pauliaanse vordering.
116
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4. Medeplichtigheid van de derde? 

31. De vraag of de persoon met wie de debiteur bedrieglijk heeft gecontracteerd, te kwa-

der trouw moet zijn, wordt verschillend beantwoord naargelang de aangevochten rechtshande-

ling een rechtshandeling onder bezwarende titel is dan wel een rechtshandeling om niet. 

a) Rechtshandeling ten bezwarende titel 

32. Hoewel die voorwaarde niet in art. 1167 BW is aan te treffen, is bij rechtshandelingen 

ten bezwarende titel vereist dat de wederpartij van de bedrieglijke handelende debiteur te 

kwader trouw is. De derde-medecontractant was op de hoogte of behoorde op de hoogte te 

zijn van het feit dat de rechtshandeling de schuldeisers van zijn wederpartij in hun verhaals-

mogelijkheden beperkte.
117

 De vereiste van objectief bedrog is te verklaren vanuit de ingrij-

pende gevolgen die een succesvolle pauliaanse vordering teweegbrengt bij de derde: de 

rechtsgevolgen van de gewraakte rechtshandeling tussen de schuldenaar en de derde-

medecontractant worden, althans wat de schuldeiser betreft, geneutraliseerd. Zodus kan de 

derde er zich niet meer op beroepen en wordt hij er ten aanzien van de schuldeiser niet meer 

door beschermd. De derde zal ongetwijfeld zijn buitencontractuele aansprakelijkheid jegens 

de schuldeiser in het gedrang brengen, mocht hij het zich riskeren de vermogensvoordelen, 

bekomen van de schuldenaar,  verder te laten verdwijnen. Als gevolg van de actio pauliana 

weet hij immers en moet hij aanvaarden dat die vermogensvoordelen, wat de schuldeiser be-

treft, aan de schuldenaar zijn blijven toebehoren en dat de schuldeiser er dus zijn vorderings-

recht kan op uitvoeren. Aldus werd de aanwezigheid van objectief bedrog in hoofde van de 

derde-medecontractant opgenomen als voorwaarde om het toepassingsgebied van de actio 

pauliana enigszins te kunnen begrenzen.
 118

   

 Ook hier hanteren rechtsleer en rechtspraak dezelfde objectiverende benadering als ten 

aanzien van het bedrieglijk inzicht van de schuldenaar. Mutadis mutandis kan de kritiek 

waarop die benadering van het bedrieglijk inzicht van de schuldenaar stuit, worden her-

haald.
119

  

b) Rechtshandeling ten kostenloze titel 

33. Bij rechtshandelingen ten kostenloze titel wordt geen rekening gehouden met de goede 

of kwade trouw van de derde. Rechtshandelingen om niet zullen niet-tegenwerpbaar worden 
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verklaard aan de schuldeiser, zelfs al is de begiftigde van de paulianeus handelende schulde-

naar te goeder trouw, d.w.z. ook al was deze laatste niet op de hoogte van het pauliaans be-

drog en diende hij dat ook niet te zijn.
120

  

Dit is frappant, in het licht van de ratio achter de vereiste van kwade trouw in hoofde 

van de verkrijger ten bezwarende titel. Indien men de grondslag van de pauliaanse vordering 

vindt in art. 1382 BW, wordt de kwade trouw van de derde bij een rechtshandeling ten bezwa-

rende titel beschouwd als een fout.
121

 Bij een rechtshandeling om niet is het irrelevant te we-

ten of de begiftigde te goeder of kwader trouw was. Die uitzondering op de foutvereiste, bij 

een begiftigde te goeder trouw, wordt gerechtvaardigd door een afweging in concreto van de 

in het geding zijnde belangen. Het belang van de schuldeiser weegt zwaarder dan dat van de 

derde die een zuiver voordeel heeft verkregen. Immers, de derde te goeder trouw die verkreeg 

om niet, stelt men door het toestaan van de pauliaanse vordering enkel bloot aan het verlies 

van een door de bestreden handeling kosteloos verworven voordeel. Ten opzichte van de situ-

atie waarin de handeling nooit zou zijn gesteld, komt de begiftigde slechts in een status quo 

ante. Zijn belang wordt daarom minder beschermingswaardig geacht.
122

  

De irrelevantie van dat onderscheid tussen te goeder trouw of te kwader trouw hande-

len bij een rechtshandeling ten kostenloze titel is een curiositeit waar menig rechtsgeleerde 

over struikelt bij het ontwikkelen van een theorie over de grondslag van art. 1167 B.W.
123

   

D. Gevolgen van de pauliaanse vordering 

1. De niet-tegenwerpbaarheid van de aangevochten handeling 

a) Relatieve niet-tegenwerpbaarheid als sanctie… 

34. De pauliaanse vordering dient ingesteld te worden tegen de derde persoon die heeft 

deelgenomen aan de aangevochten handeling.
124

 Indien de vordering gegrond wordt bevon-

den, heeft dit tot gevolg dat de aangevochten handeling niet-tegenwerpelijk wordt verklaard 
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aan de benadeelde schuldeiser.
125

 Dit impliceert dat de agerende schuldeiser geen rekening 

moet houden met de aangevochten handeling. De vermogenstransferten die hebben plaatsge-

vonden tussen de schuldenaar en zijn mede-contractant kunnen door de schuldeiser genegeerd 

worden. Hij kan uitvoeren op het vermogen van de schuldenaar, alsof het goed dat het voor-

werp vormt van de bedrieglijke handeling nooit het vermogen van de schuldenaar heeft verla-

ten. Dit laatste moet enigszins worden genuanceerd. De schuldeiser zal het goed moeten uit-

winnen onder de derde beslagene, indien het goed daar nog aanwezig is, en niet onder de 

schuldenaar.
126

  

 Het moet benadrukt worden dat het enkel gaat om een niet-tegenwerpbaarheid en dat 

die slechts geldt ten aanzien van de agerende schuleiser. De actio pauliana tast de geldigheid 

van de rechtshandeling tussen de paulianeus handelende debiteur en zijn wederpartij niet aan. 

Ze blijft dus geldig en bindend tussen de contractspartijen en tegenwerpbaar aan andere der-

den. De pauliana heeft dus slechts een relatieve werking: zij beschermt enkel de schuldeiser 

die haar succesvol heeft ingesteld.
127

    

b) … te beschouwen als een herstel in natura? 

35. Volgens de meerderheid, die de pauliaanse vordering beschouwt als een bijzondere 

vorm van de buitencontractuele aansprakelijkheid (art. 1382 B.W.
128

, dient de niet-

tegenwerpelijkheid van de gewraakte handeling, met name het feit dat de benadeelde 
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schuldeiser kan handelen alsof het goed nooit het vermogen van de schuldenaar heeft verla-

ten, beschouwd te worden als een herstel in natura van de schade die deze schuldeiser per-

soonlijk geleden heeft.
129

 Overeenkomstig het gemeen recht inzake buitencontractuele aan-

sprakelijkheid, kan de schuldeiser, indien een herstel in natura niet mogelijk of gepast is, een 

herstel bij equivalent vragen in de vorm van een schadevergoeding in geld. Het Hof van Cas-

satie heeft dit in haar arresten van 25 oktober 2001 en 9 februari 2006 bevestigd.
130

 

 Indien men de pauliaanse vordering opvat als een bijzondere toepassing van art. 1382 

BW, heeft zij een indemnitaire functie: de schuldeiser kan slechts ten belope van de geleden 

schade tot executie overgaan of een vergoeding ontvangen. Dit betekent enerzijds dat de rech-

ter de actio niet mag beperken tot de omvang van de fout, namelijk de zwaarwichtigheid van 

het bedrog, indien dit bedrog minder zwaar zou zijn in verhouding tot de geleden schade.
131

 

Anderzijds mag de pauliana geen bron van winst vormen voor de benadeelde schuldeiser. De 

vergoeding mag niet leiden tot een verrijking van de schuldeiser. Zijn positie mag niet voor-

deliger worden dan indien de schuldenaar de aangevochten handeling niet had gesteld.
132

 

36. Een meerderheidsopvatting gaat altijd gepaard met een minderheidsopvatting. STOR-

ME, als voorstander van de gedachte dat de actio pauliana haar grondslag vindt in een afwen-

ding door de debiteur van zijn beschikkingsbevoegdheid met betrekking tot zijn vermogen
133

, 

beperkt de gevolgen van de pauliaanse vordering, die hij beschouwt als een “aanvechtings-

recht”, tot de niet-tegenwerpbaarheid van de aangevochten rechtshandeling. De schuldeiser 

aan wie de niet-tegenwerpbaarheid geen (volledige) genoegdoening biedt, kan wel een ge-

meenrechtelijke buitencontractuele aansprakelijkheidsvordering instellen jegens de mede-

plichtige derde.
134
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c) En wat met fraus omnia corrumpit? 

37. Zoals hierboven werd aangegeven, dient het uitzonderlijke uitschakelen van de anteri-

oriteitsvoorwaarde gebaseerd te worden op het algemeen rechtsbeginsel fraus omnia corrum-

pit.
135

 Brengt de toepassing van dit algemeen rechtsbeginsel dan andere rechtsgevolgen te-

weeg? Krachtens dit adagium vernietigt bedrog immers alles. De auteur van een bedrieglijke 

rechtshandeling kan zich nooit op deze handeling beroepen om er enig voordeel uit te halen. 

Dit geldt ten opzichte van elk slachtoffer dat schade heeft geleden onder dit bedrog. Fraus 

omnia corrumpit heeft als gevolg dat de rechten, die formeel uit een bedrieglijke handeling 

zijn ontstaan, niet-tegenwerpelijk zijn – dus worden “geneutraliseerd” – zowel ten aanzien 

van de andere contractspartijen als van derden.
136

  

LENAERTS stelt zich terecht de vraag of dit dan betekent dat onder het uitzonderingsre-

gime op de anterioriteitsvoorwaarde verdergaande rechtsgevolgen gelden dan de reeds be-

schreven gevolgen van de pauliaanse vordering, wanneer dit beginsel toepassing vindt? Want, 

moet de niet-tegenwerpbaarheid van deze bedrieglijke handeling zich dan niet uitstrekken tot 

alle schuldeisers van de schuldenaar, die schade hebben geleden onder het pauliaans bedrog, 

en niet enkel tot de schuldeisers die succesvol een pauliaanse vordering hebben ingesteld? 

Maar, is er dan nog louter sprake van een uitzondering op het beginsel van tegenwerpelijkheid 

van het bestaan van overeenkomsten aan derden? Wordt onder het uitzonderingsregime op de 

anterioriteitsvoorwaarde de geldigheid van de bedrieglijke rechtshandeling zelfs immers niet 

in het gedrang gebracht, zowel tussen de contractspartijen als ten aanzien van derden, ten ge-

volge van de toepassing van fraus omnia corrumpit?
137

 

Doorheen het onderzoek zullen, naast deze vragen, nog een heleboel andere vragen en 

onduidelijkheden opduiken. Ten gevolge van de gehanteerde onderzoeksmethode (inductie – 

deductie) kan op deze vragen nog geen bevredigend antwoord gegeven worden. Evenwel kan 

nu reeds het cassatiearrest van 19 maart 2004 vermeld worden, die in het derde hoofdstuk zal 

besproken worden.
138

 Onze eindconclusie poogt een adequaat antwoord te vinden op het me-

rendeel van deze vragen. 
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2. Geen samenloop met de schuldeisers van de schuldenaar en van de 

derde medecontractant 

a) Samenloop met de schuldeisers van de schuldenaar 

38. Tengevolge haar relatief karakter, kan enkel de schuldeiser die de actio pauliana heeft 

ingesteld het goed verder uitwinnen alsof dit het vermogen van de schuldenaar nooit heeft 

verlaten. Maar dit is een fictie, in werkelijkheid keert het vermogensbestanddeel ten aanzien 

van de overige schuldeisers niet terug naar het vermogen van de schuldenaar. Daarom komt 

dit goed niet in samenloop met de andere schuldeisers van de schuldenaar, die de pauliaanse 

vordering niet hebben ingesteld.
139

 De afwezigheid van samenloop met de schuldeisers van de 

schuldenaar geldt niet enkel bij een herstel in natura, i.e. niet-tegenwerpelijkheid van de aan-

gevochten handeling en de uitwinning van het goed, maar eveneens indien de vordering leidt 

tot een vergoeding bij equivalent.
140

 

39. Geldt bovenstaand principe ook bij het uitzonderlijke uitschakelen van de anteriori-

teitsvoorwaarde op grond van het algemeen rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit? Indien 

men onder dit uitzonderingsregime aanvaardt dat de rechtsgevolgen verder strekken en de 

niet-tegenwerpelijkheid van de aangevochten handeling zich uitstrekt tot alle schuldeisers, 

zijn deze laatsten opnieuw onderworpen aan de samenloop. Alle crediteurs zullen het goed 

immers kunnen uitwinnen alsof dit het vermogen van de schuldenaar nooit verlaten heeft, 

volgens de gebruikelijke regels van de samenloop.
141

    

b) Samenloop met de schuldeisers van de derde 

40. Volgens de klassieke Belgische leer ontkomt de benadeelde schuldeiser die de pauli-

aanse vordering uitoefent, aan de samenloop met de schuldeisers van de derde. Door de niet-

tegenwerpelijkheid van de bedrieglijke handeling mogen de optredende schuldeisers er im-

mers van uitgaan dat het goed nooit tot het vermogen van de derde heeft behoord, doordat dit 

het vermogen van de schuldenaar ten opzichte van hen nooit heeft verlaten.
142

 De meerder-
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heid erkent dat dit geldt zowel bij een herstel in natura als bij een vergoeding bij equiva-

lent.
143

 Een minderheid in de rechtsleer verdedigt echter de opvatting dat de optredende 

schuldeiser die aangewezen is op een vergoeding bij equivalent in principe terug onderworpen 

is aan de samenloop met de schuldeisers van de derde.
144

 Volgens een andere minderheidsop-

vatting blijft het goed eigendom van de derde, zelfs indien de pauliaanse vordering gegrond 

wordt verklaard. Hierdoor kan dit goed niet worden gerevindiceerd in geval van samenloop 

met de andere schuldeisers van de derde. Bijgevolg zal de schuldeiser die de pauliaanse vor-

dering heeft ingesteld de samenloop met de schuldeisers van de derde moeten ondergaan, zo-

wel bij herstel in natura als in geval van een vergoeding bij equivalent.
145

 

II. Art. 1353 BW – Het bewijs door vermoedens 

41. Nog een specifieke bepaling die de neerslag is van fraus omnia corrumpit is art. 1353 

B.W.
146

 Dit artikel stelt uitdrukkelijk dat het bewijs door (feitelijke) vermoedens alleen kan 

worden geleverd in de gevallen waarin het getuigenbewijs is toegelaten, tenzij wanneer tegen 

een handeling uit hoofde van arglist of bedrog wordt opgekomen. 

42. Hierdoor wordt verwezen naar art. 1341 B.W. dat voorrang verleent aan het geschre-

ven bewijs. Het artikel bepaalt enerzijds dat het bewijs van een rechtshandeling waarvan de 

waarde 375 EUR overschrijdt nooit door getuigen kan worden geleverd en anderzijds het ge-

tuigenbewijs niet wordt toegelaten tegen en boven de inhoud van de akten, ook al betreft het 

een som of een waarde van minder dan 375 EUR. Dit impliceert a contrario dat in de mate-

ries die niet onder het toepassingsgebied van art. 1341 B.W. vallen, naast het getuigenbewijs 

ook het bewijs door vermoedens toegelaten is. 

 Er is geen geschrift vereist voor het bewijs van een wilsgebrek (waaronder bedrog)
147

 

en de ongeoorloofde oorzaak van een rechtshandeling of fraude.
148

 In deze gevallen wordt 
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bewijs door vermoedens opnieuw aanvaardbaar. Bijgevolg, zoals GHESTIN en GOUBEAUX het 

verwoorden, “quand c’est par fraude qu’un contractant est en mesure d’invoquer 

l’interdiction de prouver par témoins ou présomptions contre et outre les énonciations d’un 

écrit, tous les moyens de preuve redeviennent recevables.”
149

 Immers, ingevolge fraus omnia 

corrumpit kan men zich nooit op zijn bedrog beroepen om de toepassing van een rechtsregel 

in zijn voordeel te rechtvaardigen. De bedrieger wordt aldus het recht ontnomen het niet na-

komen van het bewijsstelsel, waarin art. 1341 B.W. voorrang verleent aan het geschreven 

bewijs, in te roepen.
150

 De toelaatbaarheid van bewijs met vermoedens in het geval van be-

drog werd expliciet opgenomen in art. 1353 B.W.  

III. Art.  1116 – Bedrog als wilsgebrek 

43. Met een zekere vanzelfsprekendheid manifesteert het adagium fraus omnia corrumpit 

zich in de materie van het bedrog als wilsgebrek. Krachtens art. 1116 B.W. is “bedrog een 

oorzaak van nietigheid van de overeenkomst, wanneer de kunstgrepen, door een van de par-

tijen gebezigd, van dien aard zijn dat de andere partij zonder kunstgrepen klaarblijkelijk het 

contract niet zou hebben aangegaan.” Bedrog is een uitgelokte verkeerde voorstelling van de 

werkelijkheid, een door kunstgrepen of listen van de wederpartij veroorzaakte dwaling.
151

 

  Bedrog waarvan sprake in art. 1116 B.W. vertoont zich in  twee onderscheiden, maar 

desalniettemin complementaire gedaanten. Enerzijds maakt het bedrog een wilsgebrek uit bij 

de bedrogene, anderzijds is er sprake van een onrechtmatige daad in hoofde van de bedrog-

pleger.
152

  

44. Volledigheidshalve wordt eerst kort stilgestaan bij de toepassingsvoorwaarden vervat 

in art. 1116 B.W. Echter, wat meer van belang is voor ons onderzoek naar het algemeen 

rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit is het gevolg van bedrog, met name de dwaling die 

wordt teweeggebracht in hoofde van het slachtoffer en de rol van diens gedrag bij het ontstaan 

van de dwaling. 

A. Toepassingsvoorwaarden 

                                                                                                                                                         
148

 Cass. 14 mei 1903, Pas. 1903, I, 216; Cass. 19 mei 1961, Pas. 1961, I, 1008; Brussel 7 maart 1980, Rev.not.b 

1980, 191. 
149

 J. GHESTIN en G. GOUBEAUX, Traité de droit civil. Introduction générale, Parijs, LGDJ, 1994, 747, nr. 759. 
150

 J.-F. ROMAIN, Théorie critique du principe général de bonne foi en droit privé : des atteintes à la bonne foi, 

en général, et de la fraude, en particulier (Fraus omnia corrumpit), Brussel, Bruylant, 2000, 782, nr. 341.2.4. 
151

 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 58, nr. 44. 
152

 W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 116-117. 



41 

 

1. Materieel aspect – kunstgrepen 

45. Een contractspartij wendt kunstgrepen aan waardoor de wil van de andere partij in een 

verkeerde richting wordt gedreven. De term “kunstgrepen” is bewust niet gedefinieerd in het 

Burgerlijk Wetboek teneinde zoveel mogelijk toepasselijk te zijn in elk bijzonder geval. Zij 

kan slaan ofwel op een “handelen” – bedrieglijk gedrag genoemd – ofwel op een “nalaten” – 

bedrieglijk zwijgen genoemd.
153

 Het verzwijgen van informatie kan in bepaalde omstandighe-

den een vorm van bedrog uitmaken, namelijk indien de partij de verplichting had te spreken 

en opzettelijk zweeg met het doel de andere partij te misleiden.
154

      

2. Moreel aspect – bedrieglijk inzicht (kwade trouw) 

46. De belangrijkste vereiste voor een beroep op bedrog, is dat er opzettelijk of bedrieglijk 

inzicht wordt aangetoond. Een kunstgreep op zichzelf is onvoldoende. De wederpartij moet 

een opzettelijke benadeling van haar tegenpartij op het oog hebben. Zij moet zichzelf hebben 

willen verrijken ten koste, ten nadele van die tegenpartij, wetende dat laatstgenoemde die ver-

bintenis of dat vorderingsrecht, bij afwezigheid van de bedrieglijke kunstgreep, niet of althans 

onder minder bezwarende voorwaarden zou hebben aangenomen. Kwaad opzet wordt niet 

vermoed en dient bijgevolg door het slachtoffer van het bedrog te worden bewezen. Het be-

wijs kan geleverd worden met alle middelen van recht, vermoedens inbegrepen.
155

 

3. Deteminerend karakter  van de bedrieglijke kunstgreep 

47. Om tot nietigverklaring van de overeenkomst te kunnen leiden, moet het bedrog door-

slaggevend zijn geweest voor het sluiten ervan, zodanig dat zonder het bedrog het contract 

niet zou zijn gesloten (hoofdbedrog). Er is m.a.w. een causaal verband nodig tussen de kunst-

grepen en de toestemming van de bedrogene. In afwachting van die nietigverklaring, kan de 

schuldenaar van een bedrieglijk tot stand gebrachte verbintenis zich op fraus omnia corrumpit 

beroepen om het vorderingsrecht van de bedrieger te neutraliseren.
156

 

Wanneer het bedrog slechts tot gevolg heeft dat de bedrogen partij heeft gecontrac-

teerd tegen slechtere voorwaarden dan zij zou hebben gedaan zonder de kunstgrepen, is er 

sprake van incidenteel bedrog. In dergelijk geval kan er enkel een schadevergoeding worden 
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gevorderd. Dit onderscheid tussen hoofd- en incidenteel bedrog en het daaraan verbonden 

gevolg leidde al vaak tot kritiek.
157

 

4. Bedrog moet uitgaan van de wederpartij 

48. Het bedrog moet uitgaan van de tegenpartij. Gaat het uit van een derde, dan is er geen 

grond tot vernietiging, eventueel wel tot schadevergoeding ten laste van de derde krachtens 

art. 1382 B.W. Er is echter een tendens om vernietiging te vergemakkelijken: enerzijds wor-

den handelingen van een vertegenwoordiger aan de contractant toegerekend, anderzijds vol-

staat het voor vernietiging dat de tegenpartij medeplichtig was aan het bedrog van een der-

de.
158

  

B. Het gevolg van het bedrog: de dwaling 

49. Het gevolg van het bedrog is dat de bedrogene in dwaling is gebracht. Deze dwaling is 

nochtans niet dezelfde als deze bedoeld in art. 1110 B.W.
159

  

1. De dwaling moet niet verschoonbaar zijn 

50. Het Hof van Cassatie oordeelde in haar principearrest van 23 september 1977 dat de 

door het bedrog veroorzaakte dwaling niet verschoonbaar moet zijn in hoofde van de bedro-

gene opdat zij de nietigheid van de overeenkomst zou kunnen inroepen. De kwade trouw van 

de bedriegende partij wordt niet ongedaan gemaakt door een zelfs zware of onverschoonbare 

nalatigheid of onvoorzichtigheid van de bedrogen medecontractant.
160

 Bijgevolg kan de be-

drogene nog steeds succesvol het wilsgebrek inroepen en/of schadevergoeding claimen, zelfs 

wanneer een, in dezelfde feitelijke omstandigheden geplaatst, normaal, voorzichtig en redelijk 

persoon tijdig het bedrog zou ontdekt hebben.
161

 Bedrog, hoe achterhaalbaar het ook voor het 

slachtoffer was, wordt steeds als een wilsgebrek bestreden.
162

   

 Deze redenering is juridisch gefundeerd op het algemeen rechtsbeginsel fraus omnia 

corrumpit. Immers, als gevolg van dit adagium mag een bedrieger zich niet beroepen op de 

normale werking van het positief recht. Hij kan zich niet op zijn bedrog beroepen om de toe-
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passing van een rechtsregel in zijn voordeel te rechtvaardigen.
163

 Echter, erop voortgaande dat 

het bedrog tevens een precontractuele fout is, is die rechtspraak het voorwerp van kritiek ge-

weest omdat de gebeurlijke fout van het bedrogen slachtoffer, in die visie, noodzakelijk naar 

een verdeling van aansprakelijkheid zou moeten leiden.
164

 In een later arrest van 29 mei 1980 

heeft het Hof van Cassatie die stelling duidelijk van de hand gewezen door te oordelen dat de 

partij die het bedrog gepleegd heeft, niettegenstaande de onvoorzichtigheid of de nalatigheid 

van het slachtoffer, alle schadelijke gevolgen van de bedrogene moet vergoeden.
165

  

51. Wat betreft de werking van art. 1116 B.W., is het algemeen rechtsbeginsel fraus om-

nia corrumpit dus voornamelijk genesteld in de afwezigheid van een verschoonbaarheidver-

eiste in hoofde van de bedrogene. Hoewel art. 1116 B.W. zelf niet voorziet in zo‟n verscho-

ningsgrond, is de afwezigheid van deze voorwaarde toch vooral een creatie van cassatierecht-

spraak. Bijgevolg wordt op voormelde arresten uitgebreider ingegaan in het derde hoofdstuk. 

IV. Art 1690, al. 3 B.W. – Tegenwerpbaarheid aan derden van de over-

dracht van schuldvorderingen 

52. De wetgever voorziet in art. 1690 B.W. in een specifieke tegenwerpbaarheidsregeling 

ten aanzien van derden voor de cessie van schuldvorderingen. Het derde lid van art. 1690 

B.W. bepaalt namelijk dat “indien de overdrager dezelfde rechten aan verscheidene overne-

mers overdraagt, krijgt hij die er zich te goeder trouw op kan beroepen als eerste de over-

dracht van schuldvordering aan de schuldenaar ter kennis te hebben gebracht of als eerste de 

erkenning van de overdracht door de schuldenaar te hebben bekomen, de voorkeur.”  

 Ook dit artikel is een expliciete weergave van fraus omnia corrumpit in het Burgerlijk 

Wetboek. De vereiste van de goede trouw is gelijk te stellen met de afwezigheid van kwade 

trouw. Een derde die handelt met bedrieglijke intenties ten aanzien van de overnemer, kan 

zich niet beroepen op art. 1690 B.W. en opwerpen dat de overnemer de door dit artikel voor-

geschreven formaliteiten niet (tijdig) heeft nageleefd. Een schuldenaar of een derde in geval 

van bedrog de mogelijkheid ontzeggen om zich te beroepen op art. 1690 B.W. komt neer op 

een toepassing van het algemeen rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit, volgens hetwelk het 

verboden is op bedrieglijke of arglistige wijze een rechtshandeling te stellen waardoor aan een 

ander schade wordt berokkend. Een dergelijke rechtshandeling wordt gesanctioneerd door er 
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geen rechtsgevolgen aan te hechten: het bedrieglijk of arglistig bedrog is niet tegenwerpbaar 

aan het slachtoffer ervan.
166

  

V. Exoneratiebeding – Verbod van exoneratie voor eigen opzet 

53. Hoewel dit hoofdstuk handelt over de artikelen in het Burgerlijk Wetboek die een 

neerslag zijn van het algemeen rechtsbeginsel, past het om eveneens onder dit hoofdstuk het 

verbod zich te exonereren voor persoonlijk opzet te bespreken aangezien een exoneratiebe-

ding toch een conventionele afwijking is van het Belgisch aansprakelijkheidsrecht dat in het 

Burgerlijk Wetboek vervat is. 

54. Een exoneratiebeding is te omschrijven als een contractueel beding waarbij een partij 

stipuleert geheel of gedeeltelijk bevrijd te zullen zijn indien zijn contractuele of buitencon-

tractuele aansprakelijkheid in het gedrang komt.
167

 Bijgevolg kunnen contractspartijen hun 

gemeenrechtelijke aansprakelijkheid wegens toerekenbare niet-nakoming van contractuele 

verbintenissen, bij overeenkomst wijzigen; net zoals zij kunnen afwijken van de in de art. 

1382 B.W. e.v. vervatte buitencontractuele aansprakelijkheidsregelingen. M.a.w. beide aan-

sprakelijkheidsregelingen zijn van suppletieve aard.
168

 

55. Over de principiële geldigheid van exoneratiebedingen in abstracto, i.e. los van de 

concrete omstandigheden van de zaak, bestaat eensgezindheid.
169

 Een bevrijdingsbeding is 

immers onderdeel van een contract en is dus een uiting van de contractvrijheid van partijen.
170

 

Er zijn evenwel drie categorieën van uitzonderingen, waaronder de exoneratiebedingen die de 

schuldenaar bevrijden van zijn aansprakelijkheid voor zijn eigen opzet.
171

 Het verbod vindt 
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haar juridische grondslag in haar strijdigheid met de openbare orde en goede zeden (artikelen 

6 en 1131 B.W.). Deze stelling volgt dus het adagium fraus omnia corrumpit.
172

  

56. Bestaat er unanimiteit in de rechtspraak en doctrine over de ongeldigheid van een exo-

neratiebeding voor persoonlijk bedrog
173

, dan is dit geenszins het geval wat betreft het begrip 

“bedrog”. Er kunnen grosso modo drie strekkingen onderscheiden worden. Een eerste strek-

king houdt voor dat bedrog inhoudt dat de dader niet enkel het feit, waaruit schadelijke gevol-

gen voor de schuldeiser zijn ontstaan, heeft gewild maar tevens die gevolgen zelf.
174

 Een 

tweede strekking stelt dat bedrog moet worden begrepen als elke vrijwillige wanprestatie, 

ongeacht het oogmerk. Hier is dus niet vereist dat de schadeveroorzaking gewild is.
175

 Een 

derde strekking meent dat het voor bedrog volstaat dat de fout opzettelijk werd gepleegd en 

dat de dader wist of behoorde te weten dat daardoor de schade zou worden berokkend aan de 

schuldeiser.
176

 

 Hierbij dient opgemerkt dat CORNELIS pleit voor een verfijning van het begrip “be-

drog” en de opzettelijke fout onderscheid van de bedrieglijke fout. De opzettelijke fout is te 

omschrijven als de miskenning, hetzij van een wetsbepaling waardoor een welbepaald gedrag 

wordt opgelegd, hetzij van een algemene zorgvuldigheidsnorm. Aldus gedefinieerd is even-

wel niet meer zo vanzelfsprekend dat een bevrijdingsbeding dat op de aansprakelijkheid 

voortvloeiend uit een opzettelijke fout (nl. de miskenning van een gedragsnorm) betrekking 

heeft, noodzakelijk ongeoorloofd zou zijn. Een bedrieglijke fout houdt in dat is gehandeld met 

de bedoeling aan een ander rechtssubject schade te berokkenen. Bijgevolg lijkt het verbod 

zich van zijn “opzettelijke” fout te bevrijden, op de “bedrieglijke” fout betrekking te hebben, 

vermits het met het algemeen rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit in verband wordt ge-

bracht.
177

     

 De discussie omtrent het begrip “bedrog” doet ons denken aan de controverse die ont-

staan is n.a.v. het cassatiearrest van 6 november 2002 waar het lijkt alsof het Hof van Cassatie 
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elke opzettelijke fout als bedrog gaat beschouwen.
178

 De vraag naar wat nu verstaan moet 

worden onder “bedrog” loopt bijgevolg als een rode draad doorheen het onderzoek naar het 

algemeen rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit.    
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Hoofdstuk 3: 

De toepassing van fraus omnia corrumpit in de rechtspraak van het 

Hof van Cassatie 

57. In het tweede hoofdstuk werden een aantal artikelen uit het Burgerlijk Wetboek be-

sproken, die onderling met elkaar verbonden zijn doordat zij een neerslag vormen van het 

algemeen rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit en eenzelfde idee tot uiting brengen: bedrieg-

lijk handelen moet bestraft worden. De laatse jaren heeft het Hof van Cassatie het bestaan van 

dit algemeen rechtsbeginsel opnieuw onder de aandacht gebracht door meermaals haar recht-

spraak op dit beginsel te steunen, evenwel niet altijd zonder kritiek. In wat volgt gaan we die-

per in op elke arrest afzonderlijk en pogen we een zo volledig mogelijk beeld te creëren van 

het standpunt van het Hof, het onthaal ervan in de doctrine en of de al dan niet geuite kritiek 

het standpunt van het Hof van Cassatie heeft beïnvloed. Op die manier trachten we een ant-

woord te vinden op de vraag wat de precieze draagwijdte is van het algemeen rechtsbeginsel 

fraus omnia corrumpit. 

I. Cassatie 23 september 1977
179

 – Dwaling tengevolge van bedrog moet 

niet verschoonbaar zijn 

A. Het standpunt van het Hof van Cassatie 

58. Hierboven werd er reeds op gewezen dat de dwaling veroorzaakt door bedrog niet ver-

schoonbaar moet zijn in hoofde van de bedrogene opdat deze de nietigheid van de overeen-

komst zou kunnen vorderen.
180

 Hoewel het Hof in een arrest van 6 mei 1971 eerder de indruk 

had gewekt ook bij bedrog een verschoonbaarheidsvereiste te hanteren (zodat de bedrogene 

het recht op nietigverklaring zou verliezen, indien hij als een redelijk mens het bedrog had 

moeten achterhalen
181

), heeft het Hof zich bij arrest van 23 september 1977 duidelijk tegen 

deze opvatting uitgesproken.
182

 Het Hof oordeelde ter zake 

“ dat, wanneer blijkens de soevereine vaststellingen van de rechter, het bedrog tot de 

toestemming heeft geleid, de onvoorzichtigheid of zelfs de grove en onverschoonbare 

nalatigheid van het slachtoffer van het bedrog door de medecontractant niet kan wor-
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den ingeroepen en dat bedoelde onvoorzichtigheid of nalatigheid niet tot gevolg heeft 

dat het bedrog op zijn beurt verschoond zou worden en geen aanleiding zou kunnen 

geven tot vernietiging van de overeenkomst of tot schadevergoeding.” 

Sinds deze uitspraak, die naderhand reeds meerdere malen werd bevestigd
183

, wordt unaniem 

aangenomen dat het vereiste van verschoonbaarheid van de dwaling niet geldt wanneer be-

drog in het spel is.
184

 M.a.w. ook indien de bedrogene als redelijk mens het bedrog had kun-

nen en moeten achterhalen, kan hij zich op het bedrog van zijn wederpartij beroepen om de 

nietigverklaring te verkrijgen (en/of eventueel een schadevergoeding te eisen) en is het dus 

rechtens irrelevant na te gaan of de dwaling al dan niet een verschoonbaar karakter had.
185

   

59. Hoewel het arrest zelf geen melding maakt van het algemeen rechtsbeginsel, blijkt uit 

de conclusie van advocaat-generaal KRINGS dat de uitspraak gesteund is op fraus omnia cor-

rumpit. Hij legt de nadruk op het immoreel en ernstig karakter van het bedrog, dat steeds be-

straft moet worden, ongeacht de eventuele nalatigheid van het slachtoffer.
186

 Fraus omnia 

corrumpit vereist immers dat aan frauduleus gedrag elk effect wordt ontzegd en dat de daaruit 

voortvloeiende rechtsgevolgen in ons recht helemaal worden verlamd, onder de vorm van een 

niet-tegenwerpbaarheid. Rekening houden met de fout van het slachtoffer zou daar tegen in-

druisen.
187

   

B. Verdeeldheid in de doctrine 

60. Dit cassatiearrest werd in de doctrine vrij sceptisch onthaald. Tegenstanders wezen 

erop dat het Hof een te weinig genuanceerde en te algemene regel formuleerde.
188

 Waarom 

wordt de fout van de bedrieger wel beteugeld, maar ontbreekt elke sanctie van de – eventueel 

zelfs zware – fout van de bedrogene? Waarom valt men van het ene uiterste in het andere?
189

 

Uiteraard beoogt het Hof met deze uitspraak de belangen van de bedrogene te beschermen 
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tegen de bedrogpleger, maar wordt hier geen overdreven bescherming geboden aan degene 

die door eigen nalatigheid en onvoorzichtigheid het slachtoffer werd van bedrieglijke kunst-

grepen?
190

 De meerderheid van de commentatoren vonden het wenselijker een meer genuan-

ceerd standpunt in te nemen, die de rechter een regel aanreikt die hem toelaat om, naast de 

daad van de bedrieger, ook de fout van het slachtoffer te sanctioneren.  

61. Drie argumenten werden aangevoerd om het cassatiearrest te bekritiseren: een juri-

disch-technisch, een rechtsvergelijkend en een rechtspolitiek argument. DE BONDT heeft deze 

argumenten grondig bestudeerd en de critici met een sterk juridisch onderbouwd exposé ant-

woord geboden. Opmerkelijk is dat hij zich daarbij vooral steunt op billijkheidsoverwegingen 

en daarbij het algemeen rechsbeginsel fraus omnia corrumpit, waarop het arrest volgens de 

conslusie toch gebaseerd was, onvermeld laat. 

1. Een juridisch-technisch argument: een correcte toepassing van de 

regels van de aquiliaanse aansprakelijkheid vereist een verdeling van de 

aansprakelijkheid 

62. Bedrog doet zich voor in de precontractuele fase. De aansprakelijkheid van de aspi-

rant-contractanten wordt dus beheerst door de regels van de buitencontractuele aansprakelijk-

heid. Bijgevolg dient men de aansprakelijkheid te verdelen tussen de dader en het slachtoffer 

wanneer de schade te wijten is, niet alleen aan de fout van de dader maar ook aan de fout van 

het slachtoffer. Hiertoe wordt meestal de billijkheid als juridische grondslag aangewend.
191

 In 

casu betekent de verdeling van aansprakelijkheid dat de rechter ofwel de vordering tot nietig-

verklaring zal weigeren en enkel schadevergoeding zal toekennen, ofwel de overeenkomst zal 

vernietigen en geen of slechts gedeeltelijke schadevergoeding zal toewijzen.
192

   

63. DE BONDT meent echter dat het op billijkheid gesteunde beginsel van gedeelde aan-

sprakelijkheid inzake samenloop van fout van de dader en fout van het slachtoffer uitzonde-

ring lijdt bij samenloop van een opzettelijke en een onopzettelijke fout. Men zou enkel de fout 

van de bedrieger mogen sanctioneren omdat diens fout als een opzettelijke fout
193

 moet ge-

kwalificeerd worden en deze van de bedrogene als onopzettelijk. De fout van de bedrieger is 
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opzettelijk omdat bedrog per definitie een kwaadwillige intentie vereist.
194

 Eén van de ken-

merken van de rechtsfiguur “bedrog” is inderdaad het element “opzet”.
195

 Bedrog is immers 

een opzettelijk in het leven geroepen dwaling.
196

 In de door haar geformuleerde regel heeft het 

Hof de voorwaarde ingebouwd van het onopzettelijk karakter van de fout van de bedrogene. 

Derhalve is duidelijk dat, in het geval van samenloop van fout van de bedrieger en fout van de 

bedrogene, aan de ene kant een opzettelijke fout bestaat en aan de andere kant een onopzette-

lijke fout. In dergelijke situatie mag men afwijken van de algemene regel van gedeelde aan-

sprakelijkheid. De nalatigheid van het slachtoffer van het bedrog wordt “geabsorbeerd” door 

het met opzet gepleegd burgerlijk delict van de bedrieger.
197

  

64. In een later arrest van 29 mei 1980 wees het Hof van Cassatie ook uitdrukkelijk de 

aansprakelijkheidsverdeling van de hand, door te oordelen dat 

“wanneer bedrog een invloed heeft gehad op de wilsovereenstemming de partij die 

bedrog heeft gepleegd de onvoorzichtigheid of nalatigheid van de tegenpartij niet kan 

tegenwerpen; zodanige onvoorzichtigheid of nalatigheid kan het bedrog niet ver-

schoonbaar maken en kan degene die schade heeft veroorzaakt evenmin ontslaan van 

de volledige vergoeding ervan.”
198

 

Tot op heden lijkt het Hof van Cassatie niet af te wijken van haar visie, aangezien zij in haar 

arrest van 18 maart 2010 nogmaals de door haar gevolgde koers bevestigt.
199

 

2. Het rechtsvergelijkend argument 

65. Als tweede argument halen de tegenstanders aan dat, naar buitenlands recht, de notie 

“fout van het slachtoffer” een relevant begrip zou vormen in contractuele relaties. Is het 

slachtoffer medeverantwoordelijk voor het ontstaan van de schade, dan worden de aanspraken 

op vergoeding beknot. In dit verband verwijst men onder andere naar de Engelse rechtsfiguur 

van de contributory negligence
200

 en naar par. 254
201

 van het Duitse Burgerliches Gesetz-

buch.
202
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66. DE BONDT beroept zich vooreerst op het Nederlands recht om het rechtsvergelijkend 

contra-argument te pareren. Hij steunt zich daarbij op een arrest 2 mei 1969 van de Neder-

landse Hoge Raad dat stelt dat het bij bedrog van belang is te weten of de wederpartij – de 

bedrogene, zoals hij zich concreet in de te beslechten casus aanbiedt, met al zijn kwaliteiten, 

maar ook met al zijn gebreken – tot het aangaan van de overeenkomst werd bewogen; onbe-

langrijk is de vraag of ook de goede huisvader tot contracteren zou zijn aangezet.
203

 Advo-

caat-generaal KRINGS verwijst in zijn conclusie eveneens naar dit Nederlands arrest van de 

Hoge Raad als argument om zijn stelling kracht bij te zetten.
204

  

 In tweede instantie verwijst de auteur naar het Franse recht, dat opvallend veel gelij-

kenissen vertoont met ons recht. Tot midden de jaren zeventig hanteerde het Franse Hof van 

Cassatie de regel dat aan de bedrogene iedere vordering werd ontzegd, indien die lichtzinnig 

had gecontracteerd. Maar met een arrest van 23 mei 1977 maakte het Hof een ommezwaai in 

haar rechtspraak en oordeelde ze dat de nalatigheid van de bedrogene geen invloed heeft op 

diens vordering inzake bedrog.
205

 Het Frans Hof van Cassatie verkondigt dus dezelfde stelling 

als het Belgische hoogste gerechtshof. De Franse rechtsleer volgde de evolutie in de Franse 

rechtspraak. Parallel met de rechtspraak verdedigt de meerderheid tot de jaren zeventig de 

visie dat de nalatigheid van de bedrogene diens aanspraak op de nietigheidssanctie dwars-

boomt. Samen met de kentering in de rechtspraak kan men, vanaf de jaren zeventig, ook in de 

doctrine meer dissidente standpunten horen. Een aantal auteurs is de mening toegedaan dat de 

nalatigheid van de bedrogene wordt “geabsorbeerd” door de opzettelijke fout van de bedrie-

ger. Toch heerst er in de hedendaagse Franse rechtsleer geen eensgezindheid ter zake. Een 

aantal auteurs blijft de “oude” stelling aanhangen. Meer in het bijzonder in het geval het 

slachtoffer van het bedrog blijk geeft van een al te verregaande goedgelovigheid.
206

 

3. Het rechtspolitieke argument: aantasting van de rechtszekerheid 

                                                                                                                                                         
butory negligence leidt tot het besluit dat men de aanspraken van een “nalatige bedrogene” eveneens dient te 
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67. Critici zijn de mening toegedaan dat het Hof met haar uitspraak de aspirant-contractant 

aanzet tot onzorgvuldigheid en daardoor de rechtszekerheid in het gedrang brengt. De woor-

den van MATTHIJS vatten hun bezorgdheid samen: “il ne faut pas aller jusqu’à encourager 

l’insouciance et la légèreté de certains contractants, leur ignorance impardonnable ou leur 

négligence grossière, autrement la stabilité des conventions dépendrait souvent d’une attente 

réalisée ou de déceptions éprouvées par la suite.”
207

   

68. Opnieuw biedt DE BONDT het hoofd aan bovenstaand contra-argument. Volgens de 

auteur ontslaat het Hof geenszins de aspirant-contractant van de verplichting om zorgvuldig 

op te treden bij de contractsluiting. Namelijk, door nauwkeurig het feitencomplex af te bake-

nen waarbinnen de rechtsregel van het arrest van 1977 geldt – aan de kant van de informatie-

verstrekker bestaat opzet en aan de kant van de informatieverkrijger is er slechts sprake van 

nalatigheid – laat het Hof van Cassatie de rechtszekerheid ongeschonden. Ook na dit arrest 

dient men zich nog steeds nauwkeurig te informeren alvorens te contracteren. In de precon-

tractuele fase geldt de norm van art. 1382 B.W.; ook loutere nalatigheden worden aangemerkt 

als culpa in contrahendo. Mocht bij de informatieverstrekker het element “opzet om te be-

driegen” ontbreken, dan zou, onder omstandigheden, de nalatigheid van de informatieverkrij-

ger om de informatie te controleren op juistheid en volledigheid, een fout kunnen uitmaken in 

de zin van art. 1382 e.v. B.W.
208
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II. Cassastie 3 oktober 1997 – Definitie van “fraus” 

69. Fraus omnia corrumpit veronderstelt uiteraard een vorm van bedrog (“fraus”). Net 

zoals de “goede trouw” en “rechtsmisbruik” is dit een open begrip met een variabele inhoud. 

Bijgevolg laat het zich niet vangen in een allesomvattende definitie. Desalniettemin heeft het 

Hof van Cassatie in een arrest van 3 oktober 1997 het vereiste van bedrog algemeen gedefini-

eerd:
209

 

“Overwegende dat de toepassing van het algemeen rechtsbeginsel “fraus omnia cor-

rumpit” het bestaan van bedrog veronderstelt; dat bedrog kwaadwilligheid, opzettelij-

ke misleiding en oneerlijkheid met de bedoeling te schaden of winst te behalen, in-

houdt.” 

70. Het arrest is om twee redenen opmerkelijk. Vooreerst omwille van de uitdrukkelijke 

en definitieve erkenning van het adagium fraus omnia corrumpit als zijnde een algemeen 

rechtsbeginsel. Ten tweede vanwege de algemene definitie die aan het begrip “bedrog” werd 

gegeven. De definitie is woord voor woord gesteund op deze geformuleerd door advocaat-

generaal VELU in zijn conclusies bij het arrest van 13 juni 1985.
210

 Via die conclusie werd 

indirect de definitie van DE PAGE
211

 bevestigd. Uit het arrest blijkt de wil van het Hof om een 

principe te bepalen. Dit is bijzonder aangezien het Hof zich de moeite had kunnen besparen. 

In casu had het zich kunnen beperken tot het niet ontvankelijk verklaren van het opgeworpen 

middel door simpelweg te besluiten dat het begrip “bedrog” in dat middel het Hof ertoe ver-

plicht de feiten die aan de grondslag van het geschil liggen, te verifiëren, waardoor hij zijn 

bevoegdheid te buiten gaat.
 212

   

71. Hoewel het Hof middels dit arrest een definitie van bedrog geformuleerd heeft, kan 

deze definitie enkel als algemeen kader gehanteerd worden en dient het bedrog zelf geval per 

geval onderzocht te worden. Ze nestelt zich namelijk in verschillende gedaantes als rechtsfeit 

in een of meerdere rechtshandelingen en kan bijgevolg niet in een allesomvattende en water-

dichte definitie gegoten worden. De lijnen die het Hof met haar arrest heeft uitgetekend, zul-

len dus per feitencomplex verlegd worden.  
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Ter illustratie kan vooreerst verwezen worden naar het bedrog als toepassingsvoor-

waarde bij de actio pauliana. Een meerderheid binnen rechtspraak en rechtsleer bepleit een 

objectieve benadering van bedrog. Om te oordelen of hieraan al dan niet voldaan is, hanteert 

men het criterium van de “abnormale handeling” als bewijshulpmiddel. Blijkt een rechtshan-

deling abnormaal te zijn, dan bestaat een vermoeden van bedrog in hoofde van de schuldenaar 

en/of de derde-medecontractant.
213

 Het cassatiearrest van 6 november 2002 kan als tweede 

voorbeeld dienen. In casu bestond het bedrog uit strafrechtelijke inbreuken zoals oplichting en 

valsheid in geschrifte, die het slachtoffer enorme schade hebben toegebracht. Deze strafrech-

telijke misdrijven, die in de motivering van het Hof werden aangeduid als een “opzettelijke 

fout”, werden onder de noemer van “bedrog” gebracht. Er kan nu al vermeld worden dat dit 

arrest een kantelmoment was voor het begrip “fraus” en niet stilletjes is voorbijgegaan aan de 

argusogen van de critici.
214

 

72. Uit dit cassatiearrest valt voorlopig te besluiten dat de toepassing van het beginsel 

fraus omnia corrumpit een oogmerk tot schaden (subjectieve invulling van het bedrog) onder-

stelt. Het wetens en willens overschrijden van een norm, waarbij een redelijkerwijze voor-

zienbare schade wordt veroorzaakt (objectieve invulling van het bedrog) lijkt niet voldoende. 

Nochtans bestaat de tendens om het subjectief bedrog met het objectief bedrog gelijk te scha-

kelen.
215

 Daarop wordt later ingegaan.
216
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III. Cassatie 6 november 2002
217

 – Uitzondering op het principe van de 

aansprakelijkheidsverdeling in geval van een samenloop van een opzettelij-

ke fout van een derde en een onopzettelijke fout van het slachtoffer 

A. Het standpunt van het Hof van Cassatie 

73. Het principe van de aansprakelijkheidsverdeling in geval van een samenloop van fou-

ten is naar Belgisch recht algemeen aanvaard.
218

 De verplichting tot het verdelen van de scha-

delast is een gevolg van de toepassing van de equivalentietheorie. Op grond van deze causali-

teitsleer komen alle fouten die een noodzakelijke voorwaarde zijn voor het schadegeval als 

oorzaak in aanmerking. Zij zijn alle equivalent of evenwaardig.
219

 Dat brengt met zich mee 

dat de fout van het slachtoffer in de regel leidt tot gedeelde aansprakelijkheid ten aanzien van 

een derde/schadeveroorzaker waardoor het slachtoffer in principe geen recht meer heeft op 

integrale schadevergoeding.
220

 De derde kan slechts worden aangesproken tot vergoeding van 

de schade in evenredigheid met zijn aandeel in de aansprakelijkheid voor het ongeval.
221

 Dit 

principe in het achterhoofd houdend, heeft het Hof met haar arrest van 6 november 2002 toch 

een ommekeer in haar rechtspraak veroorzaakt. Zij oordeelde immers dat 

“wanneer schade wordt veroorzaakt door de samenlopende fouten van de getroffene 

en de beklaagde, kan laatstgenoemde in de regel niet worden veroordeeld tot een vol-

ledige vergoeding van de schade. 

Het algemeen rechtsbeginsel “fraus omnia corrumpit” verbiedt bedrog of oneerlijk-

heid aan te wenden om schade te berokkenen of winst te behalen. Het sluit uit dat de 

dader van een opzettelijk misdrijf, dat zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid in het 

gedrang brengt, aanspraak kan maken op een vermindering van de aan het slachtoffer 

van het misdrijf verschuldigde vergoeding, wegens de onvoorzichtigheden of nalatig-

heden door deze begaan.” 
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Met deze uitspraak aanvaardt het Hof van Cassatie een uitzondering op de verdeling van de 

schadelast wanneer de schade te wijten is aan een opzettelijk misdrijf van een derde en een 

onopzettelijke fout van het slachtoffer. Niettegenstaande zijn onopzettelijke fout, heeft het 

slachtoffer in dat geval recht op integrale vergoeding van zijn schade. 

 Uit de conclusie van SPREUTELS blijkt dat het Hof zich gebaseerd heeft op het proef-

schrift van ROMAIN om tot deze ommekeer in haar rechtspraak te komen.
222

 In oudere cassa-

tierechtspraak nam het Hof ook bij samenloop van een opzettelijke fout van een derde en een 

onopzettelijke fout van het slachtoffer een aansprakelijkheidsverdeling aan.
223

  

74. Vooraleer dieper in te gaan op dit arrest, is het niet nutteloos de feiten die aanleiding 

gegeven hebben tot de uitspraak, toe te lichten.  

B. Feitenconstellatie 

75. Een oplichter slaagde erin om gedurende meer dan zeven maanden een bank op te 

lichten voor een bedrag van meer dan 4,5 miljoen EUR. Hij kreeg daarbij hulp van een aange-

stelde van de bank. De oplichter werd op strafrechtelijk gebied schuldig bevonden aan vals-

heid in geschrifte en oplichting. Op het burgerrechtelijke vlak sprak het Hof van Beroep te 

Luik een aansprakelijkheidsverdeling uit. De fraudeur had weliswaar een opzettelijke fout 

begaan, maar ook de bank handelde volgens het hof van beroep onzorgvuldig. Een normaal 

zorgvuldige bank oefent toezicht uit, onder meer door de boekhouding te controleren. Omdat 

uit de feiten blijkt dat de bank deze verplichting in casu onvoldoende had nageleefd en de 

bank aldus een fout had begaan in oorzakelijk verband met de schade, oordeelde het hof van 

beroep dat de bank een derde van de geleden schade zelf moest dragen. De bank stelde ver-

volgens een cassatievoorziening in. In het cassatiemiddel roept de bank het algemeen rechts-

beginsel fraus omnia corrumpit in. Dit omvat het verbod om zich op een bedrieglijke of 

arglistige handelwijze te beroepen om de toepassing van een rechtsregel in zijn voordeel te 

rechtvaardigen. Het lijdt geen twijfel dat, in dit geval, de fouten van de oplichter opzettelijk 

waren, zodat hij de fout van het slachtoffer niet kon inroepen om een aansprakelijkheidsver-
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deling te verkrijgen. Het Hof van Cassatie volgt deze zienswijze en vernietigt het bestreden 

arrest.
224

 

C. Fraus omnia corrumpit: grondslag voor een jurisprudentiële uitzon-

dering op de equivalentietheorie? 

1. De equivalentietheorie 

76. Zoals reeds opgemerkt, wordt in België de equivalentietheorie gehuldigd. Krachtens 

deze theorie moet elke fout zonder dewelke de schade zich niet zou hebben voorgedaan, zoals 

ze zich in concreto heeft gerealiseerd, als oorzaak van de schade worden beschouwd. Dit be-

tekent dat elke fout die een noodzakelijke voorwaarde is voor de schade, tot aansprakelijkheid 

leidt. Er wordt geen selectie doorgevoerd tussen de fouten die een conditio sine qua non-

verband met de schade vertonen. Al deze fouten zijn allemaal oorzaak, ze zijn gelijkwaardig 

of “equivalent”, ongeacht de aard van de fouten.
225

  

Wanneer zowel de schadeverwekker als de benadeelde een fout hebben begaan, leidt 

dit conform de equivalentieleer tot een slechts gedeeltelijke schadevergoeding voor de bena-

deelde. De feitenrechter heeft niet de mogelijkheid om de schadelast op een partij af te wente-

len, maar moet de aansprakelijkheid verdelen. Doet hij dat niet, dan zal zijn beslissing worden 

vernietigd door het Hof van Cassatie.
226

 De equivalentietheorie schrijft enkel de regel van de 

aansprakelijkheidsverdeling voor bij een samenloop van fouten, maar bepaalt niet welk verde-

lingscriterium moet worden aangewend. Zeggen dat de schade moet worden verdeeld, is iets 

anders dan zeggen hoe de schade moet worden verdeeld.
227

 Het Hof van Cassatie is geëvolu-

eerd van het criterium van de ernst van de fouten naar de toepassing van een causaal criteri-

um. Onzeker blijft evenwel hoe het causale verdelingscriterium in praktijk moet worden inge-

vuld, nu het Hof van Cassatie hierover geen aanwijzingen geeft.
228

  

2. Een warm onthaal door de feitenrechter en de doctrine 
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78. Het principearrest dat een ommekeer in de rechtspraak van het Hof teweegbracht, 

kwam al bij al niet geheel onverwachts. Dat de uitspraak in de lucht hing, kan uit een aantal 

feiten worden afgeleid. 

Ten eerste was er het arrest van 23 september 1977 waarin het Hof  reeds had geoor-

deeld dat, als bedrog tot toestemming in een overeenkomst heeft geleid, de onvoorzichtigheid 

of zelfs grove nalatigheid van het slachtoffer van het bedrog niet door de bedrogpleger kan 

worden ingeroepen.
229

 Een aantal auteurs argumenteerde dat de draagwijdte van dit arrest niet 

mocht worden beperkt tot het leerstuk van de precontractuele aansprakelijkheid. Het zou 

daarentegen de uitdrukking betekenen van een algemeen principe op grond waarvan de dader 

van een opzettelijke fout zich niet zou mogen beroepen op de fout van een andere partij.
230

 

Een auteur heeft er evenwel op gewezen dat tussen de wilsgebreken en het aansprakelijk-

heidsrecht een wereld van verschil bestaat.
231

 

Ten tweede kon men onder de feitenrechters een tendens ontwaarden: de zoektocht 

naar creatieve oplossingen om de regel van de aansprakelijkheidsverdeling te omzeilen wan-

neer de toepassing ervan als onbillijk werd ervaren.
232

 Ze hadden immers vaak moeite met de 

aansprakelijkheidsverdeling wanneer de aard van de fout verschillend is. Een eerste methode 

om de verdeling van een schadelast in een dergelijk geval te vermijden, bestaat erin de schade 

weliswaar te verdelen tussen partijen, zodat de uitspraak niet kan worden vernietigd wegens 

schending van de equivalentieleer. Maar door slechts een zeer klein gedeelte van de schade te 

leggen op degene die een lichte fout heeft begaan, maakt de feitenrechter duidelijk dat hij de 

schadelast eigenlijk volledig wil afwentelen op de andere partij.
233

 De tweede en meest toege-

paste methode ligt in de fase van de causaliteitsbeoordeling. In beginsel beoordelen de feiten-

rechters de causaliteitsvraag op onaantastbare wijze. Het komt voor dat feitenrechters hun 

soevereine beoordelingsbevoegdheid gebruiken als “wapen” om in bepaalde gevallen een 

aansprakelijkheidsverdeling te vermijden. Wanneer een schadegeval immers mede werd ver-
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oorzaakt door een opzettelijke fout, kan de feitenrechter de schadelast volledig afwentelen op 

de dader ervan door geen causaal verband vast te stellen tussen de fout van de andere partij en 

de schade.
234

 In beginsel is deze werkwijze in strijd met de equivalentietheorie, op grond 

waarvan geen rekening mag gehouden worden met de aard van de fouten bij de causaliteits-

beoordeling. Niettemin keuren de meeste auteurs deze oordelingswijze goed op grond van 

billijkheidsoverwegingen. Het lijkt onbillijk om de dader van een opzettelijke fout gedeelte-

lijk van aansprakelijkheid te bevrijden op grond van een lichte fout van de andere partij.
235

 

Ten derde hanteerde men over de grens eenzelfde oplossing. SPREUTELS verwees in 

zijn conclusie voorafgaand aan het arrest uitdrukkelijk naar de Franse cassatierechtspraak. 

Sinds 1973 verhindert rechtspraak dat een misdrijf tegen goederen een gedeelte van het voor-

deel van zijn misdrijf kan behouden, door zich te beroepen op het feit dat het slachtoffer een 

eenvoudige fout uit nalatigheid had begaan. Deze oplossing was gebaseerd op het gezond 

verstand. Evenwel had het Franse Hof  deze uitzondering beperkt tot misdrijven begaan tegen 

goederen. SPREUTELS stelde voor deze uitzondering uit te breiden tot alle soorten van misdrij-

ven.
236

 

3. Maar toch niet vrij van kritiek: vragen bij de motivering van het 

arrest 

79. Voor de feitenrechters betekende de stellingname van het Hof van Cassatie dus een 

stap vooruit. Zij maakt kunstgrepen overbodig, waardoor lagere rechtscolleges de aansprake-

lijkheidsverdeling trachtten te vermijden wanneer zij deze onbillijk achtten. Ook de doctrine 

juichte de oplossing toe. Het beantwoordt immers niet aan het rechtvaardigheidsgevoel dat de 

dader van een opzettelijke fout deels van zijn aansprakelijkheid kan worden bevrijd door het 

inroepen van een niet-opzettelijke fout van de andere partij. Het intentionele element van de 

fout van één der partijen verzet zich daartegen.
 237
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 De eensgezindheid over de niet-toepasselijkheid van de regel van de aansprakelijk-

heidsverdeling in geval van opzet van de schadeverwekker, neemt niet weg dat een aantal 

auteurs vragen heeft bij de motivering van het cassatiearrest. Het Hof leek te beseffen dat het 

door hem geformuleerde standpunt in principe de equivalentieleer in nauwe schoentjes zou 

kunnen brengen. Het verbreken van het causaal verband tussen een fout en een schade op 

grond van de oorzakelijkheid van een andere (opzettelijke) fout is niet verenigbaar met de 

geldende causaliteitsleer. De strikte toepassing van de equivalentietheorie verzet zich tegen 

een vaststelling van een oorzakelijk verband op grond van de aard van de fouten. Door uit-

drukkelijk het arrest te onderbouwen aan de hand van het algemeen rechtsbeginsel fraus om-

nia corrumpit, komt het Hof van Cassatie hieraan tegemoet en blijft de equivalentieleer – vol-

gens haar – overeind. Aldus acht zij de afwijking gerechtvaardigd op grond van het algemeen 

rechtsbeginsel.  

80. Toch kon dit critici er niet van weerhouden een aantal opmerkingen te formuleren 

aangaande haar motivering. De uitspraak van het Hof brengt niet alleen de equivalentietheorie 

in nauwe schoentjes, maar tevens het algemeen rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit zelf, 

waarop het Hof haar uitspraak steunde. In wat volgt, blijkt dat het arrest meer vragen oproept 

dan dat ze antwoorden biedt. 

a)  “Fraus omnia corrumpit” vereist een rechtshandeling 

81. CORNELIS stelt zich de vraag of de toepassingsvoorwaarden van fraus omnia corrum-

pit wel verenigd waren? Het toepassingsgebied van fraus omnia corrumpit beperkt zich vol-

gens hem noodzakelijk tot rechtshandelingen. Dit volgt uit de aard en de draagwijdte van de 

sanctie die, in de regel, de niet-tegenwerpbaarheid van de rechtsgevolgen van de bedrieger 

nastreeft. Want, alleen bij rechtshandelingen gaat het om rechtsgevolgen die een rechtssubject 

met een handeling op het oog heeft en die hij ook bekomt, omwille van de erop toepasselijke 

rechtsregels, waarvan het rechtssubject de toepassingsvoorwaarden heeft weten te verenigen. 

Bij rechtsfeiten daarentegen spelen de doelstellingen van het rechtssubject geen rol: de 

rechtsgevolgen worden steeds door de wet- of regelgever bepaald. Bijgevolg moet, om fraus 

omnia corrumpit te kunnen toepassen, een bedrieglijk gestelde rechtshandeling kunnen wor-

den aangewezen. Evenwel gaat het in het aansprakelijkheidsrecht (zowel contractueel, als 

buitencontractueel) niet om rechtshandelingen, maar om gedragingen die – binnen het aan-
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sprakelijkheidskader – als rechtsfeiten worden gekwalificeerd. De rechtsgevolgen die eraan 

verbonden zijn (strafrechtelijke of burgerlijke aansprakelijkheid) worden niet door de auteur 

nagestreefd; ze worden hem door de wet of regelgever opgelegd. De auteur vindt het dan ook 

bevreemdend dat het Hof van Cassatie fraus omnia corrumpit, zonder verdere toelichting, 

toepasselijk achtte op een samenloop tussen een opzettelijke en een onopzettelijke fout, ver-

mits daardoor op geen rechtshandeling wordt gewezen. 

 Toch meent hij een uitweg te zien: proceshandelingen (eisen, verweer) zijn immers 

onbetwistbaar rechtshandelingen. Zij kunnen aan het algemeen rechtsbeginsel fraus omnia 

corrumpit worden getoetst. Wanneer de aansprakelijke, in het kader van de aansprakelijk-

heidsprocedure, een beroep doet op de fout van het slachtoffer om een aansprakelijkheidsver-

deling te bepleiten, stelt hij een rechtshandeling. Indien m.a.w. wordt vastgesteld dat die pro-

ceshandeling als het ware de voorzetting van eerder bedrieglijk handelen is en derhalve in 

hetzelfde bedje ziek is, kan fraus omnia corrumpit op de rechtsvordering worden toegepast 

om de (nagestreefde) aansprakelijkheidsverdeling te ontzeggen. Bijgevolg is de toepassing 

van het algemeen rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit niet te situeren op het vlak van de 

bedrieglijke fout, maar wel op het niveau van een bedrieglijk uitgeoefende rechtsvordering.
238

  

82. Dezelfde auteur besluit met de vaststelling dat de neutralisering van de verdeling van 

de aansprakelijkheid omwille van de samenloop tussen een opzettelijke en onopzettelijke fout 

niet op grond van het aansprakelijkheidsrecht (meer bepaald de aard van de fout) is te recht-

vaardigen, maar slechts aan kritiek ontsnapt wanneer zij in het verlengde van het algemeen 

rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit wordt gesitueerd. Niet de aansprakelijkheidsverdeling 

zelf wordt onmogelijk gemaakt, maar wel het beroep op (de vordering tot) aansprakelijk-

heidsverdeling. Aan een procespartij wordt het beroep op de aansprakelijkheidsverdeling ont-

zegd omdat, in de feiten, kan worden vastgesteld dat zij daardoor rechtsgevolgen tracht te 

verbinden aan bedrieglijk handelen, waaraan ze zich reeds eerder schuldig heeft gemaakt en 

dat zij met haar vordering verderzet. Daardoor verkrijgt haar rechtsvordering (tot aansprake-

lijkheidsverdeling) zelf een bedrieglijk karakter. Om die reden, meent de auteur, moet haar 

beroep op de aansprakelijkheidsverdeling ontegenwerpbaar aan de tegenpartij worden ver-

klaard. Aldus geanalyseerd, past het arrest van 6 november 2002 perfect in het algemeen 
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rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit, zonder aan de het aansprakelijkheidsrecht afbreuk te 

doen.
239

  

b) “Fraus omnia corrumpit” en de opzettelijke fout: een te ruime 

invulling van het algemeen rechtsbeginsel 

83. In zijn conclusie suggereert SPREUTELS aan het Hof de oplossing meer specifiek te 

verantwoorden op grond van het algemeen rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit, overwegen-

de dat de opzettelijke fout, of minstens het opzettelijk misdrijf, een gevolg van bedrog uit-

maakt.
240

 Hierdoor voegt de advocaat-generaal evenwel aan het begrip bedrog een hypothese 

toe die niet vervat ligt in de definitie van “bedrog” zoals vooropgesteld door het cassatiearrest 

van 3 oktober 1997.
241

 In de opvatting van SPREUTELS verbiedt fraus omnia corrumpit aldus 

op algemene wijze elk opzettelijk schadeverwekkend gedrag ten aanzien van anderen.
242

 Maar 

die bedenkingen stemmen niet overeen met het positief recht. Het arrest zelf, die de door 

Spreutels voorgestelde formulering niet overneemt, heeft het, op en meer beperkende wijze, 

over “de dader van een opzettelijk misdrijf, dat zijn burgerlijke aansprakelijkheid in het ge-

drang brengt.”
243

 

 Het Hof lokte met deze formulering alsnog felle kritiek uit. Immers, door het algemeen 

rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit toe te passen op een opzettelijke fout gaf zij aan het 

beginsel een te ruime invulling.
244

 Hoewel een bedrieglijke fout wel steeds opzet vereist, is 

een opzettelijke fout niet altijd een bedrieglijke fout. Die kritiek noopt ons ertoe het  begrip 

“opzet” in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht nader toe te lichten. 

(1) Definiëring van de opzettelijk fout 

84. Het uitgangspunt luidt in elk geval dat de opzettelijke fout kwade trouw of een intenti-

oneel element onderstelt. De opzettelijke fout onderscheidt zich door de bedoeling waarmee 

ze wordt gepleegd. De rechtsleer is eensgezind over het uitgangspunt: opzet omvat een inten-
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tioneel element, wat een subjectief criterium is. Over de precieze invulling van het opzet of de 

intentie bestaat evenwel onenigheid.
245

 

85. Volgens de traditionele opvatting omvat de opzettelijke fout de onrechtmatige daad die 

wordt gepleegd met het oogmerk om schade te berokkenen aan een derde. De schadeverwek-

ker wil niet enkel het feit veroorzaken waaruit de schade voorvloeit, maar ook de schadelijke 

gevolgen zelf. Deze omschrijving van de opzettelijke fout steunt voornamelijk op de gevolgen 

van het schadeverwekkende gedrag. 

 Vandaag de dag wordt de traditionele opvatting bekritiseerd door heel wat auteurs. Het 

berokkenen van schade levert immers niet automatisch een fout op. Bovendien is vereist dat 

de dader de algemene zorgvuldigheidsnorm of een norm, die een bepaald gedrag gebiedt of 

verbiedt, heeft geschonden en dat hij schuldbekwaam is.
246

 De opzettelijke fout wordt in die 

visie gedefinieerd als het opzettelijk overtreden van een bepaalde norm of van de algemene 

zorgvuldigheidsnorm. Opzet wordt zo niet aan de hand van de gevolgen beoordeeld maar wel 

op grond van de bestanddelen van de fout. De opzettelijke fout krijgt op deze wijze een veel 

ruimer toepassingsgebied. Of de schadeverwekker al dan niet de intentie had om schade te 

berokkenen is niet van belang. Het intentionele element heeft in die opvatting uitsluitend be-

trekking op de onrechtmatige daad.
247

   

 Bijgevolg moet volgens de meerderheidsopvatting, zoals gezegd, het intentionele ele-

ment in geval van opzet worden vastgeknoopt aan de bestanddelen van de fout. Een opzette-

lijke fout is niet per definitie bedrieglijk. Het is mogelijk dat een schadeverwekker met opzet 

een onrechtmatige daad begaat zonder dat hij daarmee schade aan een derde beoogt. Slechts 

een minderheid van de auteurs verdedigt een andere opvatting. Volgens hen moet opzet zowel 

betrekking hebben op de bestanddelen van de fout als op de gevolgen.
248

  

(2) Opzettelijke fout is niet gelijk te stellen aan een bedrieg-

lijke fout… 

86. CORNELIS meent dat het in elke geval logischer en juister zou zijn om beide standpun-

ten te vertolken als de opzettelijke fout enerzijds en de bedrieglijke fout anderzijds. De twee 
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zijn namelijk duidelijk van elkaar te onderscheiden. Bedrieglijk is een fout wanneer de auteur 

ervan, door zijn gedrag, aan een ander schade (materieel of moreel) wil berokkenen. Opzette-

lijk is de fout wanneer de – toerekeningsvatbare – dader ervan met opzet de op hem toepasse-

lijke rechtsregels (die hem een welbepaalde gedrag opleggen of verbieden), dan wel toepasse-

lijke algemene zorgvuldigheidsnorm miskent en schade als gevolg daarvan voorzienbaar is. 

Bijgevolg kan uit het bestaan van een opzettelijke fout geen bedrieglijke handeling worden 

afgeleid. Er kan immers met opzet een (al dan niet wettelijke) gedragsregel worden overtre-

den zonder dat de dader daarvan als dusdanig de bedoeling heeft een ander schade te berok-

kenen. Vanuit dit oogpunt is de assimilatie van de opzettelijke fout met een bedrieglijke 

(rechts)handeling voor kritiek vatbaar. 

   Niettemin nuanceert de auteur zijn kritiek door erop te wijzen dat uit het cassatiear-

rest blijkt dat het in casu om strafrechtelijke inbreuken ging (valsheid in geschrifte, oplich-

ting), zodat de feiten willicht toelieten het gedrag van de aansprakelijke onder de noemer van 

het bedrieglijk handelen te brengen.
249

  

87. KIRKPATRICK is dezelfde mening toegedaan. Het Hof van Cassatie kent het algemeen 

rechtsbeginsel een te ruime draagwijdte toe. Het adagium onderstelt immers “fraus”, wat 

noodzakelijkerwijze kwade trouw vereist. Het Hof lijkt nu elke opzettelijke fout daarmee ge-

lijk te stellen. Hij formuleerde zijn kritiek als volgt: 

“… Selon la définition la plus générale que l’on puisse en donner, la fraude est un ac-

te de mauvaise foi, de tromperie. Selon l’arrêt du 6 novembre 2002, c’est “toute trom-

perie ou déloyauté (commise) dans le but de nuire ou de réaliser un gain”. Il ressort 

de cette définition qu’on ne peut, sans abus de langage, qualifier de fraude toute faute 

intentionnelle.” 

Zodoende doet het Hof van Cassatie, volgens de auteur, ten onrechte een beroep op het alge-

meen rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit om haar uitspraak, die zich uitstrekt tot elke op-

zettelijke fout, te rechtvaardigen.
250

      

 Bovendien kan erop worden gewezen dat deze auteur de uitspraak ook bekritiseert met 

betrekking tot de gevolgen die zij aan het adagium geeft en die niet overeenkomen met de 
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klassieke draagwijdte die aan fraus omnia corrumpit werd gegeven in de mercuriale van 

advocaat-generaal GANSHOF VAN DER MEERSCH: 

“… loin de considerer que l’acte frauduleux de l’agent de change (escroquerie) “n’est 

pas opposable au tiers” qui en a été la victime, l’arrêt permet à ce tiers de se préva-

loir du caractère intentionnel du délit pour obtenir, en dépit de sa propre négligence, 

la réparation intégrale de son dommage.”
251

 (eigen onderlijning) 

        

(3) … Of juist wel? 

88. DIEUX sluit zich niet aan bij voornoemde andersdenkenden. Hij is de mening toege-

daan dat het Hof met haar uitspraak dan wel afwijkt van de vorige door het Hof gehanteerde 

definitie van “fraus”, maar dat de uitspraak wel begrepen en gerechtvaardigd kan worden als 

verondersteld wordt dat het enkel overgaat tot een gelijkschakeling (“par assimilation”) van 

een opzettelijk fout met bedrog en dit uit noodzaak een uitzondering te formuleren, ingegeven 

door het gezond verstand en de billijkheid, op de regel van de verdeling van de aansprakelijk-

heid die in feite het gevolg is van een mechanische toepassing van de equivalentieleer.
252

 VAN 

OMMESLAGHE sluit zich bij de stelling van de auteur aan.
253

  

(4) Wat met de fout van het slachtoffer? 

89. In het arrest werd de fout van de bank niet gekwalificeerd en sprak het Hof zich niet 

uit over de kwestie of fraus omnia corrumpit enkel geldt in geval van een lichte fout van de 

andere partij of ook wanneer deze een zware fout beging. Een auteur meent dat het minder 

van belang is of de andere partij een lichte of zware fout beging, aangezien het algemeen 

rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit er uitdrukkelijk op gericht is de dader van opzet een 

sanctie op te leggen door hem in casu het recht te ontnemen om zich te beroepen op zijn opzet 

om de schade te verdelen. Volgens haar is het intentionele element van het gedrag van de be-
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drogpleger doorslaggevend.
254

 In het cassatiearrest van 18 maart 2010 geeft het Hof van Cas-

satie een antwoord op die vraag.
255

 

c) Draagt een andere grondslag de voorkeur? 

90. Volgens KIRKPATRICK is de equivalentietheorie in casu niet van toepassing aangezien 

deze theorie enkel de schuldverbintenis (obligatio-verhouding) ten aanzien van het slachtoffer 

beheerst en niet bijdrageplicht tot de schade (contributio-verhouding). Als de equivalentiethe-

orie niet van toepassing is, is het logischerwijs nutteloos op zoek te gaan naar een middel om 

haar te ontwijken. Hij laat echter na een andere rechtsgrond aan te reiken.
256

     

91. GLANSDORFF is de mening toegedaan dat de grondslag van de uitspraak niet kan ge-

vonden worden in het algemeen rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit. Maar deze gaat nog 

een stap verder en formuleert twee nieuwe grondslagen voor de cassatierechtspraak. Zijn 

hoofdbekommernis lijkt erin te bestaan een grondslag te vinden die verenigbaar is met de 

equivalentieleer. Als eerste vermeldt hij de compensatietheorie die niet speelt in geval van 

opzet van één van de partijen. Hij gaat uit van de idee dat een slachtoffer door zijn foutief 

gedrag niet enkel schade aan zichzelf berokkent, maar ook aan de aangesprokene, aangezien 

laatstgenoemde wordt onderworpen aan de regel van de integrale schadevergoeding. De aan-

gesprokene verwerft zo ook een vordering tegen het slachtoffer. De vorderingen van beide 

partijen compenseren elkaar normaliter, zodat de aangesprokene slechts tot een gedeeltelijke 

schadevergoeding is gehouden.
257

 Ingeval de aangesprokene een opzettelijke fout beging, 

heeft hij echter geen rechtmatig belang om het slachtoffer nog mee aan te spreken.
258

    Hier-

tegen kan worden opgeworpen dat deze juridische grondslag eerder gekunsteld overkomt. De 

meerderheid van de auteurs past de theorie van de compensatie niet toe, maar verklaart het 

principe van de aansprakelijkheidsverdeling op grond van de billijkheid.
259
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 Als een tweede mogelijke juridische grondslag voor de cassatierechtspraak verwijst 

GLANSDORFF naar de theorie van de verrijking zonder oorzaak. Ingeval de aangesprokene een 

opzettelijke fout beging, zou het slachtoffer bij wijze van exceptie de verrijking zonder oor-

zaak kunnen inroepen om een verdeling van de schadelast te vermijden.
260

 In de rechtsleer 

werd opgeworpen dat deze grondslag wel erg vergezocht is in een poging de equivalentieleer 

te sparen.
261

  

92. Hoewel DIEUX de grondslag van het cassatiearrest wel aanvaart en gerechtvaardigd 

vindt, wanneer men ervan uitgaat dat de gelijkschakeling van de opzettelijke fout met bedrog, 

louter geschiedt uit noodzaak een uitzondering te kunnen formuleren op het principe van de 

aansprakelijkheidsverdeling die normaliter speelt, tracht hij toch een andere grondslag aan te 

reiken. Volgens deze auteur zou het eenvoudiger zijn de oplossing te rechtvaardigen door de 

leer van het rechtsmisbruik. Het lijdt immers voor niemand twijfel dat de dader van een opzet-

telijke fout, ten aanzien van het slachtoffer die zelfs slechts een onopzettelijke fout heeft be-

gaan, zijn recht op het voordeel van de gedeeltelijke vrijstelling van aansprakelijkheid, als 

gevolg van de toepassing van de equivalentietheorie bij pluraliteit van fouten, misbruikt. De 

dader van het opzettelijk misdrijf oefent aldus zijn recht uit “op een wijze die kennelijk de 

grenzen overschrijdt van een normale uitoefening van dit recht door een voorzichtig en rede-

lijk persoon”. 

 Bovendien laat de verwijzing naar deze rechtvaardigheidsgrond een meer genuanceerd 

antwoord toe dan hetgeen het algemeen rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit impliceert, bij-

voorbeeld in het geval van een samenloop tussen een opzettelijke fout en een onopzettelijke 

fout van twee derden.
262

 

D. Het standpunt van het Hof van Cassatie: vervolg 

93. Het Hof zelf lijkt zich van al deze kritiek niet veel aan te trekken. Zij blijft namelijk 

recht spreken in dezelfde zin als in haar arrest van 6 november 2002. In de cassatiearresten 
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van 9 oktober 2007
263

 en 6 november 2007
264

 werd de regel geformuleerd in het arrest van 6 

november 2002 bekrachtigd: 

“Het algemeen rechtsbeginsel “fraus omnia corrumpit” verbiedt bedrog of oneerlijk-

heid aan te wenden om schade te berokkenen of winst te behalen. Dit beginsel sluit uit 

dat de dader van een opzettelijk misdrijf, dat zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid 

in het gedrang brengt, aanspraak kan maken op een vermindering van de aan de be-

nadeelde van dat misdrijf verschuldigde vergoeding, wegens de onvoorzichtigheden of 

nalatigheden die deze zou hebben begaan. Daartoe is vereist dat de handeling werd 

gesteld met de bedoeling schade te berokkenen.”  

Door aldus te oordelen, heeft zij niet alleen de door haar gevolgde koers bevestigd maar heeft 

zij bovendien verduidelijkt wat in dit verband onder “fraus” moet worden verstaan. Het on-

derstelt in elk geval een handeling met de bedoeling om schade te berokkenen. Aldus staat 

vast dat de dader niet alleen de algemene zorgvuldigheidsnorm wetens en willens moet 

schenden, maar eveneens de schadelijke gevolgen moet beogen.
265
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IV. Cassatie  19 maart 2004
266

 – Fraus omnia corrumpit als zelfstandige 

juridische rechtsgrond 

A. Feitenconstellatie 

94. Een geneesheer ontvangt zijn honorarium van een ziekenhuis (VZW) waar hij zijn 

beroep uitoefent. Hij heeft echter achterstallige belastingsschulden en de fiscale administratie 

betekent een derdenbeslag in handen van die VZW. De misnoegde arts laat het daar niet bij en 

richt een eenpersoonsvennootschap op, vastbesloten zijn honoraria langs deze weg te innen 

zodanig dat het derdenbeslag zonder voorwerp blijft. Het arrest waartegen cassatieberoep 

wordt aangetekend, stelt vast dat de arts de vennootschap heeft opgericht ten tijde van het 

door de fiscus gelegde derdenbeslag met de bedoeling het derdenbeslag, waarvan zijn inko-

men het voorwerp was, te vermijden. Hieruit volgt, stelt het Hof van Beroep, dat de eenper-

soonsvennootschap uitsluitend is opgericht met het bedrieglijke doel de betaling van de belas-

tingsschulden te vermijden en dat dit geen invloed kan hebben op de uitvoering van de over-

eenkomsten die tussen de geneesheer en de fiscus waren gesloten, zodat het ziekenhuis terecht 

de afgesproken bedragen verder heeft gestort aan de fiscus. De voorziening in cassatie, inge-

steld door de geneesheer, werpt op dat het bestreden arrest de externe gevolgen van de over-

eenkomsten (de oprichting van de eenpersoonsvennootschap en het mandaat om de honoraria 

te ontvangen) miskent. Volgens de geneesheer rechtvaardigt de overweging van het arrest, 

volgens hetwelk de oprichting van de vennootschap enkel gerealiseerd werd met het bedrieg-

lijke oogmerk de betaling van de belasting te vermijden, door het derdenbeslag ondoeltreffend 

te maken, niet dat het arrest abstractie maakt van de rechtspersoonlijkheid van de vennoot-

schap, die te onderscheiden is van deze van zijn enige lid, en van de afgesloten overeenkomst 

tussen dit lid en de vennootschap, bij afwezigheid van pauliaanse vordering vanwege de fis-

cus op grond van art. 1167 BW. Met andere woorden, zegt de geneesheer, bij afwezigheid van 

een pauliaanse vordering moet de fiscus de gevolgen van de overeenkomsten, die de inkom-

sten van de geneesheer in zijn vennootschap doen toekomen, eerbiedigen, aangezien anders 

de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap wordt miskend. 

B. Standpunt van het Hof van Cassatie 

95. Het Hof van Cassatie verwerpt het cassatieberoep op volgende gronden: 
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“Een bedrieglijke akte kan ingevolge het algemeen rechtsbeginsel "Fraus omnia cor-

rumpit" aan derden noch aan de partijen worden tegengeworpen; laatstgenoemden 

kunnen weigeren aan een dergelijke akte uitwerking te verlenen en de schuldenaar be-

letten het door hem beoogde, verboden resultaat te bereiken. Daartoe hoeft zelfs geen 

pauliaanse rechtsvordering op grond van art. 1167 B.W. te worden ingesteld.” 

 

96. Vooreerst dient opgemerkt dat het cassatiearrest van 19 maart 2004 in de doctrine 

vooral wordt aangehaald in de discussie omtrent het al dan niet bestaan van een theorie van de 

wetsontduiking in het privaatrecht (“fraude à la loi”). Hierover bestaat al jaren heel wat con-

troverse waarover het laatste woord nog niet gevallen is. Zoals er reeds op gewezen werd in 

de inleiding, wordt de theorie van de wetsontduiking in dit onderzoek buiten beschouwing 

gelaten, omdat dit enigszins voer is voor een aparte discussie.
267

 

1. De niet-tegenwerpbaarheid van de bedrieglijk beoogde rechtsgevol-

gen als principiële sanctie 

97. Dit cassatiearrest bevestigt dat de sanctie op grond van het algemeen rechtsbeginsel 

fraus omnia corrumpit in principe de niet-tegenwerpbaarheid van de bedrieglijk beoogde 

rechtsgevolgen aan het slachtoffer van het bedrog (andere partijen of derden) is. Bepaalde 

auteurs, zoals ROMAIN en VAN OMMESLAGHE, leiden hieruit af dat indien het bedrog zich 

voordoet tussen contractspartijen, de sanctie er uiteindelijk in kan bestaan dat de bedrieglijke 

handeling volledig terzijde wordt geschoven. Dit zou dan resulteren in de nietigheid van deze 

handeling.
268

 Bovendien strekt de niet-tegenwerpbaarheid zich uit tot alle contractspartijen of 

derden die schade hebben geleden onder het (in casu pauliaans) bedrog, indien het algemeen 

rechtsbeginsel als autonome rechtsgrond wordt ingeroepen.
 269

    

2. Fraus omnia corrumpit als autonome rechtsgrond 
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98. Uit de feiten blijkt dat het een klassiek geval van pauliaans bedrog (art. 1167 BW) 

betreft, tengevolge waarvan een schuldeiser (de fiscale administratie) in eigen naam kan op-

komen tegen de rechtshandeling (het oprichten van de eenpersoonsvennootschap) met het 

doel zijn inkomsten te ontrekken aan het derdenbeslag) die hun schuldenaar (de arts) verricht 

heeft met bedrieglijke benadeling van hun rechten (de inkomsten van de arts worden onttrok-

ken aan het derdenbeslag). De fiscale administratie, als beslagleggende schuldeiser, had zich 

dus eenvoudigweg kunnen beroepen op art. 1167 BW. Het arrest gaat evenwel verder door te 

stellen dat “partijen en derden, door zich te beroepen op het algemeen rechtsbeginsel fraus 

omnia corrumpit, kunnen weigeren aan een bedrieglijke akte uitwerking te verlenen en de 

schuldenaar beletten het door hem beoogde, verboden resultaat te bereiken. Daartoe hoeft 

zelfs geen pauliaanse rechtsvordering op grond van art. 1167 B.W. te worden ingesteld”. 

 DIEUX stelt zich de vraag of de verwijzing naar het algemeen rechtsbeginsel fraus om-

nia corrumpit wel noodzakelijk was. In de aangevoerde middelen was het algemeen rechtsbe-

ginsel immers niet vermeld. Bovendien kon men eenzelfde uitkomst behalen door zich te be-

roepen op de pauliaanse vordering. De uitspraak geeft dan ook blijk van het belang dat van-

daag aan het beginsel wordt toegekend. Fraus omnia corrumpit wordt namelijk ingeroepen 

door het Hof van Cassatie zelfs wanneer dit niet noodzakelijk is.
270

 Daaruit blijkt dat fraus 

omnia corrumpit kan ingeroepen worden als zelfstandige juridische rechtsgrond: ook zonder 

dat een pauliaanse rechtsvordering op grond van art. 1167 BW is ingesteld, kunnen partijen 

weigeren uitwerking te verlenen aan een bedrieglijke bedoeling, op grond van “fraus omnia 

corrumpit”.
271

 

3. De derde is verplicht zijn medewerking aan bedrog te weigeren 

99. Het arrest roept nog een andere vraag op: kan (“peut-il”) of moet (“doit-il”) de derde, 

aan wie de uitvoering van de bedrieglijke handeling wordt gevraagd, van zodra hij kennis 

heeft van het bedrog, weigeren er gevolg aan te geven? De bewoordingen van het arrest lijken 

het eerste antwoord te ondersteunen, maar dat is volgens DIEUX te wijten aan de manier waar-

op de vraag aan het Hof van Cassatie werd gesteld. Hij meent dat het de regel is dat de derde 

verplicht is te weigeren een gevolg te geven aan een rechtshandeling waarvan hij het bedrieg-
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lijk karakter kent. Hij loopt immers het risico zich bloot te stellen aan een vordering van de 

benadeelde schuldeiser op grond van derdemedeplichtigheid.
272
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V. Cassatie 2 oktober 2009 – Geen uitzondering op het principe van de 

aansprakelijkheidsverdeling in geval van een samenloop van een opzettelij-

ke en een onopzettelijke fout tussen derden 

A. Standpunt van het Hof van Cassatie 

100.  Hierboven werd reeds uitvoerig ingegaan op het meermaals bevestigde arrest van 6 

november 2002 waarin het Hof van Cassatie zich uitsprak over de invloed van het adagium 

fraus omnia corrumpit op de regel van de aansprakelijkheidsverdeling die normaliter geldt bij 

een fout van het slachtoffer. Hij oordeelde dat de dader van een opzettelijk misdrijf, dat zijn 

burgerlijke aansprakelijkheid in het gedrang brengt, geen aanspraak kan maken op een ver-

mindering van de aan de getroffene van dat misdrijf verschuldigde vergoedingen, wegens de 

onvoorzichtigheden of nalatigheden die deze zou hebben begaan.
273

  

 In geen van de reeds besproken arresten sprak het Hof van Cassatie zich uit over de 

hypothese dat een slachtoffer schade lijdt door de fout van meerdere schadeverwekkers. De 

cassatiearresten van 6 november 2002, 9 oktober 2007 en 6 november 2007 beperken zich 

immers tot het geval dat het slachtoffer op foutieve wijze bijdroeg tot de schade. In haar arrest 

van 2 oktober 2009 werd ze uitgenodigd een antwoord te geven op de vraag naar de verdeling 

van de schadelast over de verschillende aansprakelijken van wie één een opzettelijke fout be-

ging.
274

 Haar beslissing luidde als volgt: 

“Wanneer schade is veroorzaakt door de samenlopende fouten van verschillende per-

sonen, staat het aan de rechter om, in de wederkerige betrekkingen tussen degenen die 

deze fouten hebben begaan, te oordelen in welke mate de fout van ieder van hen heeft 

bijgedragen tot de schade, en op basis daarvan het aandeel in de schade te bepalen 

dat een van de daders die de schadelijder heeft vergoed, van de anderen kan terug-

vorderen. Voor de toepassing van deze regel doet het niet ter zake dat sommige sa-

menlopende fouten opzettelijk zijn en andere niet.” 
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101. Het Hof komt aldus tot het besluit dat de opzettelijke fout van een aansprakelijke er 

niet kan toe leiden dat in de verhouding tussen de medeaansprakelijken de schade integraal 

ten laste wordt gelegd van de aansprakelijke die de opzettelijke fout beging.
275

 In het licht van 

haar vroegere rechtspraak is dit arrest enigszins opmerkelijk te noemen. De doctrine trok dan 

ook grote ogen wanneer het haar ter ore kwam. Waarom dat zo is, wordt besproken nadat 

eerst het feitencomplex wordt geschetst.  

B. Feitenconstellatie 

102. De aanleiding tot het arrest was de verzwijging van een verzekeringnemer bij het aan-

gaan van een WAM-verzekering. Meer bepaald had hij niet meegedeeld dat hij in het verleden 

reeds veroordeeld was wegens rijden in staat van alcoholintoxicatie en dat hij reeds tijdelijk 

vervallen werd verklaard van het recht tot het besturen van een motorrijtuig. Nadat hij een 

zwaar verkeersongeval had veroorzaakt, stelde zijn WAM-verzekeraar tegen hem een regres-

vordering in op grond van artikel 25, 1°, b Modelovereenkomst (opzettelijke verzwijging van 

gegevens bij aangifte van het risico). De feitenrechter oordeelde dat de regresvordering ge-

grond was maar dat ook de verzekeringsmakelaar een (weliswaar onopzettelijke) fout had 

begaan. Nu beide fouten even ernstig waren, moest de schade volgens de feitenrechters bij 

helften worden verdeeld. In zijn cassatievoorziening voerde de makelaar aan dat het adagium 

fraus omnia corrumpit verhindert dat degene die door zijn opzettelijke fout schade heeft ver-

oorzaakt, gedeeltelijke vrijwaring kan eisen van de persoon die door zijn niet-opzettelijke fout 

de schade mee heeft veroorzaakt. Het Hof zag het evenwel anders en oordeelde, zoals hierbo-

ven reeds weergegeven, dat bij samenlopende fouten van verschillende personen, de rechter 

moet oordelen in welke mate de fout van ieder van hen bijgedragen heeft tot de schade. Zo 

kan de feitenrechter het aandeel in de schade bepalen dat een van de daders die de schadelij-

der heeft vergoed, kan terugvorderen van de anderen. Het doet, aldus het Hof, voor de toepas-

sing van deze regel niet ter zake dat sommige samenlopende fouten opzettelijk zijn en ande-

ren niet.
276

  

C. De invloed van een opzettelijke fout bij in solidum aansprakelijkheid 

1. De regel van de in solidum aansprakelijkheid 
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103. Het gebeurt vaak dat naast de fout van een gedaagde ook een derde een fout heeft be-

gaan die in oorzakelijk verband staat met de schade. De rechtspraak heeft in dergelijk geval 

de regel van de in solidum aansprakelijkheid uitgewerkt. Hiermee wordt bedoeld dat elke 

schadeverwekker door het slachtoffer – dat zelf geen fout beging – kan worden aangesproken 

tot vergoeding van de gehele schade.
 
 

 De logische voorwaarde is dat de gedraging van beide partijen foutief moet zijn. Gelet 

op het feit art. 1382 BW een foutaansprakelijkheid voorschrijft, kan een slachtoffer enkel die-

gene aanspreken die hem op foutieve wijze schade heeft berokkend. Deze regel blijft natuur-

lijk gelden wanneer zijn schade werd veroorzaakt door meerdere personen.
 277

 

104. Het slachtoffer kan in geval van in solidum aansprakelijkheid kiezen wie hij aan-

spreekt. De aangesprokene zal ertoe gehouden zijn het slachtoffer volledig te vergoeden, 

waarna hij een deel van de door hem betaalde schadevergoeding kan terugvorderen van de 

medeaansprakelijke(n), in de veronderstelling dat deze bekend en solvabel is/zijn. Hij kan 

m.a.w. verhaal uitoefenen tegen de andere aansprakelijken(n),
278

 wat door het Hof van Cassa-

tie wordt verantwoord door de bijdrageplicht tussen allen die aansprakelijk zijn voor het scha-

degeval.
279

 Hoewel dit een punt van discussie is
280

, meent een deel van de doctrine
281

, hierin 

gevolgd door het Hof van Cassatie
282

, de grondslag hiervoor te vinden in de wettelijke subro-

gatie (art. 1251, 3° BW), waardoor diegene die het slachtoffer volledig vergoedde, in de rech-

ten van het slachtoffer wordt gesubrogeerd tegen de andere personen die ook aansprakelijk 

zijn voor het ongeval.
283

 

 Elke aansprakelijke moet dus een deel van de schadelast dragen. Algemeen wordt aan-

genomen dat ter zake het zelfde verdelingscriterium geldt als in geval van een fout van het 
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slachtoffer.
284

 Het Hof van Cassatie heeft in een arrest van 4 februari 2008 gekozen voor het 

causale criterium, zodat de bijdrage van elke fout in het veroorzaken van de schade determi-

nerend is om de schadelast te verdelen.
285

 Ook in het arrest van 2 oktober 2009 heeft het Hof 

opnieuw zijn voorkeur uitgesproken voor deze verdeelsleutel.
286

    

2. De invloed van de opzettelijke fout op de interne aansprakelijk-

heidsverdeling tussen medeschuldenaren: fraus omnia corrumpit? 

105. Zoals vermeld, is het Hof van Cassatie van mening dat voor de toepassing van de in-

terne aansprakelijkheidsverdeling tussen medeschuldenaren “het niet ter zake doet dat som-

mige samenlopende fouten opzettelijk zijn en anderen niet” en “dat de eiser die van het tegen-

deel uitgaat, een verkeerde rechtsopvatting aanhangt.”
287

  

 We hebben er reeds op gewezen dat deze uitspraak opmerkelijk is, in het bijzonder in 

het licht van het algemeen rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit. Volgens dit adagium kan 

niemand zich op zijn eigen bedrog beroepen, noch in contractuele, noch in extracontractuele 

aangelegenheden, met het oog op de toepassing van een rechtsregel in zijn eigen voordeel te 

rechtvaardigen.
288

 De toepassing ervan werd reeds erkend in het domein van de burgerlijke 

aansprakelijkheid, meer in het bijzonder met betrekking tot de samenloop van aansprakelijk-

heden als gevolg van een opzettelijke fout van een derde en een onopzettelijke fout van het 

slachtoffer. In dergelijk geval oordeelde het Hof van Cassatie dat het algemeen rechtsbeginsel 

fraus omnia corrumpit met zich meebrengt dat de dader van een opzettelijke fout zich niet op 

de onopzettelijke fout van het slachtoffer kan beroepen om zijn aansprakelijkheid te beper-

ken.
289

 Volgens het Hof leidt de opzettelijke fout dus wel tot een uitzondering op de verdeling 
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van de schadelast tussen het slachtoffer en een derde, maar niet tot een uitzondering op de 

verdeling van de schadelast tussen medeaansprakelijken onderling.
290

     

106. De vraag rijst nu of het gerechtvaardigd is dat het Hof van Cassatie het algemeen 

rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit wel als rechtsgrond aanvaardt voor een uitzondering op 

de verdeling van de schadelast tussen het slachtoffer en een derde, maar niet tussen medeaan-

sprakelijken onderling.
291

 

Het algemeen rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit, dat eraan in de weg staat dat het 

bedrog de dader voordeel verschaft
292

, wordt op algemene wijze toegepast op fouten die een 

bedrieglijk karakter in zich dragen en is niet noodzakelijk beperkt tot een samenloop van een 

opzettelijke fout van een derde en een onopzettelijke fout van het (eigenlijke) slachtoffer.
293

 

Bijgevolg speelt het algemeen rechtsbeginsel ook een rol in het domein van de in solidum 

aansprakelijkheid tussen medeschuldenaren onderling. De feitensituatie noopt tot de toepas-

sing van het algemeen rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit. Op grond van dit principe kan 

de verzekerde, als dader van een bedrieglijk stilzwijgen, die het slachtoffer (de WAM-

verzekeraar) voor de gehele schade heeft vergoed, de onopzettelijke fout uit onachtzaamheid 

van de verzekeringsmakelaar (medeaansprakelijke) niet inroepen om tegen hem een verhaals-

recht te verkrijgen voor het gedeelte van de schade die door deze laatste tengevolge een onop-

zettelijke fout werd veroorzaakt. Als gevolg van zijn bedrieglijke rechtshandeling verliest hij 

elk recht op een regres ten aanzien van de medeaansprakelijke die slechts een onopzettelijke 

fout begaan heeft. Bijgevolg moet de normale toepassing van de equivalentieleer, waarop de 

interne aansprakelijkheidsverdeling tussen medeaansprakelijken gebaseerd is, vermeden wor-

den op grond van het algemeen rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit. In het tegenovergestel-

de geval zal de pure toepassing van de regel aan de dader van een bedrieglijke rechtshande-

ling een voordeel verschaffen, niettegenstaande zijn bedrog. Dat voordeel bestaat dan uit de 

verdeling van de schadelast tussen de verzekerde die handelt met bedrieglijke intenties en de 

andere medeschuldenaar die slechts een onopzettelijke fout heeft begaan.
294
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Een auteur merkt op dat de uitzondering op de normale toepassing van de equivalen-

tieleer, gerechtvaardigd op het algemeen rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit, evenwel be-

perkt moet blijven tot de verhouding tussen de medeaansprakelijken onderling. Ten aanzien 

van het slachtoffer moet de hoofdelijke of in solidum gehoudenheid van de schuldenaren on-

verkort blijven gelden. Ook in geval van samenloop van een opzettelijke en één of meer on-

opzettelijke fouten moet de benadeelde de keuze hebben wie van de aansprakelijken hij tot 

integrale vergoeding van zijn schade aanspreekt. De medeaansprakelijke die slechts een on-

opzettelijke fout beging, mag zich niet kunnen beroepen op het algemeen rechtsbeginsel fraus 

omnia corrumpit (of de billijkheid) om zijn aansprakelijkheid ten aanzien van het slachtoffer 

te ontlopen. Kortom, de opzettelijke fout mag enkel worden ingeroepen tegen degene die ze 

heeft begaan.
295

   

107. Er dient evenwel opgemerkt dat dergelijke oplossing in het Franse recht wel wordt 

gevolgd. Rechterlijke uitspraken ontnemen degene die een opzettelijke fout heeft begaan, de 

mogelijkheid een regresvordering in te stellen tegen een medeaansprakelijke die slechts uit 

onachtzaamheid een onopzettelijke fout heeft begaan.
296

 Maar het is wel zo dat de grondslag 

ervan zich situeert in het gebied van de causaliteit. De opzettelijke fout absorbeert de onopzet-

telijke fout van de medeaansprakelijke op zo een manier dat alleen de causaliteit tussen de 

opzettelijke fout en de schade in aanmerking wordt genomen.
297

  

108. In de doctrine klinkt dan ook eensgezind dat in de verhouding tussen de medeaanspra-

kelijken onderling, de uiteindelijke schadelast integraal door de dader van de opzettelijke fout 

moet worden gedragen.
298

 Enerzijds is die opvatting te rechtvaardigen door de billijkheid: het 

is onbillijk dat de dader van een opzettelijke fout zich op de onopzettelijke fout van zijn me-

deaansprakelijke kan beroepen om zo voor een deel aan aansprakelijkheid te ontsnappen. An-

derzijds wordt het algemeen rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit als rechtsgrond aange-

merkt. Het is echter onduidelijk waarom het Hof van Cassatie zich niet op dit algemeen 

rechtsbeginsel heeft gesteund om het ongewenste gevolg van de equivalentieleer te beteuge-

len. Haar uitspraak wordt in de rechtsleer dan ook overwegend betreurd des te meer omdat zij 
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geen verdere uitleg geeft waarom een ander standpunt werd ingenomen.
299

 Moet dit arrest als 

een accident de parcours worden beschouwd of heeft het Hof van Cassatie de regel van fraus 

omnia corrumpit op deze wijze toch een strikter toepassingsgebied willen geven dan alge-

meen werd aangenomen? Het besproken arrest laat niet toe deze vraag te beantwoorden.
300

 

D. Standpunt van het Hof van Cassatie (vervolg) – arrest van 16 mei 

2011 

109. Prima facie lijkt het erop dat het Hof twee jaar na haar uitspraak nog niet van gedacht 

is veranderd. Zij bevestigt in een zeer recent arrest van 16 mei 2011
301

 de uitspraak van 2 ok-

tober 2009. 

“Wanneer de schade is veroorzaakt door de samenlopende fouten van verschillende 

personen, staat het aan de rechter om, in de verhouding tussen degenen die deze fou-

ten hebben begaan, te oordelen in welke mate de fout van ieder van hen heeft bijge-

dragen tot de schade en op basis daarvan het aandeel in de schade te bepalen dat een 

van de daders die de schadelijder heeft vergoed, van de anderen kan terugvorderen. 

Het algemeen rechtsbeginsel "fraus omnia corrumpit", dat eraan in de weg staat dat 

het bedrog de dader voordeel verschaft, sluit niet uit dat de persoon die ten opzichte 

van het slachtoffer aansprakelijk is voor het opzettelijk misdrijf, begaan door een per-

soon voor wie hij instaat, ten aanzien van de mededader aanspraak kan maken op 

diens aandeel in de schade.” 

Het Hof herhaalt vooreerst de regel van de in solidum aansprakelijkheid en bevestigt haar 

voorkeur voor de causale bijdrage van de fouten in de totstandkoming van de schade als ver-

delingscriterium. Vervolgens bekrachtigt ze de door haar geformuleerde regel dat de opzette-

lijke fout van een aansprakelijke er niet toe kan leiden dat in de verhouding tussen de mede-

aansprakelijken de schade integraal ten laste wordt gelegd van de aansprakelijke die de opzet-

telijke fout beging. 
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 Bij deze motivering vallen twee zaken op. In eerste instantie neemt het Hof niet letter-

lijk de bewoordingen over uit het arrest van 2 oktober 2009 door te stellen dat “voor de toe-

passing van deze regel het niet ter zake doet dat sommige samenlopende fouten opzettelijk zijn 

en andere niet”, maar haalt zij uitdrukkelijk het algemeen rechtsbeginsel fraus omnia corrum-

pit aan overwegende dat dit adagium geen grondslag kan zijn tot het verkrijgen van een uit-

zondering op de equivalentieleer. Ten tweede bevestigt zij haar rechtspraak in het kader van 

de objectieve aansprakelijkheid. Ook tegen de personen die ten opzichte van het slachtoffer 

aansprakelijk worden geacht omwille van het feit dat ze voor iemand anders, die de werkelij-

ke opzettelijke fout heeft begaan, instaan, kan het algemeen rechtsbeginsel fraus omnia cor-

rumpit niet worden tegengeworpen om een verdeling van schadelast te vermijden bij de sa-

menloop van een opzettelijke fout van een derde, waarvoor iemand anders instaat, en de on-

opzettelijke fout van een (of meer) medeaansprakelijke(n) ten aanzien van een slachtoffer dat 

zelf geen fout heeft begaan. 
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VI. Cassatie 18 maart 2010
302

 – Dwaling ten gevolge van bedrog moet niet 

verschoonbaar zijn ongeacht de aard van de fout van het slachtoffer 

110. Hierboven werd uitgebreid ingegaan op het principearrest van het Hof van 23 septem-

ber 1977 dat nadien reeds meerdere malen bevestigd werd.
303

 Ook het arrest van 18 maart 

2010 is een bekrachtiging van de door het Hof ontwikkelde rechtsregel. Evenwel kan uit het 

feitencomplex waarbinnen het Hof haar uitspraak doen, afgeleid worden dat het Hof van Cas-

satie het begrip “fout” preciseert. Daartoe moet eerst kort ingegaan worden op de feiten. 

A. Feitenconstellatie 

111. Een onderneming huurde een pand met het oogmerk er een carwash uit te baten. De 

verhuurder liet echter na de huurder in te lichten over het feit dat de vorige huurder geen mili-

euvergunning had verkregen voor eenzelfde exploitatie. Het bestreden vonnis veroordeelt de 

verhuurder tot vergoeding van de integrale schade die hij door zijn bedrog heeft veroorzaakt 

en stelt dat de fout van het slachtoffer de dader van het bedrog niet kan ontheffen van het vol-

ledig vergoeden van de schade. De verhuurder stelt een cassatieberoep in tegen deze beslis-

sing en voert o.m. aan dat fraus omnia corrumpit niet onverkort kan worden toegepast en de 

bedrogpleger bijgevolg niet kan worden veroordeeld tot volledige vergoeding van de schade 

wanneer het slachtoffer zich heeft schuldig gemaakt aan een zware fout. De verhuurder had 

voor de appelrechters namelijk aangevoerd dat de huurder een zware fout had begaan, doordat 

hij een specialist was in de sector en bovendien werd bijgestaan door deskundigen zodat hij 

wist, of minstens behoorde te weten dat de milieuvergunningsplicht op de feitelijke exploitant 

rust. Bovendien wees hij erop dat de huurder zware investeringen had gedaan zonder zich om 

de vereiste milieuvergunningen te bekommeren en zonder hiervoor de toestemming van de 

verhuurder te hebben verkregen.
304

 

B. Standpunt van het Hof van Cassatie 

112. Het Hof verwerpt het cassatieberoep overwegende dat 

“het algemeen rechtsbeginsel “fraus omnia corrumpit” eraan in de weg staat dat het 

bedrog de dader voordeel verschaft; wanneer bedrog leidt tot nietigverklaring van de 

overeenkomst, kan hij die bedrog heeft gepleegd de onvoorzichtigheid of de zelfs grove 
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 Cass. 18 maart 2010, AR C.08.0502.N, www.cass.be  
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 Cass. 6 oktober 1977, Arr.Cass. 1978, 168, Pas. 1978, 157; Cass. 29 mei 1980, Arr.Cass.1979-80, 1201, Pas. 

1980, I, 1190, JT 1980, 653 
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en onverschoonbare nalatigheid van de medecontractant niet inroepen en blijft hij, 

ongeacht dergelijke fout van het slachtoffer van het bedrog, tot integraal herstel van 

de schade gehouden.” 

Bijgevolg bevestigt het Hof haar voorgaande uitspraken en, uit de grieven afleidend, voegt zij 

daar nog eens uitdrukkelijk aan toe dat fraus omnia corrumpit eraan in de weg staat dat be-

drog een dader voordeel verschaft, ongeacht het karakter van de fout. Ze beklemtoont nog-

maals dat het algemeen rechtsbeginsel ook geldt wanneer het slachtoffer van het bedrog zelf 

een zware fout kan worden verweten.   
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VII. Cassatie 3 maart 2011 – Nuanceert het Hof van Cassatie het begrip 

“opzettelijke fout”?  

113. In een zeer recent arrest heeft het Hof van Cassatie zich opnieuw uitgesproken over 

het algemeen rechtsbeginsel. Ze oordeelde dat 

“Het algemeen rechtsbeginsel Fraus omnia corrumpit verbiedt elk bedrog of elke on-

eerlijkheid met het oogmerk om te schaden of winst te behalen; het sluit niet in alle 

gevallen uit dat degene die een opzettelijke fout begaat uit die fout onrechtstreeks 

voordeel kan halen op grond van de wet of van clausules in de overeenkomst.” 

Is het verbod om bedrog of oneerlijkheid aan te wenden om schade te berokkenen of winst te 

behalen dan toch niet zo absoluut als men aanvankelijk dacht? Zet het Hof van Cassatie met 

deze motivering de deur op een kier voor de dader van een opzettelijke fout? Teneinde het 

arrest te verstaan is het noodzakelijk diep in te gaan op de feiten en rechtsplegingen die aan-

leiding hebben gegeven tot het cassatieberoep. 

A. Feitenconstellatie 

114. In 1986 gaat een echtpaar (C.D. en M.A.) over tot de aankoop van twee onroerende 

goederen. Daartoe gaan zij samen een lening aan van 4,8 miljoen BEF bij NV X. Tot waar-

borg van hun lening worden op twee onroerende goederen, die toebehoren aan C.D. en zijn 

moeder, elk een hypotheek gevestigd (eerste zekerheidsstelling). Bovendien wordt de lening 

gekoppeld aan twee levensverzekeringen, onderschreven op naam van C.D, bij dezelfde maat-

schappij NV X die naast leningen tevens levensverzekeringen aanbiedt (tweede zekerheids-

stelling). Op 14 en 17 november 1986 ondertekent C.D., als enige verzekeringsnemer, de ver-

zekeringspolis en duidt zijn echtgenote A.M. aan als begunstigde. 

 De akte van de hypothecaire lening wordt een aantal dagen nadien, op 24 november 

1986, verleden. Op die dag worden twee bijvoegsels bij de verzekeringspolissen opgemaakt 

die volgende vermeldingen bevatten: “de ondergetekende verklaart de dekking van de verze-

keringsovereenkomst (…) af te staan en (…) over te dragen aan NV X (in haar hoedanigheid 

van leningverstrekker), die aanvaardt tot beloop van de bedragen die hij hem (de uitlener) 

verschuldigd mocht zijn op de dag waarop het verzekerde kapitaal opeisbaar wordt.Het even-

tuele overschot komt toe aan de begunstigden (de echtgenote) die in de overeenkomst zijn 

aangewezen.” Aldus wordt de overdracht bedongen van het voordeel aan de leningsverstrek-

ker, die in feite dezelfde is als de levensverzekeraar, m.n. NV X. 
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 In 1991, bijna vijf jaar later, sterft C.D. vroegtijdig ingevolge de opzettelijke doding 

door zijn echtgenote A.M.. Zij werd in 1999 door de correctionele rechtbank schuldig ver-

klaard waarbij uitlokking als verschoningsgrond wordt aanvaard. Maar in tussentijd echter, na 

het overlijden van C.D. maar vóór de schuldigverklaring van A.M. aan opzettelijke doding 

van haar echtgenoot, werd reeds een burgerlijke procedure ingesteld die aan de basis ligt van 

het cassatiearrest van 3 maart 2011.  

 De burgerlijke procedure is op te delen in drie stappen. In een eerste stap stelt M.A op 

grond van de verzekeringspolis tegen NV X, in haar hoedanigheid van verzekeringsmaat-

schappij, een vordering in tot uitbetaling van het kapitaal van de levensverzekering. De uit-

komst van deze vordering kan niet worden afgeleid uit de studie van de arresten en is bijge-

volg niet bekend en ook in casu niet erg van belang. In een tweede stap gaat NV X
305

 in no-

vember 2000, ongeveer 1,5 jaar na de strafrechtelijke veroordeling van M.A., over tot de be-

tekening van een bevel tot betaling voorafgaand aan een onroerend beslag. De betekening 

geschiedt aan het adres van M.A. en nog twee advocaten die in de zaak optreden als voorlopig 

bewindvoerder van enerzijds de moeder, als onverdeelde medeëigenares van de gehypothe-

ceerde onroerende goederen, en anderzijds de minderjarige erfopvolgers van C.D.. Tegen dit 

bevel tot betalen wordt verzet aangetekend door M.A. en namens de moeder van wijlen C.D.. 

Uiteindelijk resulteren de eerste en de tweede stap samen in een derde stap, namelijk het bo-

demvonnis gewezen op 20 maart 2003.  

 De bodemrechter oordeelt in het vonnis van 20 maart 2003 dat “NV X bij het overlij-

den van C.D. in het kader van twee levensverzekeringspolissen werd begunstigd met het ver-

zekerd kapitaal van 4,8 miljoen BEF. De verbintenis van de ontleners tot terugbetaling van 

het kapitaal is in 1991 uitgedoofd op het ogenblik van overlijden van C.D. op basis van de 

overdracht van de polis.” 

B. Arrest van 24 november 2006 van het Hof van Beroep te Luik 

115. NV X tekent beroep aan tegen het vonnis, maar bij arrest van 24 november 2006 be-

vestigt het Hof van Beroep te Luik het vonnis van de bodemrechter oordelende dat 

“het algemeen rechtsbeginsel “fraus omnia corrumpit” eraan niet in de weg staat dat 

de verweerster, die strafrechtelijk veroordeeld is wegens opzettelijke doodslag op haar 
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 In tussentijd werd NV X overgenomen door NV Y, die in het cassatiearrest steevast wordt aangeduid als 

“rechtsvoorganger van de eiseres”. Eenvoudigheidshalve blijven we spreken van NV X. 
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man, zelfs onrechtstreeks voordeel kan halen uit de op diens hoofd gesloten verzeke-

ringsovereenkomst.” 

Het Luikse Hof van Beroep verantwoordt zijn beslissing verwijzend naar de rechtsregel ge-

formuleerd in het cassatiearrest van 6 november 2002 dat uitsluit dat de pleger van een opzet-

telijk misdrijf aanspraak zou kunnen maken op een vermindering van de aan het slachtoffer 

van dat misdrijf verschuldigde vergoedingen.  

“NV X, in de hoedanigheid van uitlener is evenwel geen slachtoffer van het misdrijf. 

(…) In dit geval is niet bedrog of oneerlijkheid met de bedoeling schade te berokkenen 

aan NV X de reden waarom de schuld van verweerster M.A. tenietgegaan is maar de 

wettelijke toepassing van de regels inzake schuldvergelijking na de uitvoering van 

contractuele bepalingen. 

Bij het overlijden van C.D. had NV X in haar hoedanigheid van uitlener op de leners 

een schuldvordering tot beloop van op zijn minst het bedrag van het uitgeleende kapi-

taal. In haar hoedanigheid van verzekeraar was zij wegens de overdracht van de dek-

king van de polissen zelf dat kapitaal verschuldigd. 

Wanneer de hoedanigheden van schuldeiser en schuldenaar in dezelfde persoon vere-

nigd worden, heeft dat het tenietgaan van de verbintenissen door vermenging tot ge-

volg op grond van art. 1300 Burgerlijk Wetboek. Dit is het geval met NV X. (…)” 

 Het Hof van Beroep bevestigde het vonnis van de bodemrechter en oordeelde dat M.A. de 

verbintenis om het op 24 november 1986 ontleende kapitaal van 4,8 miljoen BEF terug te 

betalen was nagekomen en is tenietgegaan. 

C. Standpunt van het Hof van Cassatie 

116. Tegen het arrest van het Hof van Beroep tekende NV X cassatieberoep aan. In haar 

cassatiemiddel werpt ze een schending op van het algemeen rechtsbeginsel fraus omnia cor-

rumpit, en stelt:  

“Het beginsel “fraus omnia corrumpit” verbiedt dat degene die opzettelijk doodslag 

pleegt op de verzekerde aanspraak zou kunnen maken op de betaling van een vergoe-

ding van de verzekering, aangezien die vergoeding zou dienen voor de terugbetaling 

van een lening die met name door de doder is aangegaan, en dus de doder zou verrij-

ken met bedrag van de schuld die hierdoor zou tenietgaan en waarvan hij aldus be-
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vrijd zou zijn. De omstandigheid dat de doodslag niet is gepleegd om de vergoeding 

van de verzekering op te strijken doet wat dat betreft niet ter zake. (…) 

In zoverre het arrest beslist dat genoemd algemeen rechtsbeginsel niet eraan in de 

weg staat dat M.A. die haar man opzettelijk heeft gedood, zelfs onrechtstreeks, het 

voordeel van de op diens hoofd gesloten levensverzekeringsovereenkomst zou kunnen 

behalen, neemt het aan dat opzettelijke doodslag de persoon verrijkt die zich eraan 

schuldig gemaakt heeft. Het miskent bijgevolg het algemeen rechtsbeginsel.” 

 

117. Het Hof van Cassatie volgt die redenering evenwel niet en verwerpt het cassatieberoep 

met de woorden: 

“Het algemeen rechtsbeginsel “fraus omnia corrumpit” verbiedt elk bedrog op oneer-

lijkheid met het oogmerk om te schaden of winst te behalen. Het sluit niet in alle ge-

vallen uit dat degene die een opzettelijke fout begaat onrechtstreeks voordeel kan ha-

len uit die fout op grond van de wet of van clausules in de overeenkomst. (…) 

Het arrest oordeelt dat “niet bedrog of oneerlijkheid met de bedoeling schade te be-

rokkenen aan NV X de reden was waarom de schuld van M.A. tenietgegaan is maar de 

wettelijke toepassing van de regels inzake schuldvergelijking na de uitvoering van 

contractuele bepalingen (…).” 

D. Eigen slotbeschouwing 

118. Het arrest van 3 maart 2011 bevestigt dat het algemeen rechtsbeginsel fraus omnia 

corrumpit niet verhindert dat de dader van een opzettelijke fout in bepaalde gevallen toch een 

onrechtstreeks voordeel kan halen uit zijn fout op grond van de wet of van clausules in de 

overeenkomst. De opzettelijke buitencontractuele fout van de daderes sluit niet uit dat zij on-

rechtstreeks voordeel kan halen uit de contractuele bepalingen tussen haarzelf en haar mede-

contractant, doch slechts voor zover de daderes geen bedrieglijk inzicht heeft t.a.v. haar me-

decontractant. In casu kon NV X het algemeen rechtsbeginsel niet opwerpen tegen M.A. als 

daderes omdat niet bewezen is dat zij bij het opzettelijk doden van haar echtgenoot, tevens 

handelde met het bedrieglijk inzicht schade te veroorzaken ten aanzien van NV X, als verze-

keringsmaatschappij, en haar op die manier op te lichten. Het Hof van Cassatie voert hier eni-

ge nuancering door, namelijk niet elk opzettelijk misdrijf, in casu opzettelijke doodslag, leidt 

automatisch tot de toepassing van fraus omnia corrumpit. Degene tegen wie het beginsel 
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wordt ingeroepen, moet wel degelijk bedrieglijk gehandeld hebben met het oogmerk schade 

toe te brengen aan degene die zich op het beginsel beroept. Het bedrieglijk inzicht tot schaden 

moet gericht zijn tegen de leningverstrekker want het is deze laatste die zich op fraus omnia 

corrumpit beroept. In casu werd geoordeeld dat de schade aan leenverstrekker NV X, be-

staande uit het tenietgaan van de verbintenis tot het aflossen van de leningsschuld, haar oor-

zaak vindt in de normale toepassing van de contractuele bepalingen die op het ogenblik van 

het overlijden van C.D. in werking traden, waardoor schuldvergelijking optrad in hoofde van 

de leningverstrekker die tevens als verzekeraar dient in te staan voor de betaling van het open-

staand leningssaldo, en niet doordat echtgenote M.A. haar man opzettelijk heeft gedood met 

de intentie NV X schade toe te brengen. De toepassingsvoorwaarde “fraus” is dus niet ver-

vuld. Die “schade” is slechts onrechtstreeks het gevolg van de opzettelijke doding van C.D.. 

De contractuele en wettelijke bepalingen blijven spelen, aangezien niet bewezen is dat er op 

ogenblik van doodslag een bedrieglijke intentie is tot schaden van de leenmaatschappij. Bij-

gevolg kan zelfs de dader van een opzettelijke onrechtmatige daad op onrechtstreekse wijze 

een contractueel voordeel doen op voorwaarde dat de dader geen bedrieglijk inzicht heeft ten 

aanzien van zijn medecontractant. 
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Hoofdstuk 4: 

Theorie van het algemeen rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit 

119. In het eerste hoofdstuk hebben we onder andere de gehanteerde onderzoeksmethode 

nader toegelicht. In het vorige hoofdstuk werden minutieus de verschillende uitspraken van 

het Hof van Cassatie met betrekking tot het beginsel, uiteengezet en gekaderd. In dit vierde 

hoofdstuk, wordt nagegaan of het mogelijk is rond het algemeen rechtsbeginsel fraus omnia 

corrumpit een theorie te bouwen. Uit de verscheidene uitspraken wordt getracht de gemeen-

schappelijke, permanente kenmerken te halen om op die manier te komen tot een leer omtrent 

het algemeen rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit. 

I. Definitie vs. omschrijving  

1. Definitie van fraus omnia corrumpit 

120. Tot op heden is er geen allesomvattende definitie van fraus omnia corrumpit voorhan-

den. Het Latijnse adagium is letterlijk te vertalen als “bedrog vernietigt alles”, maar die verta-

ling aanwenden als definitie is om twee redenen te kort door de bocht.  

 In eerste instantie is het adagium gesteund op een open begrip, namelijk “fraus”. Dit 

begrip kan onmogelijk in een allesomvattende, abstracte definitie gegoten worden, aangezien 

op de vraag wat bedrog werkelijk is, slechts een gepast antwoord kan worden gegeven indien 

men rekening houdt met alle concrete omstandigheden die aanleiding hebben gegeven tot het 

stellen van die vraag.
306

 Desondanks heeft het Hof van Cassatie in haar arrest van 3 oktober 

1997
307

, hoewel zij daartoe niet genoodzaakt was, een algemene definitie gegeven van “be-

drog” dat kwaadwilligheid, opzettelijke misleiding en oneerlijkheid met de bedoeling te scha-

den of winst te behalen inhoudt. Deze definitie bleek niet volledig stand te houden, aangezien 

het Hof in latere arresten het begrip “fraus” verruimd heeft. Op die evolutie wordt dieper in-

gegaan onder de bespreking van de toepassingsvoorwaarden.
308 

Thans volstaat het te bena-

drukken dat “bedrog” een evolutief begrip is met een variabele inhoud en slechts te definiëren 

valt geval per geval, maar geenszins op een veralgemeende wijze zonder dat zich naderhand 

een nuancering opdringt. 
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 In tweede instantie kan men uit “omnia corrumpit” niet de juiste draagwijdte afleiden 

van het effect dat het algemeen rechtsbeginsel teweegbrengt. De gevolgen van een succesvol 

beroep op het algemeen rechtsbeginsel worden hieronder gedetailleerd besproken, maar er 

kan reeds vermeld worden dat het adagium de onwerkzaamheid nastreeft van de gevolgen van 

rechtsregels en rechtsfiguren, indien zij verkregen zijn door de bedrieglijke aantasting van de 

rechten van andere partijen of van derden.
309

 Hoe die onwerkzaamheid precies tot uiting 

komt, is ook hier afhankelijk van de context.
310

 

121. Kortom, het is niet mogelijk een sluitende, allesomvattende en abstracte definitie te 

formuleren van het algemeen rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit, ook niet door zich te 

steunen op de vertaling ervan. Enerzijds wordt “fraus”, als basisbegrip, een variabele en con-

textgevoelige inhoud toegekend, en anderzijds omdat uit “omnia corrumpit” niet de draag-

wijdte valt af te leiden van het gevolg dat het algemeen rechtsbeginsel sorteert. Bijgevolg zijn 

we genoodzaakt ons te beperken tot het omschrijven van het algemeen rechtsbeginsel. Een 

doeltreffende omschrijving laat ons toe de inhoud van “fraus omnia corrumpit” aan te passen 

aan de omstandigheden zoals ze zich in concreto voordoen. Dergelijke omschrijving moet 

noodgedwongen uit de cassatierechtspraak gehaald worden.  

2. Omschrijving van fraus omnia corrumpit 

122. Het adagium Fraus omnia corrumpit of het volstrekt verbod van bedrog impliceert dat 

men zich nooit op zijn bedrog kan beroepen, noch in contractuele noch in buitencontractuele 

verhoudingen, om de toepassing van een rechtsregel in zijn voordeel te rechtvaardigen.
311

 

Krachtens het beginsel is het verboden om bedrog of oneerlijkheid aan te wenden om schade 

te berokkenen of winst te behalen.
312

 Fraus omnia corrumpit vormt met andere woorden een 

uitzondering op alle rechtsregels.
313

 Zij schiet rechtssubjecten te hulp die het slachtoffer drei-

gen te worden van schade
 314

,  veroorzaakt door de bedrieglijke rechtshandeling van een ander 
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rechtssubject, doordat ze de rechtsgevolgen die dat rechtssubject met zijn bedrog nastreeft, 

ongedaan maakt. 

II. Toepassingsvoorwaarden 

123. Teneinde succesvol een beroep te kunnen doen op fraus omnia corrumpit, dienen twee 

cumulatieve voorwaarden vervuld te zijn in hoofde van het rechtssubject tegen wie het begin-

sel wordt ingeroepen. Zijn gedrag moet niet alleen foutief zijn (1), bovendien moet hij be-

drieglijk gehandeld hebben (2). 

A. Objectief criterium – foutieve gedraging 

124. Allereerst moet degene tegen wie het beginsel wordt ingeroepen door een foutieve 

gedraging (handeling of onthouding) een afbreuk hebben gedaan aan de rechten van andere 

partijen of van derden (objectief criterium).
315

 Een loutere schending van andermans rechten 

is echter niet voldoende. Zo illustreert VAN OMMESLAGHE dat in het mededingingsrecht, waar 

economische spelers elkaar beconcurreren, het aantasten van elkaars belangen schering en 

inslag is, maar dit niet voldoende is om de aansprakelijkheid in het gedrang te brengen. De 

economische realiteit is immers zo dat men moeilijk een voordeel kan behalen, zonder aan de 

andere een nadeel te berokkenen. Anders geformuleerd, ieder voordeel heeft zijn nadeel. Bij-

gevolg is er een daadwerkelijke fout vereist, die kan bestaan uit de schending van een wette-

lijke bepaling of een schending van de algemene zorgvuldigheidsnorm.
316

 

125.   Opmerkelijk is dat CORNELIS meent dat het toepassingsgebied van fraus omnia cor-

rumpit zich noodzakelijk beperkt tot rechtshandelingen.
317

 Zich steunend op Franse rechtsge-

leerden
318

, volgt dit volgens hem uit de aard en de draagwijdte van de sanctie van het alge-

meen rechtsbeginsel, zijnde de niet-tegenwerpbaarheid van de rechtgevolgen die de bedrieger 

nastreefde.
319

 Alleen bij rechtshandelingen gaat het om rechtsgevolgen die een rechtssubject 
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met een handeling op het oog heeft en die hij ook bekomt, omwille van de erop toepasselijke 

rechtsregels, waarvan het rechtssubject de toepassingsvoorwaarden heeft weten te verenigen. 

Bij rechtsfeiten, daarentegen, spelen de doelstellingen van het rechtssubject geen rol aange-

zien de rechtsgevolgen steeds door de wet- of regelgever worden bepaald.
320

 Aldus moet een 

bedrieglijk gestelde rechtshandeling kunnen worden aangetoond om fraus omnia corrumpit te 

kunnen toepassen. 

 Fraus omnia corrumpit is een rechtsregel die toelaat de grens te trekken tussen de 

rechtshandeling, waaraan de door het rechtssubject gewenste rechtsgevolgen zijn te hechten 

en de rechtshandeling die zulk gevolg niet kan hebben, omdat zij met opzettelijke schadebe-

rokkening gepaard gaat.  

B. Subjectief criterium – bedrieglijke gedraging 

1. Algemeen 

126. Het volstaat niet dat het rechtssubject waartegen fraus omnia corrumpit wordt inge-

roepen, slechts een fout heeft begaan. Hij moet tevens bedrieglijk of arglistig hebben gehan-

deld, d.w.z. dat hij aan een ander rechtssubject opzettelijk schade moet willen veroorzaken.
321

 

Het is niet nodig dat deze schade ook daadwerkelijk zou zijn veroorzaakt. Het volstaat dat de 

bedoeling om te schaden bewezen is.
322

 

 Volledigheidshalve is op te merken dat de te kwader trouw gestelde rechtshandeling 

opgedeeld kan worden in een bedrieglijk (“dolosif”) of een arglistig (“frauduleux”) handelen. 

De rechtshandeling is bedrieglijk wanneer zij is gesteld om schade te berokkenen of met de 

wetenschap dat schade zal worden berokkend aan een rechtssubject dat bij de rechtshandeling 

partij is. De rechtshandeling is daarentegen arglistig wanneer wordt beoogd schade te berok-

kenen of wanneer wordt gehandeld met de wetenschap dat schade zal berokkend worden aan 

derden, die bij de rechtshandeling geen partij zijn. Aan dit terminologisch onderscheid mag 

evenwel geen overdreven belang worden gehecht: er wordt enkel door onderstreept dat fraus 
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omnia corrumpit zowel door derden, als door de partij(en) m.b.t. een rechtshandeling is in te 

roepen.
323

 

2. De evolutie van het begrip “bedrog” 

127. Eén van de grootste twistpunten die opduikt bij het onderzoek naar het algemeen 

rechtsbeginsel, is de invulling van het begrip “fraus”. Zoals reeds meermaals is aangehaald, is 

dit een open en vluchtig begrip die niet in een sluitende definitie te gieten is. De zeden van-

daag, zijn niet wat ze morgen zullen zijn. Bovendien is ieders perceptie omtrent de invulling 

van het begrip verschillend. Rechtssubject A bestempelt al gauw rechtssubject B tot een “be-

drieger”, terwijl deze laatste zijn gedrag niet perse moreel onaanvaardbaar acht, hoogstens 

niet zoals de maatschappelijke norm het principieel voorschrijft. Er is dus een vage grens tus-

sen wat kan (geen bedrog) en wat niet kan (bedrog). Die grens zal altijd vaag blijven. 

128. In 1997 oordeelde het Hof van Cassatie voor het eerst dat “de toepassing van het al-

gemeen rechtsbeginsel “fraus omnia corrumpit” het bestaan van bedrog veronderstelt; dat 

bedrog kwaadwilligheid, opzettelijke misleiding en oneerlijkheid met de bedoeling te schaden 

of winst te behalen, inhoudt”.
324

 De toepassing van het beginsel onderstelt dus een oogmerk 

om te schaden (subjectieve invulling van bedrog). Het wetens en willens overschrijden van 

een norm, waarbij een redelijkerwijze voorzienbare schade wordt veroorzaakt (objectieve 

invulling van bedrog), lijkt niet voldoende.
325

  

Het is evident dat die stelregel van toepassing is op bedrog als wilsgebrek (art. 1116 

BW), maar zij is breder, in die zin dat ze verdergaat dan de hypothese van de contractsslui-

ting.
326

 Menig rechter en rechtsgeleerde gebruikte dan ook de bewoordingen van het Hof als 

een algemeen kader, waaraan de concrete omstandigheden werd getoetst, om na te gaan of in 

die omstandigheden sprake was van bedrieglijk gedrag. Bijgevolg werd het begrip aangepast 

en gepreciseerd naargelang het feitencomplex.  
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129. Maar uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie valt een duidelijke tendens te ontwa-

ren om het subjectief bedrog met het objectief bedrog gelijk te schakelen. Het arrest van 6 

november 2002 betekent een kantelmoment voor de invulling van het begrip “bedrog”. Het 

Hof oordeelde dat “het algemeen rechtsbeginsel “fraus omnia corrumpit” verbiedt bedrog of 

oneerlijkheid aan te wenden om schade te berokkenen of winst te behalen. Het sluit uit dat 

elke dader van een opzettelijk misdrijf, dat zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid in het 

gedrang brengt, aanspraak kan maken op een vermindering van de aan het slachtoffer van het 

misdrijf verschuldigde vergoedingen, wegens de onvoorzichtigheden of nalatigheden door 

deze begaan”. Bijgevolg leek het Hof van Cassatie de toepassing van het algemeen rechtbe-

ginsel fraus omnia corrumpit in buitencontractuele aangelegenheden uit te breiden tot alle 

opzettelijke fouten.
327

 Het betreft elke vrijwillige tekortkoming aan een verbintenis, waarbij 

het rechtssubject zich bewust was of diende te zijn van de schade die hieruit zou ontstaan en 

desondanks zijn foutief gedrag heeft voortgezet.
328

  

 Hoewel de overweging van het Hof van Cassatie om de toepassing van het algemeen 

rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht uit te 

breiden tot opzettelijke fouten, in de doctrine fel werd bekritiseerd
329

, heeft zij meermaals 

haar standpunt bekrachtigd.
330

 In het arrest van 6 november 2007 heeft ze daar wel aan toege-

voegd dat voor de toepassing van voormeld algemeen rechtsbeginsel wel vereist is dat de 

handeling werd gesteld met de bedoeling schade te berokkenen. Ook in het arrest van 3 maart 

2011 oordeelt het Hof van Cassatie dat de opzettelijke fout niet automatisch een bedrieglijk 

inzicht insluit. Fraus omnia corrumpit speelt enkel bij opzettelijke fouten indien er wordt ge-

handeld met de bedrieglijke intentie schade te verwekken.   
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 Kortom, “fraus” onderstelt kwade trouw. De dader moet werkelijk de intentie, de be-

doeling hebben gehad om aan een ander schade te veroorzaken.
331

  

3. Schade is geen toepassingsvoorwaarde 

130. Het volstaat echter, dat de bedoeling tot het veroorzaken van schade bewezen wordt. 

Het is niet vereist dat schade ook daadwerkelijk werd veroorzaakt. Bijgevolg is schade geen 

toepassingsvoorwaarde van fraus omnia corrumpit.
332

   

 “Schade” is het negatief verschil tussen twee toestanden: enerzijds, de toestand waarin 

het slachtoffer van bedrog (de andere partij of de derde) zich zou bevinden indien het bedrieg-

lijk en arglistig handelen doorgang zou vinden, en, anderzijds, de toestand waarin hij zich, bij 

ontstentenis van het bedrieglijk of arglistig optreden, zou bevinden. Die voorwaarde is vol-

gens Cornelis de achillespees van fraus omnia corrumpit: de loutere uitoefening van een 

(rechtsgeldig) vorderingsrecht zal immers altijd met “schade” voor de schuldenaar (die tot 

presteren wordt verplicht”) of voor derden (die dezelfde prestatie op dat moment niet van de 

schuldenaar kunnen bekomen) gepaard gaan. Mocht fraus omnia corrumpit in die omstandig-

heden kunnen worden toegepast, dan zou zulks meteen de zwanenzang van de bindende 

kracht van de verbintenissen betekenen, wat nochtans geenszins de draagwijdte of de bedoe-

ling van dit algemeen rechtsbeginsel is.
333

      

III. De sanctie van fraus omnia corrumpit 

131. De rechtsgevolgen van het beginsel fraus omnia corrumpit berusten op het principe 

dat geen enkel recht kan ontstaan uit een bedrieglijke handeling. Op grond hiervan zullen de 

gevolgen van een rechtsregel of rechtsfiguur onwerkzaam worden gemaakt, indien zij verkre-

gen zijn door een bedrieglijke aantasting van de rechten van andere partijen of derden.
334

 

Wanneer aan de toepassingsvoorwaarden voldaan is en het beginsel succesvol werd ingeroe-

pen, brengt dit niet alleen de niet-tegenwerpbaarheid van de bedrieglijke handeling (1) met 

zich mee. Bovendien kan de bedrieger zich niet op de fout van het slachtoffer beroepen (2). 

A. Niet-tegenwerpbaarheid van de bedrieglijk beoogde rechtsgevolgen 
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132. De sanctie op grond van het algemeen rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit bestaat in 

principe uit de niet-tegenwerpbaarheid van de bedrieglijk beoogde rechtsgevolgen aan het 

slachtoffer van het bedrog (andere partijen of derden).
 335 

Het Hof van Cassatie heeft dit be-

vestigd in haar arrest van 19 maart 2004: “overwegende dat een bedrieglijke akte krachtens 

het algemee rechtsbeginsel “fraus omnia corrumpit” aan derden noch aan partijen kan wor-

den tegengeworpen; dat laatstgenoemden (…) kunnen weigeren aan een dergelijke akte uit-

werking te verlenen en de schuldenaar kunnen beletten het door hem beoogde, verboden resu-

laat te bereiken”.
336

 De rechtsgevolgen, die door het rechtssubject dat bedrieglijk of arglistig 

handelt, worden beoogd, worden dan buiten zijn bereik geplaatst en geneutraliseerd.  

 De niet-tegenwerpbaarheid is een flexibele sanctie, ze past zich immers aan aan de 

precieze aard en gevolgen van de bedrieglijke handeling. Een rechtsregel of rechtsfiguur mag 

enkel onwerkzaam worden verklaard in de mate dat dit nodig is om te verhinderen dat het 

bedrieglijk beoogde, verboden resultaat van de schadeverwekker wordt bereikt.
337

 Dit impli-

ceert dat de niet-tegenwerpelijkheid in principe begrensd is tot de slachtoffers van de fraude, 

die zowel de tegenpartij als een derde kan zijn. Voor het overige blijft de handeling rechtsgel-

dig. 

“Il est en effet parfaitement inutile de frapper un acte plus qu’il n’est nécessaire pour 

que soit atteint le but vise par le législateur. La volonté de l’auteur de l’acte doit être 

respectée jusque et dans la mesure où cet acte ne contrevient pas à la règle juridique. 

L’inopposabilité parvient à ce résultat. Elle modèle la sanction à l’exacte gravité du 

vice.”
338
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Bijgevolg onderscheidt de niet-tegenwerpbaarheid van de bedrieglijk beoogde rechtsgevolgen 

aan het slachtoffer van het bedrog, zich van de nietigheid van de bedrieglijke rechtshandeling 

zelf.
339

  

133. De enkele toepassingsgevallen die doorheen het onderzoek aan bod zijn gekomen, 

illustreren het voorgaande. Zo zal bijvoorbeeld bij een succesvol beroep op de actio pauliana 

(art. 1167 BW) de aangevochten handeling niet-tegenwerpelijk worden verklaard aan de be-

nadeelde schuldeiser, wat impliceert dat deze geen rekening moet houden met de aangevoch-

ten handeling. De vermogenstransferten die hebben plaatsgevonden tussen de schuldenaar en 

zijn mede-contractant kunnen door de agerende schuldeiser genegeerd worden. De door de 

schuldenaar gestelde bedrieglijke rechtshandeling blijft wel overeind ten opzichte van zijn 

andere schuldeisers, die geen pauliaanse vordering hebben ingesteld.
340

 Als tweede voorbeeld 

is te wijzen op het geval waarbij de gecedeerde schuldenaar, bij een cessie van schuldvorde-

ring, zijn schuld betaalt in handen van de cedent met bedrieglijke benadeling van de rechten 

van de cessionaris. Die betaling blijft dan zonder enig gevolg t.a.v. de cessionaris waardoor de 

gecedeerde schuldenaar niet bevrijd is van zijn schuld. Nog een illustratie is de principiële 

vereiste dat een dwaling verschoonbaar moet zijn opdat zij tot de nietigheid van een overeen-

komst kan leiden. Maar, wanneer die dwaling is uitgelokt door het bedrog van de tegenpartij 

speelt die voorwaarde niet. De vereiste van verschoonbaarheid is bijgevolg niet-

tegenwerpelijk aan het slachtoffer van het bedrog, waardoor besloten kan worden tot een ont-

stentenis van de verschoonbaarheidsvereiste.
341

 Volledigheidshalve valt ook opnieuw het ar-

rest van 6 november 2002 te vermelden. Krachtens de equivalentieleer moet elke fout zonder 

dewelke de schade zich niet zou hebben voorgedaan, zoals ze zich in concreto heeft gereali-

seerd, als oorzaak van de schade worden beschouwd. Deze causaliteitsleer leidt in principe tot 

een aansprakelijkheidsverdeling indien ook het slachtoffer een fout zou hebben begaan. Maar 

doordat de schadeveroorzaker een opzettelijk misdrijf heeft begaan, wordt die regel als gevolg 

van het fraus omnia corrumpit-beginsel geneutraliseerd. Evenwel blijven alle andere rechtre-

gels van het aansprakelijkheidsrecht wel overeind.
342

 
343
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134. Nogmaals moet benadrukt worden dat het algemeen rechtsbeginsel fraus omnia 

corrumpit niet de nietigheid van de bedrieglijke rechtshandeling met zich meebrengt, maar 

slechts een niet-tegenwerpbaarheid van de bedrieglijk beoogde rechtsgevolgen ten aanzien 

van het slachtoffer. Bijgevolg blijft de rechtshandeling zelf bestaan en kunnen derden er zich 

op beroepen. Het is evenmin uitgesloten dat de rechtshandeling in een andere 

rechtsverhouding toch rechtsgevolgen heeft, bijvoorbeeld wanneer op de rechtshandeling in 

die verhouding geen bedrieglijk of arglistig beroep wordt gedaan.
344

  

 Een kleine nuancering dringt zich evenwel op. Het is immers niet ondenkbaar dat het 

verlammingseffect die de handeling treft, het bestaan zelf van die handeling integraal aantast 

en de totale vernietiging ervan met zich meebrengt. Want, het is mogelijk dat, behoudens 

andersluidende wettelijke bepaling, de desbetreffende handeling geen enkel ander gevolg doet 

ontstaan dan het bedrieglijke resultaat voort te brengen. En “si l’on anéantit tous les effets de 

l’acte, on finit par anéantir l’acte lui-même”.
345

  

B. De bedrieger kan zich niet op de fout van het slachtoffer beroepen 

135. Indien degene die bedrog pleegt, slaagt in zijn bedrieglijk opzet omwille van de fout 

van het slachtoffer die zich door zijn eigen onvoorzichtigheid of nalatigheid heeft laten mis-

leiden, kan de “bedrieger” zich niet op die fout van het slachtoffer beroepen.
346

 

 Het Hof van Cassatie heeft dit meermaals aangehaald in haar uitspraken. In een arrest 

van 23 september 1977 oordeelde ze dat de fout van de bedrogene aan het wilsgebrek “be-

drog” geen afbreuk doet.
347

 Nadien heeft het Hof haar uitspraak in die zin meermaals beves-

tigd.
348

 Dezelfde visie hanteert het Hof van Cassatie met betrekking tot het buitencontractueel 

aansprakelijkheidsrecht. Het principearrest van 6 november 2002 formuleerde de rechtsregel 

dat “fraus omnia corrumpit (…) uitsluit dat de dader van een opzettelijk misdrijf (…) aan-

spraak kan maken op een vermindering van de aan de getroffene van dat misdrijf verschul-
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digde vergoedingen wegens de onvoorzichtigheden of nalatigheden die deze zou hebben be-

gaan.”
349

  Ook deze rechtspraak werd meermaals bevestigd door het Hof.
350

 

136. Uit het cassatiearrest van 18 maart 2010 blijkt dat deze regel geldig blijft, ongeacht de 

aard van de fout. Ook bij zware en ernstige fouten kan de “bedrieger” geen beroep doen op de 

nalatigheid van de bedrogene. 

137. Het feit dat de bedrieger zich niet op de fout van het slachtoffer kan beroepen, wordt 

aanvaard indien het betrekking heeft op het bedrog als wilsgebrek, maar wordt bekritiseerd in 

de context van het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht. Men mag geen analogie door-

voeren. CORNELIS voert aan dat tussen de wilsgebreken en het aansprakelijkheidsrecht een 

wereld van verschil bestaat. De omstandigheid dat de bedrogene zelf een fout heeft begaan, 

waardoor het bedrog zijn uitwerking kon hebben (en naar een wilsgebrek leidde), laat de vast-

stelling onverkort dat de toepassingsvoorwaarden van het wilsgebrek “bedrog” zich hebben 

voorgedaan, zodat de eraan verbonden sanctie (relatieve vernietigbaarheid van de, op basis 

daarvan tot stand gekomen rechtshandeling) verantwoord is. In het aansprakelijkheidsrecht 

daarentegen gaat het o.m. om de vraag in welke mate de fouten van diverse rechtssubjecten 

eenzelfde schade hebben veroorzaakt. Het al dan niet opzettelijk karakter speelt daarbij geen 

rol: de culpa levissima is voldoende en kan overigens aan de oorsprong van de meest giganti-

sche schade liggen ongeacht of zij aan een derde-aansprakelijke of aan een slachtoffer is toe te 

rekenen. Hoe moet het overigens verder gaan met fraus omnia corrumpit, wanneer alleen het 

slachtoffer een opzettelijke fout heeft begaan of wanneer zowel de aansprakelijke, als het 

slachtoffer zich aan causale, opzettelijke fouten hebben “bezondigd”?
351

 

138. Onder het begrip “slachtoffer” dient men evenwel het rechtstreekse slachtoffer te ver-

staan. In het arrest van 2 oktober 2009 kwam het Hof van Cassatie tot het besluit dat de opzet-

telijke fout van een aansprakelijke er niet kan toe leiden dat in de verhouding tussen de mede-

aansprakelijken de schade integraal ten laste wordt gelegd van de aansprakelijke die de opzet-

telijke fout beging. M.a.w. kan, in de in solidum-verhouding tussen de medeaansprakelijken 

onderling, de dader van de opzettelijke fout zich wel beroepen op de onopzettelijke fout van 
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de mede-aansprakelijke om een verdeling van de schadelast te bekomen. Hierboven werd er 

reeds op gewezen dat deze uitspraak van het Hof door de doctrine overwegend wordt be-

treurd.
352

   

IV. Fraus omnia corrumpit is een autonome rechtsfiguur 

139. Twee en een halve decennia geleden trok DEVOS het adagium fraus omnia corrumpit 

als zijnde een algemeen rechtsbeginsel in twijfel. Hij meende dat fraus omnia corrumpit als 

autonome rechtsregel overbodig was en dat de met dit “adagium” beoogde resultaten even-

eens met de theorie van de simulatie, van het rechtsmisbruik en van de ongeoorloofde oorzaak 

zijn te bereiken.
353

 Uit onze bespreking is gebleken dat fraus omnia corrumpit als algemeen 

rechtsbeginsel haar eigen toepassingsgebied, toepassingsvoorwaarden en eigen sanctie heeft, 

niettegenstaande de principiële onmogelijkheid haar in een allesomvattende en sluitende defi-

nitie te gieten. Het algemeen rechtsbeginsel is niet zomaar te herleiden tot de theorie van de 

veinzing, van het rechtsmisbruik of van de ongeoorloofde oorzaak, hoewel dit niet wegneemt 

dat fraus omnia corrumpit dikwijls is toe te passen onder omstandigheden die tevens de toe-

passing van andere rechtsfiguren kunnen rechtvaardigen.
354

  

140. Kortom, het algemeen rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit is wel degelijk een auto-

nome rechtsfiguur. Enerzijds is het aan te merken als een corrigerend algemeen rechtsbegin-

sel, anderzijds fungeert het als doelbeginsel. Het beginsel is corrigerend in die mate dat het de 

onbillijke gevolgen van een al te strakke toepassing van bestaande wetten bijschaaft. Daar-

naast formuleert het een bepaald doel dat op zich geldt, met name het bedrieglijk handelen 

afstraffen, en geen middel is voor een nog hoger doel.
355

 Bovendien raakt het beginsel de 

openbare orde. Ze is een hiërarchisch hoger geplaatste rechtsregel dan de zelfs gebiedende 

en/of verbiedende rechtsregels die aan de basis van de – geneutraliseerde – verbintenis lig-

gen.
356

 Het beginsel heeft een algemene gelding en vindt dus toepassing, binnen het verbinte-

nissenrecht, in zowel contractuele als buitencontractuele aangelegenheden en dit niet alleen 

bij de totstandkoming maar ook bij de uitvoering of de beëindiging van de verbintenis.
357

 Die 

algemene gelding vloeit voort “uit de aard” van het beginsel, als zijnde een erkend algemeen 
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rechtsbeginsel. Zodoende is haar toepassingsgebied immens ruim en strekt het zich uit tot alle 

materies in het recht. Daarom was het onderzoek noodzakelijkerwijs beperkt tot haar toepas-

sing in het verbintenissenrecht en werden in het tweede hoofdstuk slechts enkele specifieke 

artikelen uit het Burgerlijk Wetboek aangehaald. 
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Besluit 

Fraus omnia corrumpit of het volstrekt verbod van bedrog is een erkend algemeen rechtsbe-

ginsel dat, binnen het verbintenissenrecht, toepassing vindt in zowel contractuele en buiten-

contractuele aangelegenheden en dit niet alleen bij de totstandkoming maar ook bij de uitvoe-

ring of beëindiging van de verbintenis. Hoewel ze slechts de laatste decennia aan een opmars 

bezig is, is het adagium de uitdrukking van een oeroud principe dat sinds mensenheugenis in 

ons recht is vervat: “bedrog vormt een uitzondering op alle rechtsregels”. De maatschappij 

wordt onhoudbaar indien een rechtssubject, zonder sanctie, aan een ander rechtssubject opzet-

telijk schade kan berokkenen. Hoewel het een ongeschreven algemeen rechtsbeginsel is, is de 

uitdrukking ervan wel terug te vinden in een aantal specifieke in het Burgerlijk Wetboek ver-

vatte rechtregels. Ook het Hof van Cassatie lijkt het algemeen rechtsbeginsel opnieuw ontdekt 

te hebben. Ze heeft het in een aantal principearresten aangewend om de strikte toepassing van 

de normale werking van rechtsregels en rechtsfiguren, die onder de concrete feitelijke om-

standigheden tot onbillijke gevolgen zou leiden, uit te schakelen. Bijgevolg heeft het alge-

meen rechtsbeginsel een corrigerend karakter in die mate dat ze de onbillijke gevolgen van 

een al te strakke toepassing van de bestaande wetten bijschaaft. Men kan zich immers nooit 

op zijn bedrog beroepen, noch in contractuele, noch in buitencontractuele rechtsverhoudingen, 

om de toepassing van een rechtsregel in zijn voordeel te rechtvaardigen.  

Het beginsel neutraliseert de rechten die formeel zijn ontstaan uit een bedrieglijke handeling. 

Bijgevolg bestaat de sanctie op grond van het algemeen rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit 

uit de niet-tegenwerpbaarheid van de bedrieglijk beoogde rechtsgevolgen aan het slachtoffer 

van het bedrog (andere partijen of derden). Bovendien kan de bedrieger zich niet op de fout 

van het slachtoffer beroepen. Daartoe is wel vereist dat degene tegen wie het beginsel wordt 

ingeroepen niet alleen een foutieve handeling stelt maar dat die handeling bovendien bedrieg-

lijk is. Dit houdt in dat men werkelijk de intentie tot het berokkenen van schade moet hebben. 

Het is evenwel niet vereist dat deze schade ook daadwerkelijk zou zijn veroorzaakt. Uit de 

rechtspraak van het Hof van Cassatie was enige tendens te ontwaren om het subjectief bedrog 

met het objectief bedrog gelijk te schakelen. Zo leek het Hof in een arrest de toepassing van 

het beginsel fraus omnia corrumpit in buitencontractuele aangelegenheden uit te breiden tot 

alle opzettelijke fouten. Deze uitbreiding werd echter fel bekritiseerd door de doctrine. 

Het Hof heeft het algemeen rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit toch een zeker belang toe-

gemeten, aangezien het beginsel als autonome rechtsgrond kan ingeroepen worden. Boven-
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dien bleek uit het onderzoek dat het algemeen rechtsbeginsel een eigen toepassingsgebied 

heeft, dat daartoe haar eigen toepassingsvoorwaarden vervuld moeten zijn en dat zij een eigen 

specifieke sanctie met zich meebrengt. Desalniettemin gaan er stemmen op om aan het begin-

sel niet al te veel belang te hechten en zich er pas in subsidiaire orde op te beroepen indien 

men geen andere rechtsgronden voorhanden heeft waarop men kan steunen. Het beginsel is 

immers omgeven met een sluier van vaagheid. Een eerste verklaring is te vinden in het begrip 

“fraus” waarop het beginsel steunt. Bedrog is een subjectief begrip waarvan elk rechtssubject 

wel weet wat het inhoudt en hoe het aanvoelt, maar niemand die het in abstracte bewoordin-

gen kan samenvatten opdat het in die exacte bewoordingen ook van toepassing zou zijn op 

andere rechtssubjecten in andere specifieke situaties. Kortom, “fraus” is een ongrijpbaar, 

vluchtig en ondefinieerbaar begrip dat contextgewijs in te kleuren is.  De zeden vandaag zijn 

immers niet de zeden van morgen. Een tweede verklaring is te vinden in haar aard als alge-

meen rechtsbeginsel. Die laten immers toe het stilzwijgen, de duisterheid en onvolledigheid 

van de wet aan te vullen. Het recht kan op een soepelere wijze worden toegepast, met meer 

aandacht voor de geest dan voor de letter van de wet. Ze fungeren als denkkaders en oriënta-

tiepunten in ons recht en geven een richting aan waarin een oplossing gevonden kan worden, 

maar nooit een pasklaar antwoord op een rechtsprobleem. Bijgevolg is het beter ze te omge-

ven met een sluier der vaagheid omdat ze anders een van hun meest essentiële kenmerken 

dreigen te verliezen.   
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