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INLEIDING: DOELSTELLING EN STRUCTUUR 
 

1. In deze masterproef wordt er dieper ingegaan op het concept van de goede trouw en, 

daarmee samenhangend, de openbare orde. Beide begrippen zijn essentieel in het 

verbintenissenrecht en er is dan ook reeds veel inkt over gevloeid. Desondanks is het 

bijzonder moeilijk om de inhoud ervan op precieze wijze af te bakenen. Het rechtsverkeer 

heeft namelijk nood aan dermate ruime en vage begrippen dat het Burgerlijk Wetboek niet 

steeds op alle vragen een antwoord kan bieden. Napoleon wou bij het opstellen van het BW 

ruimte voorzien voor vrije rechtsontwikkeling en deed dit aan de hand van deze vage 

concepten. De goede trouw en de openbare orde zijn derhalve met opzet erg vaag 

gehouden. Dit heeft als voordeel dat ze kunnen worden ingevuld naargelang de 

omstandigheden van de zaak en naargelang wat leeft in de hedendaagse maatschappij. De 

wetgever heeft de verdere invulling van deze begrippen dan ook overgelaten aan de 

rechtspraak en rechtsleer.  

2. Aangezien uit het onderzoek gebleken is dat het Franse recht quasi-identiek is aan het 

Belgische, wat niet hoeft te verwonderen daar het Burgerlijk Wetboek een kopie is van de 

Franse Code Civil, zal de analyse van het Franse recht wat betreft de goede trouw en de 

openbare orde geïntegreerd worden in het onderzoek naar het Belgische recht. Het 

vergelijkend onderzoek naar de situatie in Nederland zal wel in een afzonderlijk hoofdstuk 

behandeld worden, aangezien er wel heel wat verschillen zijn tussen het Belgische en het 

Nederlandse recht.  

3. Het eerste hoofdstuk van deze masterproef beschrijft het concept van de goede trouw. De 

oorsprong van de precieze betekenis van wat de goede trouw van het handelen inhoudt kan 

maar begrepen worden indien men begint bij het begin: het Romeins recht. Het Romeins 

recht maakt namelijk en onderscheid tussen de iudicium stricti iuris en de iudicium bonae 

fidei. De iudicium stricti iuris hield in dat de praetor diende na te gaan of de wettelijk 

voorgeschreven rechtsfeiten voor de ingestelde eis en de daarmee gevorderde 

rechtsgevolgen, vervuld waren. In het oordeel naar bonae fidei moest de praetor uitgaan van 

de voor hem verschijnende rechtsverhouding om deze te beoordelen naar redelijkheid en 

billijkheid. Dit betekent dat de praetor naast de wetten ook met andere criteria rekening 

moest houden en dat hij over een zekere beoordelingsmarge beschikte, dit in tegenstelling 
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tot de iudicium stricti iuris waarbij de praetor enkel kon veroordelen tot wat uitdrukkelijk 

gestipuleerd was.1 Ons goede trouw-begrip stamt dan ook van deze iudicium bonae fidei af.  

Een analyse van de goede trouw zal leiden naar zowel de objectieve als de subjectieve 

goede trouw, de twee verschijningsvormen van dit concept. Hierop aansluitend worden 

tevens de verschillende functies van de goede trouw uiteengezet. Het gaat hierbij om de 

interpretatieve, beperkende en aanvullende functie. Deze drie functies zijn niet altijd aan de 

goede trouw toegekend geweest, en de ontwikkeling ervan is dan ook vrij recent waardoor 

de discussies hierover nog niet geluwd zijn. De belangrijkste werking van de goede trouw op 

heden blijkt de beperkende funcie. Deze is dermate verwant met de figuur van het 

rechtsmisbruik dat ook hier aandacht aan besteed wordt. Deze masterproef zal eveneens 

kort het principe van de wilsautonomie bespreken, daar dit één van de basisbeginselen is 

van het verbintenissenrecht waar de goede trouw een belangrijke invloed op heeft.  

4. De afsluiting van de analyse van de goede trouw leidt in het tweede hoofdstuk naadloos 

naar het tweede belangrijke concept van deze masterproef: de openbare orde. Ondanks het 

belang van dit begrip in ons recht, blijft het moeilijk om te achterhalen of een rechtsregel van 

openbare orde is of niet. Onderzocht wordt wat dit vage en ruime concept precies inhoudt, 

en hoe dit door verschillende auteurs en door de rechtspraak wordt ingevuld. Vooraleer de 

vraag kan worden beantwoorden of de regel der goede trouw van openbare orde is, is het 

namelijk essentieel dat men begrijpt wat deze openbare orde precies omvat. Er wordt 

nagegaan wat precies de gevolgen zijn van het openbare orde-karakter van een regeling, en 

er zal een onderscheid gemaakt worden tussen regels van openbare orde en regels van 

louter dwingend recht.  

5. Het derde hoofdstuk is gewijd aan de vraag of er aanwijzingen zijn binnen de openbare 

orde waaraan de objectieve goede trouw, zoals beschreven door artikel 1134, lid 3 BW, kan 

worden getoetst, om aldus te onderzoeken of ze van openbare orde is. De aanwijzingen die 

door verschillende auteurs worden aangereikt, zullen worden onderzocht en beoordeeld. Het 

gaat hier onder meer om de mogelijkheid om van de regel af te wijken, de sanctie die volgt 

op de schending van de regel, de absolute of relatieve nietigheid ervan...   

6. In een daarop aansluitend vierde hoofdstuk zal er vervolgens worden ingegaan op de visie 

van bepaalde auteurs wat betreft de onderzoeksvraag: moet de goede trouw nu aanzien 

                                                
1
 F. BAERT, "De goede trouw bij de uitvoering van overeenkomsten", RW 1956-1957, 493-494;  A.S. 

HARTKAMP, C.H. SIEBURGH, “Verbintenissenrecht - Algemeen overeenkomstenrecht” in C. ASSER’S 
Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, 6-III, Deventer, Kluwer, 2010, nr. 

332. 
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worden als een regel die de openbare orde raakt of niet? Verschillende argumenten pro en 

contra zullen worden behandeld, waaruit zal blijken dat deze netelige vraag een twistpunt 

blijft in de doctrine. Er is namelijk geen consensus over de vraag of de goede trouw een 

dermate belangrijke rol speelt in onze samenleving dat ze een openbare orde-karakter 

toegewezen moet krijgen. 

7. Het laatste hoofdstuk van deze masterproef zal het Belgische recht wat betreft de goede 

trouw vergelijken met de situatie in Nederland. Het concept wordt namelijk niet overal op 

dezelfde wijze ingevuld. Hoewel beide landen beïnvloed werden door hetzelfde Romeinse 

recht zijn er toch essentiële verschillen wat betreft de uitlegging en toepassing van de goede 

trouw.  

In het Nederlandse recht wordt wat wij verstaan onder de goede trouw verwoord met het 

begrippenpaar “redelijkheid en billijkheid”. Het concept “goede trouw” daarentegen wijst in 

het Nederlandse recht op de subjectieve goede trouw, wat onmiddellijk duidelijk maakt dat 

ook zij deze twee verschijningsvormen van de goede trouw kennen. Net als in België worden 

ook in Nederland drie functies toegekend aan de redelijkheid en billijkheid: een 

interpretatieve, aanvullende en beperkende functie. Hoewel de beperkende werking in het 

Belgische recht reeds een belangrijke rol speelt, gaat de invloed van deze werking in het 

Nederlandse recht nog verder. Het Nederlandse recht wordt namelijk beheerst door de 

beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid. Er zal dan ook vooral op deze werking 

worden ingegaan.  

Ook aan de openbare orde en het misbruik van bevoegdheid, de Nederlandse tegenhanger 

van het rechtsmisbruik, zal aandacht worden besteed. Als afsluiter van deze vergelijking zal 

de vraag worden beantwoord of de redelijkheid en billijkheid tot de openbare orde behoren of 

niet.  
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HOOFDSTUK 1. DE GOEDE TROUW: WAT HOUDT 

DAT IN? 

8. Reeds in 1956 erkende BAERT het belang van artikel 1134, lid 3 BW en hekelde hij het 

feit dat de rechtspraak en rechtsleer zo goed als geen aandacht aan dit begrip schonken.2 

Het concept van de goede trouw vormt in ons rechtsstelsel nochtans een fundamentele regel 

met een ruim toepassingsgebied. Het vage karakter en de ruime toepasbaarheid van het 

concept hebben ertoe geleid dat er de laatste decennia zowel in de rechtspraak als in de 

rechtsleer zeer uiteenlopende visies zijn ontstaan betreffende de omschrijving en het 

toepassingsgebied van de goede trouw. 

Ook in het Franse recht kende la bonne foi vooral in de tweede helft van de twintigste eeuw 

belangrijke ontwikkelingen, en dit vooral onder impuls van de rechtspraak en rechtsleer.3 

LYON-CAEN schreef ooit  “Comme guide dans l’interprétation des conventions, la bonne foi 

est un concept mort” en “Il est rare qu’un jugement invoque l’article 1134-3”. Maar gezien de 

opmars die de goede trouw ook in het Franse recht gemaakt heeft en de vernieuwde 

aandacht die eraan besteed wordt door zowel de rechtspraak als rechtsleer, kan de uitlating 

van LYON-CAEN vandaag van tafel worden geveegd.4 

9. In artikel 1134 BW wordt de regel der goede trouw als volgt beschreven : 

“Alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, strekken degenen die ze hebben 

aangegaan, tot wet. 

Zij kunnen niet herroepen worden dan met hun wederzijdse toestemming of op de 

gronden door de wet erkend. 

Zij moeten ter goede trouw worden uitgevoerd.”  

Het artikel dat wij kennen is een integrale kopie van het artikel 1134, lid 3 Code Civil (hierna 

CC) zoals het daar in 1804 werd in opgenomen, en dat klinkt als volgt:  

                                                
2
 F. BAERT, “De goede trouw bij uitvoering van overeenkomsten”, RW 1956-1957, 492-493. 

3
 J. BOULAIRE, “La bonne foi en droit français des contrats”, in H. COUSY, L. THÉVENOZ, B. TILLEMAN, A. 

VERBEKE (eds.), Droit des contrats: France, Suisse, Belgique, Brussel, De Boeck & Larcier, 2006, 255-
256. 

4
 J. BOULAIRE, “La bonne foi en droit français des contrats”, in H. COUSY, L. THÉVENOZ, B. TILLEMAN, A. 

VERBEKE (eds.), Droit des contrats: France, Suisse, Belgique, Brussel, De Boeck & Larcier, 2006, 255. 
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“Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les 

causes que la loi autorise. 

Les conventions doivent être exécutées de bonne foi.” 

Het derde lid van deze artikelen omvat dus de fundamentele regel dat overeenkomsten te 

goeder trouw moeten worden uitgevoerd door de contractpartijen die deze overeenkomst 

wettig zijn aangegaan.  

De goede trouw, zoals hierboven beschreven, is bovenal een open norm.5 Dit is een norm 

waarvan de inhoud niet op abstracte wijze kan worden vastgesteld, maar afhangt van de 

concrete feitelijke en maatschappelijke omstandigheden van het geval waarin de norm moet 

worden toegepast. De inhoud van wat als handelen te goeder trouw wordt beschouwd 

varieert dus van geval tot geval. Dit vage karakter van de goede trouw heeft twee belangrijke 

voordelen. Enerzijds biedt dit de mogelijkheid aan de rechter om bij de concrete invulling van 

de goede trouw rekening te houden met de feitelijke omstandigheden waarin partijen zich 

bevinden. Anderzijds stelt het vage karakter de rechter ook in staat de inhoud van de goede 

trouw aan te passen aan gewijzigde maatschappelijke omstandigheden of waardeoordelen. 

De rechter kan dus voor elke situatie een aangepaste en rechtvaardige oplossing vinden. 

Tegenover deze voordelen staat echter dat het open karakter van de goede trouw de 

rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid in gevaar kan brengen. Wanneer het de rechter 

toegelaten is rekening te houden met de concrete feitelijke en maatschappelijke 

omstandigheden, is het voor de burger immers minder voorspelbaar wat hij zal beslissen.6 

Om aan het probleem van de rechtsonzekerheid tegemoet te komen heeft de rechtsleer een 

inspanning geleverd om de toepassingen van de goede trouw in de rechtspraak te 

systematiseren. Hierbij is gebleken dat de goede trouw in de rechtspraak drie belangrijke 

functies heeft: een interpretatieve functie, een aanvullende functie en een beperkende 

functie.7 Door deze functies werd het open, vage begrip van de goede trouw deels ingevuld 

                                                
5
 P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge, Tome II, Les obligations, Brussel, Bruylant, 2013, 

186, nr. 93. 

6
 G.J. WIARDA, “De rechter tegenover de vage rechtsnormen”, R.W. 1973-74, 181; L. CORNELIS, “De 

achtereenkomst” in R. FELTKAMP en F. VANBOSSELE (eds.), Wilsautonomie, contractvrijheid en 
ondernemingscontracten. Welke toekomst beschoren?, Intersentia, Antwerpen, 2011, nr. 64. 

7
 Zie 1.2.De verschillende functies van de goede trouw. 
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waardoor het minder vaag en meer voorspelbaar is geworden.8 Dit komt de rechtszekerheid 

enkel ten goede. 

10. Een goede aanwijzing van de moeilijkheidsgraad om aan de goede trouw een invulling te 

geven waar iedereen zich in kan vinden, is het artikel Rechtsverwerking: een toepassing van 

de goede trouw? van Ludo CORNELIS. Hierin toont hij aan dat er verschillende 

benaderingswijzen mogelijk zijn met betrekking tot de goede trouw. Hij onderscheidt er maar 

liefst zes.9  

- Ten eerste wordt de goede trouw door een groot deel van de rechtspraak en 

rechtsleer steeds verbonden met adjectieven zoals loyaal, redelijk, eerlijk, trouw, 

behoorlijk, zorgvuldig,.. Deze adjectieven worden dan gebruikt om de inhoud van de 

goede trouw te preciseren. De aanhangers van deze benadering nemen aan dat aan 

die adjectieven een zo vanzelfsprekende betekenis toekomt dat blijkbaar geen 

verdere uitleg vereist is. Cornelis merkt terecht op dat deze adjectieven te vaag zijn 

en niet veel zekerheid bieden met betrekking tot wat de goede trouw nu precies 

inhoudt. 

- Ten tweede kan de goede trouw ook aanzien worden als het gevolg van de eisen van 

het maatschappelijk verkeer. Partijen moeten zich in overeenstemming met de goede 

trouw gedragen omdat dit in het maatschappelijk verkeer als betamelijk wordt 

beschouwd.  

- Ten derde wordt de goede trouw ook vaak omschreven als de eisen van “redelijkheid 

en billijkheid”. Wat deze begrippen precies inhouden wordt ook hier niet verder 

ingevuld. 

- Ten vierde is er ook een pragmatische benadering van de goede trouw mogelijk 

waarbij de goede trouw wordt gedefinieerd door een opsomming te geven van de 

verbintenissen die eruit volgen. Het gaat onder meer om de verbintenis tot 

samenwerking, de informatieverplichting, de plicht tot discretie,... 

                                                
8
 J. BAECK, “Gevolgen tussen partijen (met inbegrip van de aanvullende en beperkende werking van 

de goede trouw)”, in E. DIRIX, C. SLUYTS, L. DE KEYSER en A. VAN GELDER (eds.), Bijzondere 
overeenkomsten. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 

2007, nr. 39. 

9
 L. CORNELIS, “Rechtsverwerking: een toepassing van de goede trouw?”, TPR 1990, nr. 15-17. 
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- Ten vijfde, ervan uitgaand dat door het Hof van Cassatie is aangenomen dat het 

misbruik van een contractueel recht door de goede trouw wordt gesanctioneerd, komt 

de meerderheid van de rechtsleer tot het besluit dat rechtsmisbruik en de miskenning 

van de goede trouw eigenlijk synoniemen zijn. De gelijkschakeling van het 

rechtsmisbruik met de miskenning van de goede trouw wordt, zoals later nog zal 

blijken, echter niet onverdeeld gunstig onthaald. 

- Ten zesde wordt door de voorstanders van de goede trouw de stelling geponeerd dat 

het doel de middelen heiligt. De goede trouw is dus niet het doel op zichzelf, maar het 

is een middel om dit doel te bereiken. Er mag dan ook geen definitie aan worden 

gegeven wil men het nut van vage, onbepaalde begrippen voor het rechtssysteem 

niet ongedaan maken. Dit nut ligt namelijk net in de flexibiliteit van het begrip. 

Cornelis toont met deze uiteenzetting aan dat de goede trouw nu eenmaal geen eenvoudig 

begrip is. Uiteenlopende en met elkaar strijdig zijnde zienswijzen worden verdedigd met 

betrekking tot het karakter van de goede trouw, haar functies, haar beoordelingswijze, haar 

sanctie...  

11. Het begrip bonne foi wordt in de Code Civil evenmin gedefinieerd als het begrip goede 

trouw in het Burgerlijk Wetboek, waardoor er ook in het Franse recht tal van auteurs zijn die 

reeds een poging hebben ondernomen om de goede trouw te definiëren. Elke definitie of 

beschrijving van la bonne foi probeert de goede trouw zo goed mogelijk te benaderen, maar 

het blijft ook slechts bij een benadering daar er geen algemeen aanvaarde definitie voor 

gegeven kan worden. VOLANSKY verwoordde de goede trouw als “la bonne foi est la fidelité 

aux engagements ou la sincérité dans les paroles”. De goede trouw houdt voor hem dus in 

dat personen zich moeten houden aan de verbintenissen die ze aangaan, en dat men 

oprecht moet zijn in zijn bewoordingen naar de tegenpartij toe. Of met andere woorden: men 

moet zich houden aan het gegeven woord en de verbintenissen die men is aangegaan 

correct uitvoeren. Anderen beschrijven de goede trouw dan weer als “être de bonne foi, c’est 

se conduire en homme honnête et consciencieux”. Elke definitie komt uiteindelijk ongeveer 

op hetzelfde neer: de goede trouw bezit een moreel element dat personen verplicht zich 

correct te gedragen ten aanzien van de tegenpartij, wat onder andere inhoudt dat men de 

aangegane verbintenissen correct moet uitvoeren zonder de ander daarbij te benadelen.10 

                                                
10

 G. COUTURIER, Y. PICOD, “Le devoir de loyauté dans l’exécution du contrat”, LGDJ 1989, 11. 
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12. Zoals blijkt wordt de goede trouw door iedereen op een verschillende wijze ingevuld. 

Vooraleer men dus kan spreken of schrijven over de goede trouw moet men eerst 

verduidelijken in welke zin men haar zal aanwenden. Dat is dan ook de bedoeling van dit 

hoofdstuk.  

 

1.1. DE VERSCHILLENDE LADINGEN VAN HET CONCEPT 

“GOEDE TROUW” 

13. De goede trouw heeft twee verschijningsvormen die in de rechtspraak en rechtsleer als 

twee compleet verschillende begrippen worden omschreven en ingevuld. Enerzijds bestaat 

de objectieve goede trouw, zoals omschreven in artikel 1134, lid 3 BW, die een algemene 

gedragsnorm vormt, en anderzijds de subjectieve goede trouw, die wijst op de 

psychologische ingesteldheid van een contractpartij. 

14. “La bonne foi a une double fonction: elle permet tout d’abord d’exiger un degré de 

loyauté plus ou moins élevé dans la formation et l’exécution des actes juridiques; elle permet 

ensuite de protéger les erreurs du possesseur, de l’acquéreur, du débiteur, du conjoint ou de 

celui qui traite avec le titulaire apparent d’un droit.”11 

“Il faut donc faire une distinction entre être de bonne foi et agir selon les exigences de la 

bonne foi.”12 

Hieruit blijkt meteen dat de goede trouw ook in het Franse recht meerdere facetten heeft. De 

dualiteit van het goede trouw-begrip houdt in dat een onderscheid wordt gemaakt tussen la 

bonne foi comme norme de comportement (cfr. de objectieve goede trouw), en la croyance 

erronnée (cfr. de subjectieve goede trouw).13  De objectieve en subjectieve goede trouw 

worden in het Franse recht op dezelfde wijze ingevuld als in het Belgische. De objectieve 

goede trouw houdt heel wat gedragsnormen in die door de rechtspraak werden ontwikkeld, 

zoals onder andere de informatieplicht, raadgevingsplicht en samenwerkingsplicht. De 

subjectieve goede trouw is daarentegen een instrument om te controleren of een persoon op 

de hoogte was van een bepaald feit of recht, of dit hoorde te zijn.  

                                                
11

 G. COUTURIER, Y. PICOD, “Le devoir de loyauté dans l’exécution du contrat”, LGDJ 1989, 12. 

12
 B. LEFEBVRE, “La bonne foi: notion protéiforme”, RDUS 1996, 324. 

13
 B. LEFEBVRE, “La bonne foi: notion protéiforme”, RDUS 1996, 323; P. VAN OMMESLAGHE, “Rapport 

général” in La bonne foi. Journées louisianaises, Litec, 1992, 26. 
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15. Gezien de goede trouw en la bonne foi quasi-identiek zijn, geldt wat voor het Belgische 

recht wordt vermeld meestal ook voor het Franse. Waar nuttig zal een zijsprong naar het 

Franse recht worden gemaakt. 

1.1.1. DE SUBJECTIEVE GOEDE TROUW 

16. De subjectieve goede trouw, of de goede trouw van het niet weten, heeft betrekking op 

een psychologische ingesteldheid, een handelen zonder bedrieglijk opzet. Ze heeft 

betrekking op het feit of een persoon geen kennis heeft van een bepaalde toestand en daar 

ook geen kennis van behoort te hebben. Het volstaat dus niet dat men niet op de hoogte is 

van een bepaalde toestand of een bepaald feit, er wordt ook verwacht dat men er niet van op 

de hoogte hoorde te zijn. Het niet weten moet dus verschoonbaar zijn.14 Er wordt aan de 

persoon zodoende een verplichting opgelegd om voldoende zorgvuldig en alert te zijn, doet 

hij dit niet dan is hij te kwader trouw.  

In Frankrijk wordt deze subjectieve goede trouw, of la croyance erronée, op dezelfde wijze 

ingevuld. Ook daar wordt de subjectieve goede trouw beschouwd als een psychologisch of 

intellectueel element. Het gaat om een passieve attitude die op negatieve wijze gedefinieerd 

wordt door “een niet weten”.15  

17. Door ROMAIN wordt de subjectieve goede trouw nog omschreven als een bewust 

respect voor de belangen van een ander. Hij wijst erop dat de invulling van de subjectieve 

goede of kwade trouw zal variëren naargelang het wetsartikel waarin het begrip wordt 

gehanteerd.16 Dit wijst nogmaals op het vage karakter van de goede trouw in het algemeen, 

daar ook de inhoud van de subjectieve goede trouw nog kan verschillen van situatie tot 

situatie.  

1.1.2. DE OBJECTIEVE GOEDE TROUW 

18. Tegenover de subjectieve goede trouw staat de objectieve goede trouw zoals bedoeld in 

artikel 1134, lid 3 BW. Met de objectieve goede trouw wordt voornamelijk verwezen naar de 

                                                
14

 M.E. STORME, De invloed van de goede trouw op contractuele schuldvorderingen. Een onderzoek 
betreffende rechtsgrondslag, tekortkoming en rechtsverwerking bij overeenkomste”, Brussel, Story-
Scienta, 1990, 544, 14-15; A. Van Oevelen, “De zogenaamde “subjectieve” goede trouw in het 
Belgische materiële privaatrecht (in het bijzonder in de materies die het notariaat aanbelangen)”, TPR 

1990, 1096. 

15
 P. JOURDAIN, “Rapport français” in La bonne foi. Journées louisianaises, Litec, 1992, 121. 

16
 J-F. ROMAIN, Théorie critique du principe général de bonne foi en droit privé,  Brussel, Bruylant, 

2000, 13-75. 
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opvatting dat een rechtssubject moet handelen zoals een normaal voorzichtig en redelijk 

persoon geplaatst in dezelfde concrete omstandigheden dit zou hebben gedaan. Om na te 

gaan of iemand zich gedragen heeft in overeenstemming met de goede trouw, worden de 

handelingen van deze persoon dus vergeleken met een objectieve standaard, met de manier 

waarop een zorgvuldig, redelijk en fatsoenlijk persoon in dezelfde omstandigheden zou 

hebben gehandeld. 

De theorie van de objectieve goede trouw wordt ook nog omschreven als de zoektocht naar 

de gedragsregels die worden bepaald aan de hand van de actuele omstandigheden, de 

actuele maatschappelijke waardeoordelen en -behoeften. De inhoud van deze 

gedragsregels, gevormd door de goede trouw, kan bijgevolg alweer van situatie tot situatie 

variëren.17  

19. In het Franse recht wordt deze objectieve goede trouw tevens beschouwd als een 

gedragsnorm: “Elle (cfr. la bonne foi) est une règle de conduite qui exige des sujets de droit 

une loyauté et honnêteté exclusive de toute intention malveillante. La bonne foi apparaît 

alors comme une notion plus objective, une norme morale de comportement appréciée in 

abstracto selon les usages de la vie en société.” Het is dan ook deze goede trouw die in het 

Franse recht aan partijen wordt opgelegd in zowel de precontractuele als de contractuele 

relatie.18 

20. STORME daarentegen geeft een andere verwoording aan de objectieve goede trouw. Hij 

ziet de goede trouw niet zozeer als een rechtsregel, maar eerder als een regel die uitleg 

geeft aan alle normen die de verhoudingen beheersen waarop de goede trouw wordt 

toegepast. Hij beschouwt het concept van de goede trouw zowaar als het afwezig zijn van 

het legaliteitsbeginsel, dat inhoudt dat een rechter enkel en alleen een vordering mag 

toewijzen of afwijzen op grond van een wettelijke bepaling. De regel der goede trouw kan er 

namelijk toe leiden dat een rechter een vordering toewijst of afwijst op grond van de 

interpretatie te goeder trouw van een regel, en niet op basis van een wettelijke grond.19 

  

                                                
17

 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 10. 

18
 P. JOURDAIN, “Rapport français”, in La bonne foi. Journées louisianaises, Litec, 1992, 121 in fine. 

19
 M.E. STORME, De invloed van de goede trouw op contractuele schuldvorderingen. Een onderzoek 

betreffende de grondslag, tekortkoming en rechtsverwerking bij overeenkomsten, Brussel, Story-

scienta, 1990, 544, 14-15. 
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1.1.2.1. De objectieve goede trouw in de precontractuele fase? 

21. De goede trouw is dermate belangrijk dat ze door sommige auteurs zelfs beschouwd 

wordt als een algemeen rechtsbeginsel waarvan de toepassing niet beperkt moet worden tot 

de uitvoering van overeenkomsten. Indien de goede trouw aanvaard zou worden als een 

algemeen rechtsbeginsel dan zou dit als gevolg hebben dat men ook in bijvoorbeeld de 

precontractuele fase verplicht wordt te goeder trouw te handelen.20 Aanhangers van deze 

strekking pleiten er dus voor de precontractuele fase te laten beheersen door de goede 

trouw uit artikel 1134, lid 3 BW, in plaats van door de algemene zorgvuldigheidsnorm uit 

artikel 1382 BW.  

Vertrekkend van de opvatting dat artikel 1134, lid 3 BW een algemeen rechtsbeginsel 

verwoordt dat zowel het ontstaan als de uitvoering van het contract beheerst, verdedigt 

onder andere PHILIPPE de toepassing van de goede trouw-regel tijdens de 

onderhandelingsfase. Deze zienswijze zou het voordeel bieden dat rekening kan worden 

gehouden met de aard van het contract in wording en met de specifieke situatie van de 

onderhandelaars.21  

Ook in de lagere rechtspraak duiken recent meer en meer verwijzingen op naar de 

toepassing van de goede trouw in de precontractuele fase, al kan hier zeker nog niet van 

een veralgemening worden gesproken.22  

22. Er zijn echter ook tegenstanders. Zo stelt HERBOTS dat de zienswijze die ervoor pleit de 

culpa in contrahendo te grondvesten op de goede trouw geen aanbeveling verdient. Hij is 

namelijk van mening dat deze zienswijze te weinig rekening houdt met de specificiteit van 

ons recht, en daardoor geen toepassing kan vinden.23 

                                                
20

 P. VAN OMMESLAGHE, “L’éxecution de bonne foi:, principe général de droit?”, TBBR 1987, 101-102. 

21
A. DE BOECK, Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming en uitvoering van 

overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2000, 381-381. 

22
 Rb. Brussel 18 januari 1985, TBH 1986, 145; Rb. Brussel 21 februari 1995, JT 1995, 522. 

23
 J. HERBOTS, “De goede trouw in de precontractuele rechtsverhoudingen. De problematiek van de 

afgebroken onderhandelingen” in Y. DERAINS, F. GOFFIN, B. HANOTIAU, J. HERBOTS, P. MARCHANDISE, 
P. RENAUDIERE (eds.), Het contract in wording, Brussel, Het Vlaams pleitgenootschap bij de balie te 

Brussel,  45. 
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Het Hof van Cassatie heeft de goede trouw tot op heden echter nog niet officieel erkend als 

algemeen rechtsbeginsel, waardoor het principieel enkel van toepassing blijft bij de 

uitvoering van overeenkomsten, zoals bepaald door artikel 1134, derde lid BW.24 

23. In Frankrijk erkent de hedendaagse rechtsleer de goede trouw wél als een algemeen 

rechtsbeginsel, waardoor het niet enkel uitwerking heeft in de uitvoeringsfase van de 

overeenkomst, maar tevens een rol speelt tijdens de onderhandelingen.25  

“Aujourd’hui, la doctrine française tend à admettre, par induction, un véritable principe 

général de bonne foi, qui ne vaut plus seulement lors de l’exécution du contrat, mais 

commence à produire son effet dès la période des pourparlers, c’est à dire avant 

toute conclusion.”26 

Belangwekkend in dit verband is een arrest van het Franse Hof van Cassatie van 10 mei 

1989. In deze zaak sloot een echtpaar een persoonlijke lening van 100.000 Franse frank af 

bij een spaarkas, die gewaarborgd werd door de hoofdelijke borgstelling van een ander 

echtpaar dat zich verbonden had tot terugbetaling van dit bedrag. De borgen werden 

uiteindelijk door de spaarkas aangesproken, maar zij vroegen bij de tegeneis de 

nietigverklaring van hun borgstelling op grond van bedrog. De spaarkas zou hen immers 

bedrieglijk verzwegen hebben dat de hoofdschuld reeds was opgelopen tot meer dan 

113.000 Franse frank op het ogenblik dat zij de borgstelling ondertekenden.  

Het Hof van Beroep veroordeelde het echtpaar toch tot betaling, aangezien het niet bewezen 

was dat het echtpaar de borgstelling niet zou hebben ondertekend indien ze wel ingelicht 

waren over de stand van de schuld. 

Het Hof van Cassatie overwoog echter: “Manque à son obligation de contracter de bonne foi 

et commet ainsi un dol par réticence la banque qui, sachant que la situation de son débiteur 

est irrémédiablement compromise ou à tout le moins lourdement obérée, omet de porter 

cette information à la connaissance de la caution afin d’inciter celle-ci à s’engager”.27  Er 

wordt de spaarkas dus verweten zich niet te goeder trouw te hebben gedragen bij het sluiten 

                                                
24

 P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge, Tome II, Les obligations, Brussel, Bruylant, 2013, 

196, nr. 102. 

25
 Y. LEQUETTE, P. SIMLER, F. TERRÉ, Droit civil. Les obligations, Parijs, Dalloz, 2002, nr. 185; A. DE 

BOECK, Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, 

Antwerpen, Intersentia, 2000, 383. 

26
 P. JOURDAIN, “Rapport français” in La bonne foi. Journées louisianaises, Litec, 1992, 122, 127-131. 

27
 Cass. (FR) 10 mei 1989, Bull. Cass. I, 124, http://legimobile.fr/fr/jp/j/c/civ/1ere/1989/5/10/87-14294/.  
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van de overeenkomst, waardoor de borgen niet kunnen worden aangesproken. Het Franse 

Hof van Cassatie zette hier een eerste stap richting het erkennen van de verplichting te 

goeder trouw te moeten handelen tijdens zowel de onderhandelingen als het sluiten van de 

overeenkomst. 

In een meer recent cassatiearrest werd nog een stap verder gezet in de richting van de 

toepassing van artikel 1134, lid 3 CC in de precontractuele fase. In een uitspraak van 16 mei 

1995 werd een cassatievoorziening verworpen tegen een arrest van het Hof van Beroep te 

Rennes dat een borgstelling had nietig verklaard wegens de tekortkoming van de schuldeiser 

om te goeder trouw te contracteren. Het Hof van Cassatie overwoog dat de enkele 

vaststelling dat de schuldeiser, die wist dat de schuldenaar insolvabel was maar de borg 

hierover in onwetendheid liet, tekortschoot aan zijn plicht te goeder trouw te contracteren, en 

dat dit voldoende was om tot nietigverklaring van de borgstelling over te gaan.28 

Het lijkt alsof het Hof hier een autonome plicht in het leven roept om te goeder trouw te 

contracteren, waarvan de schending een nieuwe nietigheidsgrond oplevert. Het valt echter te 

betwijfelen of dergelijke ontwikkeling toe te juichen is. Het Hof lijkt de goede trouw namelijk 

te verheffen tot een soort “supernorm”, maar is daar in ons recht wel behoefte aan?29  

24. Hoewel de rechtspraak van het Franse Hof van Cassatie met betrekking tot de 

toepassing van de goede trouw in de precontractuele fase reeds meermaals bevestigd werd, 

is niet iedereen daar onverdeeld gelukkig mee. FABRE-MAGNAN vindt het namelijk 

ongepast dat het Hof uitdrukkelijk verwijst naar artikel 1134, lid 3 CC terwijl dit artikel 

duidelijk verwijst naar de uitvoeringsfase van de overeenkomst en met geen woord rept over 

de precontractuele fase.  

Het argument van Fabre-Magnan kan echter snel van tafel worden geveegd, want het 

ontwerp van de Code Civil van het jaar VIII voorzag in artikel 1134 “les conventions doivent 

êtres contractées et exécutées de bonne foi”.30 De voorbereidende werken van het Burgerlijk 

Wetboek wekken de indruk dat de weglating van “contractées” is ingegeven door de 

                                                
28

 Cass. (FR) 16 mei 1995, 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007264777.  

29
 A. DE BOECK, Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming en uitvoering van 

overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2000, 384 in fine. 

30
 A. DE BOECK, Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming en uitvoering van 

overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2000, 383-384. 
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opvatting dat ze een overbodige herhaling inhoudt van het principe van het gegeven woord 

dat zijn neerslag heeft gekregen in het eerste lid van artikel 1134 BW.31 

25. Het is op z’n minst jammerlijk te noemen dat het Belgische Hof van Cassatie niet 

evenveel lef aan de dag legt als het Franse. Het is namelijk in ieders voordeel dat de werking 

van de goede trouw wordt uitgebreid tot de precontractuele fase. Waartoe dient het immers 

om pas goede trouw van de contractpartijen te eisen bij de uitvoering van de overeenkomst, 

en niet reeds bij de onderhandeling, de totstandkoming en de sluiting ervan? De toekomst 

zal uitwijzen of het Hof de goede trouw alsnog zal erkennen als algemeen rechtsbeginsel, en 

het op die manier ook van toepassing maakt op de precontractuele fase van de 

overeenkomst. 

1.1.3. BESLUIT  

26. De objectieve goede trouw legt aan een persoon een bepaald gedrag op, namelijk het 

gedrag in overeenstemming met een zorgvuldig, redelijk en voorzichtig persoon in dezelfde 

omstandigheden. Terwijl de subjectieve goede trouw een voorwaarde is om rechtsgevolgen 

te kunnen realiseren: indien een persoon niet op de hoogte is van een bepaalde toestand en 

dit ook niet hoorde te zijn, kan hem niets worden verweten en kan het rechtsgevolg niet 

intreden.32 

In deze masterproef zal met “de goede trouw” steeds de goede trouw in objectieve zin 

bedoeld worden zoals verwoord door artikel 1134, lid 3 BW. Indien een andere 

verschijningsvorm van de goede trouw bedoeld wordt zal dit duidelijk gemaakt worden. 

 

1.2. DE VERSCHILLENDE FUNCTIES VAN DE GOEDE TROUW 
27. De regel dat verbintenissen ter goeder trouw moeten worden uitgevoerd heeft in de loop 

van de vorige eeuw verschillende functies aangemeten gekregen door de rechtsleer. De 

eerste die deze werkingen aan de goede trouw toekende was BAERT in zijn rede van 1956. 

Hij onderscheidde toen reeds de interpretatieve functie, de beperkende functie en de 

aanvullende functie van de goede trouw.  
                                                
31

 G. Schrans, “De progressieve totstandkoming der contracten”, TPR 1984, 2; A. De Boeck, 
Informatierechten en -plichten in het contractenrecht. Een onderzoek naar grondslag, draagwijdte en 
sancties, Proefschrift voorgelegd tot het behalen van de graad van doctor in de Rechten, Antwerpen, 
2000, 265. 

32
 A. VAN OEVELEN, “De zogenaamde “subjectieve” goede trouw in het Belgische materiële 

privaatrecht (in het bijzonder in de materies die het notariaat aanbelangen)”, TPR 1990, 1095-1097. 
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28. Het beginsel van de uitvoering van overeenkomsten te goeder trouw heeft vooral op het 

einde van de vorige eeuw een belangrijke ontwikkeling gekend. Tot dan toe werd aan die 

bepaling namelijk een louter interpretatieve functie toegekend, slechts één van de drie 

functies die we vandaag aan de goede trouw toekennen. Vandaag de dag wordt 

aangenomen dat in artikel 1134, lid 3 BW een gedragsregel wordt geformuleerd die inhoudt 

dat de contractpartijen zowel bij de uitoefening van hun contractuele rechten als bij de 

nakoming van hun contractuele plichten zich dienen te gedragen op een wijze die in het 

maatschappelijk verkeer mag worden verwacht van normale, zorgvuldige en redelijk 

handelende contractpartijen geplaatst in dezelfde concrete omstandigheden. 33  Aan die 

gedragsregel worden bijkomend drie functies toegekend: een interpretatieve, een 

beperkende en een aanvullende functie.  

29. Grosso modo kan worden gesteld dat de functies die aan artikel 1134, lid 3 BW worden 

toegekend de doctrine verdeelt in twee grote stromingen.  

De eerste stroming vertrekt van de wilsautonomie volgens welk de contractuele 

verbintenissen enkel kunnen voortkomen uit de wil van de partijen. Indien men artikel 1134, 

lid 3 BW op deze wijze benadert, dan houdt het enkel een herhaling van de regel van de 

bindende kracht van het eerste lid in zich. De overeenkomst moet aldus worden uitgevoerd 

overeenkomstig de werkelijke, gemeenschappelijke bedoeling van de contractanten en het 

goede trouw-vereiste kan hier niets aan toevoegen. De aanhangers van deze opvatting zien 

voor de goede trouw dan ook hoogstens een interpretatieve functie weggelegd.34  Deze 

strekking geeft wel een ruime en normatieve betekenis aan het begrip “interpretatie”. Zij 

verstaat onder “interpretatie” namelijk het bepalen naar redelijkheid en billijkheid van wat 

partijen behoorden te bedoelen, waardoor het beginsel van de wilsautonomie, waarop deze 

stroming gebaseerd is, wordt verlaten.35  

Deze theorie werd door de meerderheid van de rechtsleer verworpen. De theorie doet 

namelijk afbreuk aan het beginsel van de wilsautonomie omdat zij het mogelijk maakt dat wat 

de partijen naar redelijkheid en billijkheid behoorden te bedoelen in de plaats wordt gesteld 

                                                
33

 A. VAN OEVELEN, “Kroniek van het verbintenissenrecht (1993-2004)”, RW 2004-05, 1645-1646. 

34
 A. DE BOECK, Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming van overeenkomsten, 

Antwerpen, Intersentia, 2000, nr. 850-851. 

35
 J. BAECK, “Gevolgen tussen partijen (met inbegrip van de aanvullende en beperkende werking van 

de goede trouw)”, in E. DIRIX, C. SLUYTS, L. DE KEYSER en A. VAN GELDER (eds.), Bijzondere 
overeenkomsten. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 

2007, nr. 43. 
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van wat de partijen werkelijk bedoeld hebben. De behoorde wil van partijen wordt dus 

belangrijker geacht dan de werkelijke wil van partijen, wat in strijd is met de 

interpretatieregels van het Burgerlijk Wetboek waarin de gemeenschappelijke bedoeling van 

de partijen centraal staat, en niet wat de partijen behoorden te bedoelen volgens de eisen 

van redelijkheid en billijkheid (zie artikels 1156 tot 1164 BW).36 

Een ander belangrijk argument contra dit ruim interpretatiebegrip is dat het moeilijk te 

verzoenen is met de huidige Belgische cassatierechtspraak. Volgens het Hof van Cassatie is 

de wilsverklaring namelijk het voorwerp van de interpretatiewerkzaamheid van de rechter, en 

heeft de geschreven wilsverklaring bewijskracht ingevolge artikels 1319, 1320, 1322 en 1341 

BW. De verwijzing door het Hof naar artikel 1341 BW verduidelijkt meteen dat de rechter er 

zorgvuldig over moet waken geen bewijs toe te laten boven of tegen de inhoud van de 

overeenkomst. De aanvulling van de overeenkomst moet bovendien betrekking hebben op 

situaties waarin de partijen iets niet voorzien hebben, situaties waarin de overeenkomst 

leemtes vertoont. Mocht de rechter de overeenkomst, die geen leemtes vertoont, aanvullen 

onder het mom van interpretatie, dan zou hij een bewijs toelaten boven de inhoud van de 

overeenkomst.37  Een zodanig ruim interpretatiebegrip als het wordt voorgesteld door de 

aanhangers van de normatieve interpretatie is duidelijk niet te verzoenen met deze 

cassatierechtspraak, waardoor het dan ook geen verwondering wekt dat de doctrine deze 

leer verwerpt. 

De tweede, meer verspreide, opinie ziet duidelijk een grotere, meer creatieve rol weggelegd 

voor de objectieve goede trouw. Deze stroming kent aan de goede trouw dan ook twee 

bijkomende functies toe, naast de interpretatieve functie die de eerste stroming er reeds aan 

toekende. Op die manier worden aan de goede trouw de drie functies toegekend die BAERT 

reeds in 1956 onderscheidde. Wat deze drie functies vandaag inhouden en in welke mate zij 

aanvaard worden zal in dit hoofdstuk besproken worden.  

                                                
36

 J. BAECK, “Gevolgen tussen partijen (met inbegrip van de aanvullende en beperkende werking van 
de goede trouw)”, in E. DIRIX, C. SLUYTS, L. DE KEYSER en A. VAN GELDER (eds.), Bijzondere 
overeenkomsten. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 
2007, nr. 43. 

37
 W. DE BONDT, “Uitlegging van overeenkomsten naar de geest: mogelijkheden, grenzen en 

alternatieven”, RW 1996-1997, 1012-1013. 
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30. Ook in Frankrijk worden aan de goede trouw verschillende functies toegekend, die 

overeenstemmen met de functies die wij eraan toekennen. Het gaat in het bijzonder om la 

fonction interprétative, la fonction complétive en la fonction limitative.38  

1.2.1. DE INTERPRETATIEVE FUNCTIE 

31. De goede trouw speelt een belangrijke rol bij de interpretatie van overeenkomsten. Deze 

interpretatieve functie (cfr. la fonction interprétative39) was aanvankelijk niet meer dan een 

loutere interpretatieregel die inhield dat de contractpartijen hun verbintenissen naar de geest 

van het contract moesten uitvoeren, veeleer dan naar de letter van het contract.  

DE PAGE, aanhanger van deze klassieke visie, verwoordde het als volgt : “Elle (cfr. la bonne 

foi) n’a d’autre portée que de préciser l’interprétation que le juge peut faire du contrat”. 40 

Indien men de interpretatieve functie van de goede trouw op dergelijke wijze invult, dan is 

artikel 1134, lid 3 BW eigenlijk niets meer dan een herhaling van de interpretatieregel 

verwoord in artikel 1156 BW. Dit artikel stelt dat men in een overeenkomst steeds moet 

nagaan wat de gemeenschappelijke bedoeling van de contracterende partijen is geweest, 

eerder dan zich aan de letterlijke zin van de woorden te houden.41  

32. Deze klassieke opvatting is inmiddels volledig achterhaald. Vandaag wordt algemeen 

aanvaard dat artikel 1134, lid 3 BW geen loutere interpretatieregel is, maar een gedragsregel 

formuleert die inhoudt dat partijen zich bij de uitvoering van hun overeenkomst moeten 

gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid.42 De goede trouw is dus 

een belangrijk instrument voor de rechter bij het interpreteren van overeenkomsten, maar dit 

is al lang niet meer de enige werking die haar wordt toegemeten. 

                                                
38

 R. LOIR, Les fondements de l’exigence de bonne foi en droit français des contrats, Doctoraat, 2001-

2002, http://edoctorale74.univ-
lille2.fr/fileadmin/master_recherche/T_l_chargement/memoires/contrats/loirr02.pdf, 9: M. CORDEIRO, 
“La bonne foi à la fin du vingtième siècle”, RDUS 1996, 234. 

39
 P. LE TOURNEAU, M. POUMARÈDE, Bonne foi, Encyclopédie Dalloz, 2014, nr. 54-56, www.dalloz.fr.  

40
 F. VERMANDER, "De aanvullende werking van het beginsel van de uitvoering te goeder trouw van 

contracten in de 21ste eeuw: inburgering in de rechtspraak, weerspiegeling in de wetgeving en 
sanctionering" (noot onder Bergen 2 juni 2003), TBBR 2004, 575; H. DE PAGE, Traité élémentaire de 
droit civil belge, II, Brussel, Bruylant, 458-459. 

41
 W. DE BONDT, “Redelijkheid en billijkheid in het contractenrecht”, TPR 1984, 95: J. BAECK, 

“Gevolgen tussen partijen (met inbegrip van de aanvullende en beperkende werking van de goede 
trouw)”, in E. DIRIX, C. SLUYTS, L. DE KEYSER en A. VAN GELDER (eds.), Bijzondere overeenkomsten. 
Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2007, nr. 46. 

42
 A. VAN OEVELEN, “Algemene rechtsbeginselen in het verbintenissen- en contractenrecht”, in M. Van 

Hoecke, Algemene rechtsbeginselen, Antwerpen, Kluwer, 1991, 123. 

http://edoctorale74.univ-lille2.fr/fileadmin/master_recherche/T_l_chargement/memoires/contrats/loirr02.pdf
http://edoctorale74.univ-lille2.fr/fileadmin/master_recherche/T_l_chargement/memoires/contrats/loirr02.pdf
http://edoctorale74.univ-lille2.fr/fileadmin/master_recherche/T_l_chargement/memoires/contrats/loirr02.pdf
http://edoctorale74.univ-lille2.fr/fileadmin/master_recherche/T_l_chargement/memoires/contrats/loirr02.pdf
http://edoctorale74.univ-lille2.fr/fileadmin/master_recherche/T_l_chargement/memoires/contrats/loirr02.pdf
http://edoctorale74.univ-lille2.fr/fileadmin/master_recherche/T_l_chargement/memoires/contrats/loirr02.pdf
http://edoctorale74.univ-lille2.fr/fileadmin/master_recherche/T_l_chargement/memoires/contrats/loirr02.pdf
http://edoctorale74.univ-lille2.fr/fileadmin/master_recherche/T_l_chargement/memoires/contrats/loirr02.pdf
http://edoctorale74.univ-lille2.fr/fileadmin/master_recherche/T_l_chargement/memoires/contrats/loirr02.pdf
http://edoctorale74.univ-lille2.fr/fileadmin/master_recherche/T_l_chargement/memoires/contrats/loirr02.pdf
http://edoctorale74.univ-lille2.fr/fileadmin/master_recherche/T_l_chargement/memoires/contrats/loirr02.pdf
http://edoctorale74.univ-lille2.fr/fileadmin/master_recherche/T_l_chargement/memoires/contrats/loirr02.pdf
http://edoctorale74.univ-lille2.fr/fileadmin/master_recherche/T_l_chargement/memoires/contrats/loirr02.pdf
http://edoctorale74.univ-lille2.fr/fileadmin/master_recherche/T_l_chargement/memoires/contrats/loirr02.pdf
http://edoctorale74.univ-lille2.fr/fileadmin/master_recherche/T_l_chargement/memoires/contrats/loirr02.pdf
http://edoctorale74.univ-lille2.fr/fileadmin/master_recherche/T_l_chargement/memoires/contrats/loirr02.pdf
http://edoctorale74.univ-lille2.fr/fileadmin/master_recherche/T_l_chargement/memoires/contrats/loirr02.pdf
http://edoctorale74.univ-lille2.fr/fileadmin/master_recherche/T_l_chargement/memoires/contrats/loirr02.pdf
http://edoctorale74.univ-lille2.fr/fileadmin/master_recherche/T_l_chargement/memoires/contrats/loirr02.pdf
http://edoctorale74.univ-lille2.fr/fileadmin/master_recherche/T_l_chargement/memoires/contrats/loirr02.pdf
http://edoctorale74.univ-lille2.fr/fileadmin/master_recherche/T_l_chargement/memoires/contrats/loirr02.pdf
http://edoctorale74.univ-lille2.fr/fileadmin/master_recherche/T_l_chargement/memoires/contrats/loirr02.pdf
http://edoctorale74.univ-lille2.fr/fileadmin/master_recherche/T_l_chargement/memoires/contrats/loirr02.pdf
http://edoctorale74.univ-lille2.fr/fileadmin/master_recherche/T_l_chargement/memoires/contrats/loirr02.pdf
http://edoctorale74.univ-lille2.fr/fileadmin/master_recherche/T_l_chargement/memoires/contrats/loirr02.pdf
http://edoctorale74.univ-lille2.fr/fileadmin/master_recherche/T_l_chargement/memoires/contrats/loirr02.pdf
http://edoctorale74.univ-lille2.fr/fileadmin/master_recherche/T_l_chargement/memoires/contrats/loirr02.pdf
http://edoctorale74.univ-lille2.fr/fileadmin/master_recherche/T_l_chargement/memoires/contrats/loirr02.pdf
http://edoctorale74.univ-lille2.fr/fileadmin/master_recherche/T_l_chargement/memoires/contrats/loirr02.pdf
http://www.dalloz.fr/
http://www.dalloz.fr/
http://www.dalloz.fr/
http://www.dalloz.fr/
http://www.dalloz.fr/


 

15 
 

33. De interpretatieve functie van de goede trouw komt vooral tot haar recht wanneer 

contractpartijen onvolledig of onnauwkeurig zijn bij het opstellen van een overeenkomst, 

waardoor zich later problemen zouden kunnen voordoen bij het bepalen van de bedoelingen 

van partijen. In dergelijk geval is het de rechter die het geschil zal oplossen door de 

overeenkomst te interpreteren overeenkomstig de goede trouw. Wanneer een verbintenis 

een onnauwkeurigheid, dubbelzinnigheid of tegenstrijdigheid vertoont, zou volgens de 

theorie van de interpretatieve werking niet zozeer naar de bedoeling van de partijen moeten 

worden gezocht, maar eerder naar de wijze waarop een normaal voorzichtig en redelijke 

persoon zou hebben gehandeld om het gerezen interpretatiegeschil op te lossen. Men gaat 

dus na wat met de bewoordingen van de overeenkomst bedoeld werd, in overeenstemming 

met de billijkheid en redelijkheid.43 Men laat zich bij de interpretatie bijgevolg leiden door de 

betekenis die partijen in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs aan de bepalingen van 

de overeenkomst mochten toekennen.44 

Hoewel deze interpretatieve werking belangrijk is, komt een veel grotere rol toe aan de 

hieronder besproken beperkende werking. 

1.2.2. DE BEPERKENDE WERKING 

34. De tweede werking die aan de goede trouw wordt toegekend is een beperkende of 

matigende werking. De beperkende werking van de goede trouw werd door het Hof van 

Cassatie voor het eerst erkend in een arrest van 19 september 1983. Het ging in casu om de 

toepassing van een beding in een arbeidsovereenkomst waarbij een concessiehouder van 

auto’s zich het recht had voorbehouden om de sector binnen dewelke zijn 

handelsvertegenwoordigers zouden optreden, zelfstandig te wijzigen. De concessiehouder 

maakte gebruik van dit recht, en kromp de sector van zijn handelsvertegenwoordigers in. 

Deze handelsvertegenwoordigers zagen hierin echter een eenzijdige verbreking van hun 

arbeidsovereenkomst en vorderden een schadevergoeding. In beroep werd geoordeeld dat 

de concessiehouder het beginsel der goede trouw had geschonden door enkel in eigen 

belang toepassing te maken van de clausule, zonder rekening te houden met de positie van 

                                                
43

 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen,Intersentia, 2000,  233; Wat Frankrijk 
betreft geldt hetzelfde: P. LE TOURNEAU, Bonne foi, Encyclopédie Dalloz, 2014, nr. 92-94, 

www.dalloz.fr.  
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de goede trouw)”, in E., DIRIX, C. SLUYTS, L. DE KEYSER en A. VAN GELDER (eds.), Bijzondere 
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de handelsvertegenwoordigers. Het Hof van Cassatie vernietigde dit arrest en overwoog in 

de eerste plaats dat de goede trouw “een contractpartij verbiedt misbruik te maken van de 

rechten die dit contract haar toekent”. Een dergelijk misbruik kan volgens het Hof niet worden 

afgeleid uit het enkele feit dat een contractpartij van een recht gebruik maakt in haar eigen 

belang. Het is daarnaast ook vereist dat de contractpartij uit dit gebruik een voordeel trekt dat 

niet in verhouding staat met de nadelen die hieruit voortvloeien voor de 

handelsvertegenwoordigers. Dit laatste was in casu niet het geval, waardoor het Hof van 

mening is dat de concessiehouder niet tekortgekomen was aan zijn verplichting om de 

overeenkomst te goeder trouw uit te voeren.45 

Aldus erkent het Hof de beperkende werking van de goede trouw, waarbij aan een partij de 

mogelijkheid kan worden ontzegd zich te beroepen op een recht dat zij put uit een contract, 

indien het gebruik van dit recht misbruik uitmaakt en niet overeenstemt met de uitvoering van 

de overeenkomst te goeder trouw.46 

35. De beperkende werking is in het Franse recht niet echt erkend als specifieke functie van 

de goede trouw. Ze kennen de functie wel, la fonction limitative, maar er wordt veel minder 

belang aan gehecht dan in het Belgische en het Nederlandse recht. 47  De beperkende 

werking komt in het Franse recht dan ook vooral tot uiting in de figuur van het rechtsmisbruik 

(cfr. l’abus de droit). 

1.2.2.1. De derogerende werking van de goede trouw 

36. Naast de beperkende werking kan aan de goede trouw ook nog een derogerende 

werking worden toegekend, die nauw aansluit bij de beperkende werking. Deze derogerende 

werking van de goede trouw gaat nog een stap verder dan de beperkende werking van de 

goede trouw. Deze laat namelijk toe dat de contractuele vorderingsrechten terzijde worden 

geschoven op basis van de op de objectieve goede trouw bepaalde gedragsnormen, en dat 

deze gedragsnormen de plaats van deze vorderingsrechten inneemt en de rechtsverhouding 

tussen de schuldeiser en schuldenaar beheerst. Deze derogerende werking is door de 

meerderheid van de rechtspraak en rechtsleer met wantrouwen onthaald. Dit wantrouwen 

kan verklaard worden door het feit dat men er aarzelend tegenover staat om de contractuele 

verbintenissen zomaar te neutraliseren en te vervangen door de gedragsregels die hun 

                                                
45

 Cass. 19 september 1983, Arr. Cass. 1983-1984, 52. 

46
 H. BOCKEN, “De goede trouw bij de uitvoering van verbintenissen”, RW 1989-90, 1044. 

47
 A. De BOECK, Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming en uitvoering van 

overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2000, 415. 
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oorsprong in de objectieve goede trouw zouden vinden.48 Daarnaast druist de derogerende 

werking van de goede trouw ook in tegen het principe van de wilsautonomie. Door de 

derogerende werking zou men wat partijen overeengekomen zijn zonder meer van tafel 

kunnen vegen, wat niet de bedoeling kan zijn van de goede trouw. 

Er kan dus worden aangenomen dat deze derogerende werking niet aanzien kan worden als 

een bijkomende werking van de goede trouw, naast de wel erkende aanvullende, 

interpretatieve en beperkende functies, omdat deze derogerende werking te ingrijpende 

gevolgen zou teweegbrengen wat de uitvoering van overeenkomsten betreft. 

1.2.3. RECHTSMISBRUIK 

37. In een reeds besproken arrest van het Hof van Cassatie van 19 september 1983 bracht 

het Hof het verbod van rechtsmisbruik van contractuele vorderingsrechten in verband met 

artikel 1134, lid 3 BW, en in het bijzonder met de beperkende werking van de goede trouw. 

Sindsdien wordt door het Hof in artikel 1134, lid 3 BW namelijk ook een verplichting gelezen 

om contractuele vorderingsrechten zonder rechtsmisbruik uit te oefenen. Er kan bijgevolg 

slechts sprake zijn van een schending van artikel 1134, lid 3 BW indien er rechtsmisbruik is 

gepleegd. Het Hof oordeelde namelijk “overwegende dat in artikel 1134, lid 3 van het 

Burgerlijk Wetboek het beginsel van de uitvoering te goeder trouw van overeenkomsten is 

vastgelegd; overwegende dat een partij dat artikel niet schendt en dat beginsel niet miskent 

wanneer zij het recht hanteert dat zij uit de wettelijk gesloten overeenkomst haalt en niet is 

vastgesteld dat zij daarvan misbruik heeft gemaakt”. Anders gezegd: in de uitoefening van 

een contractueel recht zal men artikel 1134, lid 3 BW pas schenden wanneer rechtsmisbruik 

aanwezig is. 49  Rechtsmisbruik is dus een noodzakelijke, maar voldoende voorwaarde 

waardoor het als synoniem kan worden gebruikt voor de goede trouw. Hierdoor is er een 

volledige gelijkschakeling van de twee beginselen en verliest de matigende werking van de 

goede trouw haar autonomie.50  

38. Ten aanzien van deze gelijkschakeling moet volgens Cornelis, die geen fan is van de 

goede trouw in het algemeen, een voorbehoud worden gemaakt. De gelijkschakeling van 

                                                
48

 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 334 en 337. 
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1983-1984, 52; Cass. 18 juni 1987, R.W. 1987-1988, 503; Cass. 30 januari 1992, Pas. 1992, I, 475. 
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beide begrippen houdt namelijk in dat de objectieve goede trouw geen andere wettelijke 

grondslag kan aanvoeren dan het rechtsmisbruik, en dat de kritieken die op het 

rechtsmisbruik worden gegeven bijgevolg onverkort kunnen worden toegepast op de 

objectieve goede trouw. Die kritiek is volgens Cornelis vooral de volgende: hoe kan men 

verklaren dat vorderingsrechten uit de wet of uit een regel hun afdwingbaarheid verliezen 

doordat de schuldeiser rechtsmisbruik zou maken door een subjectief recht, waarvan hij de 

titularis is, aan te wenden? Met andere woorden, Cornelis stelt zich de vraag waarom deze 

gedragsregels die via het rechtsmisbruik in de rechtsuitoefening worden geïntroduceerd 

voorrang krijgen op subjectieve rechten die vaak een gebiedend of verbiedend karakter 

hebben.51 

39. Het Franse Hof van Cassatie kende deze ontwikkeling niet, waardoor er in Frankrijk geen 

band is tussen la bonne foi en l’abus de droit. Het enige verband tussen beide begrippen is 

dat ze ongeveer dezelfde uitwerking hebben: het rechtsmisbruik zorgt ervoor dat de 

uitoefening van een recht in de buitencontractuele sfeer kan worden gecontroleerd, terwijl de 

goede trouw hetzelfde doet voor de uitoefening van contractuele rechten (cfr. infra). 

1.2.3.1. De juridische grondslag van het rechtsmisbruik 

40. Er bestaat geen duidelijkheid over de juridische grondslag van de figuur van het 

rechtsmisbruik, maar er hebben zich door de jaren heen twee strekkingen ontwikkeld. De 

eerste, klassieke, strekking is ervan overtuigd dat het rechtsmisbruik zijn grondslag vindt in 

de artikelen 1382-1383 BW, terwijl de tweede meer hedendaagse strekking het 

rechtsmisbruik aanziet als een algemeen rechtsbeginsel dat haar grondslag vindt in artikel 

1134, lid 3 BW.52  

Lange tijd waren rechtsleer en rechtspraak de mening toegedaan dat een rechtsmisbruik een 

buitencontractuele fout was en dat de sanctie gebaseerd was op de buitencontractuele 

aansprakelijkheid van de artikelen 1382 en 1383 BW. Er was toen wel discussie over de 

invulling van het foutbegrip (die vereist is voor de buitencontractuele aansprakelijkheid). De 

oplossing werd gevonden in het koppelen van het foutvereiste aan de beoordeling van het 

gedrag van de titularis van het subjectief recht. Het gedrag van de titularis moet in 

overeenstemming zijn met het gedrag van de bonus pater familias geplaatst in dezelfde 
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omstandigheden. Gebruikt men als titularis van een recht dat recht op een wijze die niet 

overeenstemt met het gedrag van de bonus pater familias, dan wordt men schuldig geacht 

aan rechtsmisbruik.  Deze grondslag bleef echter niet behouden voor het geval van misbruik 

van een contractueel recht. In dat geval moet worden geopteerd voor een andere grondslag 

van het rechtsmisbruik, namelijk artikel 1134, lid 3 BW.53 

VAN OMMESLAGHE maakt hierbij als opmerking dat het voormelde onderscheid eigenlijk 

geen nut heeft, aangezien de criteria voor de vaststelling van rechtsmisbruik dezelfde zijn 

voor zowel misbruik van contractuele als van niet-contractuele rechten. Hij pleit er dan ook 

voor beide situaties te baseren op het beginsel van de goede trouw van artikel 1134, lid 3 

BW.54 

41. Er heerst in Frankrijk, in tegenstelling tot België, geen discussie over de rechtsgrond van 

het rechtsmisbruik. Het is voor de Franse rechtspraak en rechtsleer duidelijk dat deze 

rechtsgrond gevonden kan worden in artikel 1382 CC, en niet in artikel 1134, lid 3 CC. Toch 

werd gedurende een korte periode ook in de contractuele sfeer toepassing gemaakt van het 

rechtsmisbruik totdat enkele rechtsgeleerden zich de volgende vraag begonnen te stellen: 

waarom zou men in de contractuele sfeer de techniek van het rechtsmisbruik, gebaseerd op 

artikel 1382 CC, gebruiken terwijl men beschikt over een perfect aangepast instrument, 

namelijk artikel 1134, lid 3 CC?55 Vanaf 1975 werd dan ook teruggekeerd naar het idee dat 

men bij het misbruik van rechten in contractuele relaties toepassing moet maken van artikel 

1134, lid 3 CC en niet meer zozeer van artikel 1382 CC. Het is ook in dit verband dat la 

fonction limitative de la bonne foi uitwerking krijgt: indien men een contractueel recht gebruikt 

op een wijze die kennelijk de grenzen van een redelijke uitoefening te buiten gaat, dan kan 

de uitoefening van dit recht gelimiteerd worden naar een normale uitoefening. De goede 

trouw geeft op die wijze een instrument aan de rechters om een verbeterende rol te spelen 

op het vlak van de uitoefening van contractuele rechten.56 Het Franse recht maak dus een 

duidelijk onderscheid: het rechtsmisbruik kan enkel worden toegepast in de 
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buitencontractuele sfeer, terwijl het misbruik van contractuele rechten volledig wordt 

beheerst door la bonne foi. 

42. Wat betreft de toepassing van het rechtsmisbruik in buitencontractuele sfeer hebben 

België en Frankrijk dus dezelfde ontwikkeling gekend. Maar het ligt anders voor de 

toepassing van deze figuur in de contractuele sfeer. In België wordt het rechtsmisbruik 

namelijk ook in contractuele sfeer gebruikt via de gelijkstelling met de goede trouw, terwijl dat 

in Frankrijk niet het geval is. Daarnaast wordt er in Frankrijk geen verband gelegd tussen het 

rechtsmisbruik en de goede trouw.57 

1.2.3.2. De toepassingsvoorwaarden van het rechtsmisbruik 

43. Opdat er sprake zou kunnen zijn van rechtsmisbruik moeten bepaalde 

toepassingsvoorwaarden voldaan zijn.58  

Ten eerste moet het gaan om de uitoefening van subjectieve rechten. Een subjectief recht is 

de macht die krachtens één of meer rechtsregels, waarvan de toepassingsvoorwaarden in 

concreto moeten zijn verenigd, aan een rechtssubject wordt toegekend om van één of 

meerdere andere rechtssubjecten een prestatie te kunnen afdwingen, en dit onder garantie 

van een sanctie of dwang. Dat het moet gaan om een subjectief recht om te kunnen spreken 

van rechtsmisbruik moet echter worden genuanceerd nu het Hof van Cassatie oordeelde dat 

ook vrijheden onderhevig zijn aan de rechtsmisbruikcontrole. In een arrest van 7 oktober 

2011 stelde het Hof namelijk dat de vrijheid om niet te contracteren kan worden misbruikt 

wanneer deze vrijheid wordt uitgeoefend op een manier die kennelijk de grenzen van een 

normale uitoefening door een voorzichtige en oplettende persoon te buiten gaat.59 Naast 

subjectieve rechten kunnen nu dus ook vrijheden het onderwerp uitmaken van 

rechtsmisbruik. 

In Frankrijk ligt het anders. Daar kan de leer van l’abus de droit enkel worden toegepast 

indien het gaat om de uitoefening van een contractueel recht. Er kan dus geen 

rechtsmisbruik zijn bij de uitoefening van een vrijheid. De vrijheden worden namelijk niet 
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beschouwd als subjectieve rechten en zijn dermate vaag dat het moeilijk is om te bepalen 

wanneer de uitoefening ervan rechtmatig of onrechtmatig is.60 

Net als in Nederland (cfr. infra) kende Frankrijk vroeger ook een heleboel rechten die uit hun 

aard niet konden worden misbruikt (de zogenaamde discretionaire rechten). Een voorbeeld 

van dergelijk recht is het recht om een testament in te trekken of het recht om zich als 

ascendent te verzetten tegen het huwelijk van een descendent. Maar door de jaren heen zijn 

deze rechten steeds schaarser geworden, daar de meeste van deze discretionaire rechten 

door de wetgever omgevormd werden naar controleerbare rechten die wel het voorwerp van 

rechtsmisbruik kunnen uitmaken. Vandaag zijn er dus zo goed als geen discretionaire 

rechten meer te vinden.61 

Ten tweede moet het subjectief recht worden uitgeoefend door de titularis ervan, of door een 

aangewezen vertegenwoordiger. Maar ook een bewust gekozen niet-uitoefening van een 

subjectief recht kan als rechtsmisbruik worden aanzien. 

Ten derde moet de titularis van het subjectieve recht bij de uitoefening ervan de grenzen van 

de normale uitoefening van dat recht door een redelijk mens te buiten gaan. Er moet dus 

sprake zijn van grensoverschrijding. Er zal met andere woorden worden onderzocht of een 

normaal voorzichtig en redelijk titularis van het litigieuze subjectief recht dit al dan niet op 

dezelfde wijze zou hebben uitgeoefend als de aangesproken schuldeiser. 

Ten vierde moet de uitoefening van het subjectieve recht kennelijk de grenzen van de 

normale uitoefening van dat recht door een redelijk mens te buiten gaan. Door die vereiste 

van kennelijkheid van de grensoverschrijding vindt het algemeen rechtsbeginsel van het 

verbod van rechtsmisbruik aansluiting bij de techniek van de marginale controle door de 

rechter, waardoor enige terughoudendheid in de rechterlijke controle wordt betracht. Deze 

marginale controle leidt ertoe dat de feitenrechter slechts kan beslissen tot het bestaan van 

rechtsmisbruik wanneer hij ervan overtuigd is dat zijn beoordeling door iedere normaal 

voorzichtig en redelijk rechter zou worden gedeeld.  

Ten vijfde moeten schade – of toch minstens dreiging van schade – en causaal verband 

bewezen kunnen worden.  
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44. Het algemeen criterium dat door het Hof van Cassatie werd geformuleerd in zijn arrest 

van 10 september 1972 kan dus als volgt worden samengevat: “Een recht wordt misbruikt 

wanneer het wordt uitgeoefend op een wijze die kennelijk de grenzen te buiten gaat van de 

normale uitoefening van dat recht door een voorzichtig en bezorgd persoon”.62 

45. Naast dit algemeen criterium zijn door de rechtspraak nog een aantal bijzondere criteria 

aangebracht op basis waarvan beoordeeld kan worden of er sprake is van rechtsmisbruik of 

niet. Deze criteria vormen een aanvulling op het algemeen criterium en zijn voornamelijk en 

uitdieping van de “kennelijke grensoverschrijding”. Deze bijzondere criteria zijn niet 

exhaustief, en het algemeen criterium blijft voldoende grond vormen voor een veroordeling.63 

De vraag kan worden gesteld of de loutere aanwezigheid van meerdere bijzondere criteria 

ook voldoende grond vormen om rechtsmisbruik vast te stellen? Volgens STIJNS is dit niet 

het geval; de bijkomende criteria vormen vooral een hulpmiddel voor de bodemrechter om 

het algemeen criterium  makkelijker te kunnen vaststellen, maar volstaan op zich niet.64 

Het belangrijkste bijzondere criterium is het proportionaliteitscriterium. Dit criterium werd door 

het Hof van Cassatie vernoemd in haar mijlpaalarrest van 10 september 1971.65 In dit arrest 

besliste het Hof dat er voortaan ook rechtsmisbruik aanwezig is wanneer het voordeel bij de 

uitoefening van het subjectief recht voor de titularis onevenredig is met het berokkende 

nadeel.66 Dit criterium werd door de rechtspraak enthousiast onthaald, omdat het Hof van 

Cassatie zo voor een zekere objectivering zorgt. Het is nu namelijk duidelijk dat er geen 

intentioneel element vereist is om een gedrag als rechtsmisbruik te kunnen kwalificeren.67 
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Nog een ander bijzonder criterium is bijvoorbeeld dat wanneer een recht op verschillende 

wijzen kan worden uitgeoefend met hetzelfde nut, die wijze moet worden gekozen die het 

minst schadelijk is voor derden.68 

46. In Frankrijk kennen ze heel wat minder criteria wat het rechtsmisbruik betreft. Daar is er 

sprake van rechtsmisbruik van zodra men een recht gebruikt met het oogmerk de tegenpartij 

te schaden. 

“L’abus n’existera que si le droit a été exercé avec l’intention de nuire: que lorsque le 

droit à l’application ou à l’exécution duquel le demandeur vient prétendre, apparaît 

tout à la fois inutile pour lui-même et préjudiciable au défendeur, cette conjonction 

révélant l’intention de nuire.” 69 

Volgens JOSSERAND zou er ook sprake moeten zijn van rechtsmisbruik wanneer men een 

recht gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is. Dit criterium is echter niet 

tot in de rechtspraak doorgedrongen, waardoor het oogmerk om te schaden het enige is dat 

wordt aangewend om na te gaan of iemand zich schuldig gemaakt heeft aan 

rechtsmisbruik.70  

De lege ferenda werd er in Frankrijk recent wel een voorstel gedaan om een objectief en 

meer soepel criterium in te voeren, namelijk: “L’exercice d’un droit est abusif lorsqu’il inflige à 

des intérêts légitimes un sacrifice manifestement disproportionné avec la satisfaction 

dérisoire qu’il procure à son titulaire”.71 Dit nieuw voorgestelde criterium stelt dat er sprake is 

van rechtsmisbruik wanneer het voordeel dat de titularis haalt uit het gebruik van zijn recht 

belachelijk laag en dus disproportioneel is aan het nadeel dat de tegenpartij lijdt. Dit is 

inderdaad een veel objectiever criterium dan het criterium van het oogmerk om te schaden 

dat louter subjectief is. Het objectieve criterium zou het makkelijker maken voor de rechter 

om te controleren of er sprake is van rechtsmisbruik en zou ervoor zorgen dat de 

toepassingen van het rechtsmisbruik talrijker zouden zijn, aangezien er geen “intentions 

malicieuses” in hoofde van de gebruiker moet worden bewezen. Maar zolang dit objectief 

criterium niet wordt ingevoerd, blijft het oogmerk om te schaden het enige te hanteren criteri 
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1.2.3.3. De sanctie van het rechtsmisbruik 

47. Het rechtsmisbruik is een fout die begaan werd in de uitoefening van een recht, waaraan 

de rechter de meest aangepaste vorm van schadeloosstelling moet verbinden. De sanctie 

bestaat in de normale uitoefening van het recht (het herstel in natura) of in het herstel van de 

schade die het gevolg is van dat misbruik (het herstel bij equivalent). Wanneer de abusieve 

rechtsuitoefening betrekking heeft op de toepassing van een contractueel beding kan het 

herstel erin bestaan dat aan de schuldeiser het recht wordt ontzegd op dat beding een 

beroep te doen.72 

Wanneer het rechtsmisbruik er bijvoorbeeld in bestaat dat een verkoper de toepassing 

vraagt van een contractueel voorziene verbrekingsvergoeding van 40%, kan de rechter een 

beroep op dat beding verbieden of het beding matigen (cfr. de beperkende werking). 

Dergelijk herstel is echter niet altijd mogelijk, wat meteen verklaart waarom aan de rechter 

ook de mogelijkheid werd gegeven om de schadeverwekker te veroordelen tot betaling van 

een schadevergoeding.73 

48. Men kent in het Frans recht ongeveer dezelfde sancties voor l’abus de droit. Ten eerste 

kan de sanctie bestaan uit een herstel in natura, zoals bijvoorbeeld de afbraak van een 

gebouw dat werd gebouwd met misbruik van een recht. Ten tweede kan de sanctie er ook in 

bestaan dat men een schadevergoeding moet betalen aan de tegenpartij voor de schade die 

deze geleden heeft door de abusieve uitoefening van een recht. Maar ten derde heeft ook de 

Franse rechter de mogelijkheid om een beroep op het misbruikte recht volledig of gedeeltelijk 

te verbieden.74  

1.2.3.4. Rechtsmisbruik en de openbare orde 

49. Uit voorgaande analyse is duidelijk gebleken dat de figuur van het rechtsmisbruik 

vandaag de dag door de meerderheid van de rechtspraak en rechtsleer aanzien wordt als 

een algemeen rechtsbeginsel. Het Hof van Cassatie erkende het rechtsmisbruik in 1971 

namelijk reeds als algemeen rechtsbeginsel.75 En er gaan stemmen op om ook algemene 
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rechtsbeginselen te beschouwen als een deel van de openbare orde.76 Dit zou betekenen 

dat de figuur van het rechtsmisbruik zelf de openbare orde raakt, en bijgevolg ook dat de 

beperkende werking van de goede trouw de openbare orde raakt, daar het synoniemen van 

elkaar zijn. Dezelfde conclusie doortrekken naar de goede trouw in het algemeen lijkt wat 

vergezocht.  

Cornelis is het hier niet mee eens en trekt de legitimiteit van het rechtsmisbruik als algemeen 

rechtsbeginsel in twijfel. Hij kent er dus absoluut géén openbare orde-karakter aan toe. 

Sterker nog, hij beschouwt het rechtsmisbruik als “een spookrijder in het 

aansprakelijkheidsrecht die de wetten miskent die de basis van het aansprakelijkheidsrecht 

vormen”. 77  Hij dacht er nochtans ooit anders over. In 1989 schreef hij namelijk “Het 

algemeen rechtsbeginsel dat het rechtsmisbruik verbiedt heeft een grote draagwijdte”78, wat 

er toch duidelijk op wijst dat hij toen van mening was dat het rechtsmisbruik wel een 

algemeen rechtsbeginsel is. De reden waarom hij intussen zo drastisch van standpunt 

veranderd is, is onbekend. 

50. Een element dat nog kan wijzen op het openbare orde-karakter van het rechtsmisbruik, 

en daarmee samenhangend de beperkende werking van de goede trouw,  is het feit dat er 

ook sprake kan zijn van rechtsmisbruik wanneer men een recht misbruikt dat de openbare 

orde raakt.79 Aangezien rechtsmisbruik het misbruiken van een openbare orde-regel kan 

sanctioneren, zou men kunnen stellen dat ook het rechtsmisbruik zelf de openbare orde 

raakt. 

51. In Frankrijk wordt het rechtsmisbruik duidelijk gestoeld op artikel 1382 CC. Daar wordt 

artikel 1382 CC als van openbare orde beschouwd, wat ertoe leidt dat l’abus de droit tevens 

een rechtsfiguur is dat de openbare orde raakt. 80  Maar aangezien er in Frankrijk geen 
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verband is tussen het rechtsmisbruik en de goede trouw, heeft dit geen rechtstreekse invloed 

op het openbare orde-karakter van de goede trouw zelf. 

1.2.4. DE AANVULLENDE FUNCTIE 

52. Een laatste werking die aan de goede trouw wordt toegekend, is de aanvullende werking. 

Wanneer een overeenkomst tot stand komt hebben de partijen de bedoeling om daardoor 

afdwingbare rechtsgevolgen in het leven te roepen. Het is voor hen dan ook frustrerend dat 

die verbintenis dode letter zou blijven omdat de partijen één of ander aspect van hun 

afspraak hebben verwaarloosd of hebben onderschat, dan wel omdat hun 

gemeenschappelijke bedoeling naderhand niet meer met zekerheid te achterhalen is. Om de 

efficiëntie van de verbintenis uit rechtshandeling te vergroten heeft de wetgever daarom 

voorzien dat een verbintenis – afgezien van de inhoud, zin en draagwijdte die er volgens de 

bedoeling van de partijen aan toekomt – ook bijkomende rechtsgevolgen genereert die geen 

aansluiting moeten vinden bij de bedoelingen van de partijen.81 Deze aanvullende werking 

van de goede trouw vinden we terug in artikel 1135 BW. Dit artikel stelt namelijk dat “een 

overeenkomst niet enkel verbindt tot datgene wat door de partijen bedongen werd, maar 

tevens tot wat de billijkheid, het gebruik of de wet daaraan toevoegt”. Denk maar aan de 

verwittigingplicht onder partijen; deze is vaak niet door partijen in de overeenkomst voorzien, 

maar vult de overeenkomst wel aan.82 

53. Deze aanvullende werking van de goede trouw wordt in de rechtspraak en rechtsleer 

algemeen aanvaard en werd door het Hof van Cassatie voor het eerst erkend in een arrest 

van 22 juni 1978. De feiten die tot dit arrest hebben geleid, kunnen als volgt worden 

samengevat. Een verzekeraar en zijn verzekerde werden in eerste aanleg in solidum 

veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding aan het slachtoffer. De verzekeraar 

tekende hoger beroep aan tegen deze uitspraak zonder de verzekerde hiervan op de hoogte 

te brengen. In hoger beroep werd het bedrag van de schadevergoeding verminderd. Dit heeft 

tot gevolg dat enkel de verzekerde kon worden aangesproken voor het verschil tussen de in 

eerste aanleg en de in hoger beroep vastgestelde schadevergoeding. De verzekerde stelde 

hierop een vordering in tegen zijn verzekeraar waarin hij stelde dat overeenkomsten te 

goeder trouw moeten worden uitgevoerd, wat impliceert dat de verzekeraar hem had moeten 

inlichten over zijn beslissing om hoger beroep aan te tekenen tegen de uitspraak gewezen in 
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eerste aanleg. Het Hof volgde de redenering van de verzekerde en besliste dat de 

verplichting om de overeenkomst te goeder trouw uit te voeren meebrengt dat de 

verzekeraar rekening moest houden met de rechtmatige belangen van zijn verzekerde.83 

Naar aanleiding van dit arrest neemt de meerderheidsstrekking bijgevolg aan dat de 

verbintenissen uit een rechtshandeling kunnen worden aangevuld door bijkomende 

verbintenissen die niet hun oorsprong in de bedoeling van de partijen vinden, maar in de 

objectieve goede trouw. Die aanvullende of bijkomende verbintenissen worden bepaald in 

functie van de opvatting inzake de objectieve goede trouw, nl. hetzij de wijze waarop een 

normaal voorzichtig en redelijke contractpartij zou hebben gehandeld, hetzij de wijze waarop 

een contractpartij in functie van de actuele feitelijke omstandigheden, de actuele 

maatschappelijke behoeften en waardeoordelen gehandeld zou moeten hebben. Aan de 

hand van de gedragsregels die men aldus bepaalt worden er overeenstemmende, 

aanvullende verbintenissen ten laste van de contractpartijen gelegd.84     

54. De aanvullende werking wordt vooral ingevuld door de plicht van de contractspartijen om 

zich tegenover elkaar loyaal te gedragen en samen te werken.85 Deze plichten werden voor 

het eerst gevonden door DEMOGUE. Hij stelde als één van de eerste auteurs dat een 

contract naast de loutere wilsovereenstemming tussen partijen ook aanvullende 

verplichtingen inhoudt. Hij vergeleek een contract namelijk met een microkosmos waarbij de 

partijen samenwerken om gemeenschappelijke doelstellingen te verwezenlijken: “Les 

contractants forment une sorte de microcosme. C’est une petite société où chacun doit 

travailler dans un but commun qui est la somme des buts individuels poursuivis par chacun, 

absolument comme dans la société civile ou commerciale”.86 Om dit te verwezenlijken moet 

tussen partijen een zekere solidariteit aanwezig zijn, waaruit ook DUFRENE de plicht tot 

loyaliteit en samenwerking afleidt. Deze stelling werd later nog door tal van auteurs 

bevestigd.87 Er kan worden opgemerkt dat de aanvullende functie van de goede trouw vooral 

                                                
83

 Cass. 22 juni 1978, RW 1978-79, 1443, RCJB 1980, 322, noot P.H. DELVAUX. 

84
 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 267. 

85
 F. VERMANDER, “De aanvullende werking van het beginsel van de uitvoering te goeder trouw van 

contracten in de 21e eeuw: inburgering in de rechtspraak, weerspiegeling in de wetgeving en 
sanctionering”, (noot onder Bergen 2 juni 2003), TBBR 2004, 577. 

86
 S. DUFRENE, “Observations” (noot onder Cass. 19 september 1983), JT 1985, 57; J-L. FAGNART, 

“L’exécution de bonne foi des conventions: un principe en expansion” (noot onder Cass. 19 september 
1983), RCJB 1986, 304. 

87
 J-L. FAGNART, “L’exécution de bonne foi des conventions: un principe en expansion” (noot onder 

Cass. 19 september 1983), RCJB 1986, 304. 



 

28 
 

voor de hand liggende verplichtingen aan partijen oplegt, zoals de samenwerkings- en 

informatieplicht, die als dermate vanzelfsprekend worden beschouwd in een contractsrelatie 

dat men verwacht dat ze door iedereen worden nageleefd. 

55. Hoewel de meerderheid van de rechtsleer de aanvullende werking aanvaardt, heeft 

CORNELIS kritiek op deze werking van de goede trouw. Hij is van mening dat de grondslag 

van deze aanvullende werking niet kan worden gevonden in artikel 1134, lid 3 BW. Volgens 

Cornelis kan artikel 1134, lid 3 BW enkel ter sprake komen wanneer de draagwijdte van de 

verbintenis reeds voorafgaand bepaald is, en kunnen er op basis van de goede trouw geen 

verbintenissen worden toegevoegd aan de oorspronkelijke, door partijen overeengekomen 

verbintenissen.88   

Deze visie van Cornelis is sterk verouderd daar, zoals reeds gezegd, algemeen wordt 

aanvaard dat de goede trouw wel degelijk een aanvullende werking heeft.89  

56. Bemerk wel dat de aanvullende werking niet zo ver reikt dat aan partijen verplichtingen 

zouden kunnen worden opgelegd die onverenigbaar zijn met de aard en de strekking van de 

overeenkomst. Het Hof van Cassatie vernietigde zo een uitspraak waarin werd geoordeeld 

dat een bank die wou gebruikmaken van een volmacht om een hypothecaire inschrijving te 

nemen, op grond van de goede trouw de verplichting zou hebben om de kredietnemer 

voorafgaandelijk in te lichten over de omzetting. De overeenkomst tussen de bank en de 

kredietnemer bepaalde hierover niets, en het Hof is dan ook van oordeel dat de uitoefening 

van de volmacht niet onderworpen kan worden aan een voorafgaande kennisgeving aan de 

kredietnemer van het voornemen om te hypotheek te vestigen.90 Om te bepalen hoe ver de 

aanvullende werking van de goede trouw reikt, moet dus rekening worden gehouden met de 

bewoordingen van de overeenkomst of het gebrek daaraan. 
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1.3. DE GOEDE TROUW EN DE WILSAUTONOMIE  

1.3.1. PRINCIPES 

57. Het beginsel van de wilsautonomie wordt in het Burgerlijk Wetboek niet vermeld, maar 

vloeit voort uit het feit dat in een democratische samenleving iedere persoon, onder 

voorbehoud van bij grondwet of wet gestelde beperkingen, recht op ontplooiing van de eigen 

persoonlijkheid heeft. De juridische exponent van deze vrijheid is dan de wilsautonomie.91  

De wilsautonomie verwijst in het recht naar de opvatting dat elk individu de bevoegdheid 

heeft om zijn eigen rechtspositie te bepalen, onder meer door vrij overeenkomsten aan te 

gaan. Die opvatting ligt onmiskenbaar ten grondslag aan het contractenrecht en deze 

individuele vrijheid werd door de opstellers van het Burgerlijk Wetboek dan ook vertaald naar 

wat men het principe van de wilsautonomie noemt. Dit betekent traditioneel dat elke burger 

vrij beslist om al of niet te contracteren en dat de contractpartijen vrij zijn om de inhoud van 

de overeenkomst te bepalen. Eens zij een wilsovereenstemming bereikt hebben volstaat in 

de regel de loutere consensus om tussen hen de beoogde rechtsgevolgen teweeg te 

brengen.92 Het beginsel van de wilsautonomie is fundamenteel en maakt de hoeksteen uit 

van het verbintenissenrecht. Het is nog onduidelijk of het Hof van Cassatie het beginsel 

erkent als een algemeen rechtsbeginsel, maar in de rechtsleer is men daar alvast 

voorstander van omdat dit zou toelaten deze principiële vrijheid in het recht te doen gelden.93 

58. De leer van de wilsautonomie vertoont drie facetten: 

- de contractvrijheid 

- de verbindende kracht van de overeenkomst 

- het consensualisme 

De contractvrijheid betekent ten eerste dat men vrij is om te kiezen of men al dan niet een 

contract wil aangaan. In principe is contractweigering dan ook toegelaten, bijvoorbeeld 
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omdat men met een bepaalde persoon liever niet wil contracteren. Ten tweede mag men in 

beginsel ook zijn medecontractant kiezen. En ten derde houdt de contractvrijheid ook nog in 

dat partijen vrij de inhoud van hun overeenkomst mogen bepalen.94 

Deze contractvrijheid is echter niet absoluut. Artikel 6 BW bepaalt namelijk dat partijen bij 

overeenkomst geen afbreuk mogen doen aan regels die de openbare orde en goede zeden 

betreffen. Sluit men toch een contract dat strijdig is met een regel van openbare orde, dan is 

dat contract absoluut nietig. Daarnaast werden ook in toenemende mate regels van 

dwingend recht aangenomen die nieuwe begrenzingen aan de contractvrijheid stelden. De 

miskenning van regels van louter dwingend recht wordt, in tegenstelling tot de schending van 

een regel van openbare orde, gesanctioneerd met een relatieve nietigheid.95 

Het beginsel van de bindende kracht van overeenkomsten betreft in eerste instantie de 

contractpartijen zelf. Artikel 1341, lid 1 BW bepaalt namelijk “alle overeenkomsten die wettig 

zijn aangegaan, strekken diegenen die deze hebben aangegaan, tot wet”. Het is niet 

toevallig dat een geldig gesloten contract wordt gelijkgesteld met een wet. Een geldig 

aangegaan contract zal namelijk moeten worden nageleefd, en zoniet zal het in rechte 

kunnen worden afgedwongen. Dit beginsel biedt elke contractant de nodige rechtszekerheid. 

Partijen kunnen zich in principe niet eenzijdig aan het contract onttrekken of kunnen het niet 

eenzijdig wijzigen.  

Naast de contractpartijen dient ook de rechter zich te schikken naar de bindende kracht van 

een overeenkomst. Dit betekent dat hij er de gevolgen aan moet verbinden die de partijen 

zelf hebben gewild. De rechter mag zich in principe niet inmengen in de contractuele 

verhoudingen die de partijen tot stand hebben gebracht. Er wordt door het Hof van Cassatie 

gewaakt over de naleving van dit beginsel. Zo oordeelt het hof regelmatig dat 

billijkheidsredenen geen rechtsgrond zijn om een contract te wijzigen of de beëindigen.96  

Ten aanzien van derden wordt de werking van het contract vervat in de algemene regel van 

de relativiteit van overeenkomsten zoals verwoord in artikels 1165 en 1119 BW. De 

overeenkomst heeft enkel gevolgen tussen de contractanten, en vermits de verbindende 
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kracht van de overeenkomst voortvloeit uit de wil van partijen kan zij niet gelden jegens 

derden die niet deelgenomen hebben aan die wilsovereenstemming.97 

Het derde aspect van de wilsautonomie is het consensualisme dat inhoudt dat een 

overeenkomst solo consensu tot stand komt, door de loutere wilsovereenstemming van de 

partijen om een contract te doen ontstaan. Het contract is dus geldig ongeacht de vorm 

waarin zij wordt gesloten, zelfs mondeling. Dit principe vormt dus het formele aspect van de 

contractvrijheid, daar contractanten vrij zijn de vorm te kiezen waarin zij hun contract 

aangaan. Het is evenwel geen slecht idee om het contract ook schriftelijk te bevestigen en 

zodoende bewijsproblemen in de toekomst te vermijden.98 

1.3.2. DE GOEDE TROUW ALS BEPERKING OF CORRECTIE OP DE 

WILSAUTONOMIE 

59. Rechtshandelingen zijn gesteund op het algemeen rechtsbeginsel van de wilsautonomie 

en aan die rechtshandelingen worden dan ook in rechte de gevolgen verbonden die 

daadwerkelijk door de contractpartijen werden beoogd. De objectieve goede trouw kan aan 

deze rechtshandelingen rechtsgevolgen hechten die, op het ogenblik dat de rechtshandeling 

tot stand kwam, niet noodzakelijk door de partijen werden beoogd, waardoor kan worden 

gesteld dat de goede trouw een beperking, of toch op z’n minst een correctie, inhoudt op het 

beginsel van  de wilsautonomie.99 

60. Men kan uit de voorgaande uiteenzetting met betrekking tot de werkingen die aan de 

goede trouw worden toegekend opmaken dat de goede trouw een belangrijke invloed heeft 

op de wilsautonomie.  

De beperkende werking van de goede trouw stelt de meest verregaande beperking aan de 

wilsautonomie. De beperkende werking zorgt er namelijk voor dat een partij het recht (geheel 

of gedeeltelijk) ontzegd kan worden om zich te beroepen op een contractueel recht wanneer 

de uitoefening van dit recht niet beschouwd kan worden als een redelijke of billijke 

rechtsuitoefening. Met andere woorden; een partij beschikt contractueel over een recht dat 

hem werd gegeven in samenspraak met zijn medecontractant, maar de uitoefening van dat 
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recht kan hem worden ontzegd indien de rechter van oordeel is dat het recht op onbillijke of 

onredelijke wijze wordt uitgeoefend, hoewel de door deze partij gewenste rechtsuitoefening 

op zich binnen de formele grenzen van het contractuele recht blijft. De onbehoorlijke 

rechtsuitoefening wordt dus herleid tot binnen de grenzen van een behoorlijke 

rechtsuitoefening.100 

De aanvullende werking van de goede trouw kan er namelijk voor zorgen dat er aanvullende 

verplichtingen aan de contractpartijen worden opgelegd, die zij bij het sluiten van de 

overeenkomst niet gewild hebben. Hun wilsautonomie wordt aldus aangetast door de goede 

trouw, daar zij zich nu ook moeten houden aan plichten die ze zelf niet voor ogen hadden bij 

het sluiten van de overeenkomst. 

Ook de interpretatieve functie kan een invloed hebben op de wilsautonomie. Het is namelijk 

mogelijk dat de rechter de overeenkomst (of een clausule daarvan) interpreteert en er aldus 

een betekenis aan verleent waar een partij zich niet in kan vinden. Dit maakt een inbreuk uit 

op de wilsautonomie, daar die partij bij het sluiten van de overeenkomst een andere 

uitlegging voor ogen had dan die die de rechter nu aan de overeenkomst geeft.  De rechter 

zal uiteraard steeds proberen de gemeenschappelijke bedoelingen van de partijen te 

achterhalen, maar zijn oordeel zal onvermijdelijk in het voordeel van de ene of de andere 

partij zijn, waardoor de wilsautonomie van de partij wiens visie of interpretatie niet gevolgd 

werd, wordt “geschonden”. 

61. Het beginsel van de wilsautonomie ligt dan misschien wel aan de grondslag van ons 

gehele contractenrecht, toch heeft de goede trouw er een niet onbelangrijke invloed op. Dit 

toont meteen ook het belang van de goede trouw zelf aan; het is een beginsel dat op elke 

overeenkomst een invloed uitoefent, en waarvan ons recht tot in haar diepste poriën 

doordrenkt is. 

 

1.4. BESLUIT 

62. Tot zover de uiteenzetting met betrekking tot de functies van de goede trouw en haar 

invloed op andere beginselen. Hoewel er nog enkele tegenstanders zijn, kan worden gesteld 

dat over het algemeen aanvaard wordt dat de goede trouw drie werkingen heeft: ze helpt de 

rechter bij het interpreteren van overeenkomsten, ze reikt de rechter een instrument om 
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overeenkomsten aan te vullen, en ze zorgt ervoor dat contractpartijen geen misbruik kunnen 

maken van hun contractuele rechten. Deze laatste werking, de beperkende, is met stip de 

belangrijkste in het Belgische recht. Het is namelijk vooral in deze beperkende werking dat 

het doel van de goede trouw volledig tot haar recht komt; er proberen voor te zorgen dat 

contractpartijen elkaar correct bejegenen en zich gedragen als normale, voorzichtige 

personen en hun rechten niet gebruiken op een wijze die de andere kan schaden. Deze 

beperkende werking, waarvan het rechtsmisbruik een synoniem is, is daarom misschien wel 

de enige werking van de goede trouw die belangrijk genoeg is om er een openbare orde-

karakter aan toe te kennen.  

63. Het voorgaande moet wat Frankrijk betreft genuanceerd worden. Hoewel ook het Franse 

recht de beperkende werking kent heeft deze niet zo’n grote invloed op overeenkomsten als 

in het Belgische recht. Men kan zelfs stellen dat de beperkende werking er amper wordt 

toegepast. Daarenboven wordt de goede trouw in het Franse recht uitgebreid toegepast in 

de precontractuele fase, een ontwikkeling die we in België nog niet kennen. Daarnaast 

werden het rechtsmisbruik en de goede trouw in de Franse rechtspraak niet gelijkgesteld, 

waardoor het geen synoniemen voor elkaar zijn. Beide begrippen blijven volledig los van 

elkaar bestaan en worden ook in een andere context gebruikt: het ene begrip in de 

buitencontractuele en het andere in de contractuele sfeer.  

64. Het Belgische recht mag dan in grote mate een kopie zijn van het Franse, toch blijkt uit 

voorgaande analyse dat er enkele subtiele verschillen zijn. 
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HOOFDSTUK 2. DE OPENBARE ORDE 

65. Het tweede begrip van belang in deze masterproef is de openbare orde. De openbare 

orde is bijzonder belangrijk, aangezien het het contrast vormt van de contractuele vrijheid. 

Het vormt een barrière aan de autonomie van de individuele wil van personen. 101  De 

openbare orde bepaalt namelijk zeer strikt wat men niet mag of wat men moet in een 

overeenkomst.  

Gezien het belang van de openbare orde zou men verwachten dat er een wettelijke definitie 

van bestaat maar dat is niet het geval, waardoor rechtspraak en rechtsleer reeds ontelbare 

pogingen hebben ondernomen om deze open norm zo goed en zo volledig mogelijk in te 

vullen.  

Het belangrijkste wetsartikel met betrekking tot de openbare orde is artikel 6 van het 

Burgerlijk Wetboek, waarin staat dat: 

“Aan de wetten die de openbare orde en de goede zeden betreffen, kan door 

bijzondere overeenkomsten geen afbreuk worden gedaan”. 

Gezien het belang en de impact dat dit artikel heeft op overeenkomsten zal er worden 

getracht dit begrip zo precies mogelijk in te vullen. 

66. Één van de eerste rechtsgeleerden die de openbare orde trachtte te bevatten is Henry 

DE PAGE. Hij omschrijft de openbare orde in zijn Traité élémentaire de droit civil belge, hij 

geeft hierin een definitie die naderhand door nagenoeg elke auteur gebruikt zal worden die 

over de openbare orde schrijft. Hij stelt dat een wet of regel van openbare orde is “indien 

deze de essentiële belangen van de Staat of van de collectiviteit raakt of, in het privaatrecht, 

de juridische grondslagen vastlegt waarop de economische of morele orde van de 

maatschappij berust”.102 Hij wordt in deze definitie bijgetreden door het Hof van Cassatie, dat 

op 9 december 1948103 een arrest velde waarin ze deze door DE PAGE gegeven definitie 

overnam, en later ook herhaaldelijk bevestigde waardoor het aldus vaststaande rechtspraak 

gemaakt heeft van deze definitie. 
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Deze definitie die door het Hof van Cassatie aan de openbare orde werd gegeven doet 

onmiddellijk blijken dat het begrip “openbare orde” niet te ruim mag worden opgevat. Het 

betreft immers normen en beginselen die aan de grondslag van de maatschappelijke 

ordening liggen. Enkel wanneer de in het geding zijnde belangen zo fundamenteel zijn dat zij 

geacht worden noodzakelijk te zijn voor het functioneren van onze maatschappij, verdienen 

zij de juridische kwalificatie van openbare orde. 

67. Vroeger werd er vanuit gegaan dat regels van publiekrecht geïdentificeerd konden 

worden met de openbare orde. De definitie van De Page en het Hof van Cassatie maken 

echter duidelijk dat regels van openbare orde niet enkel terug te vinden zijn in het 

publiekrecht, maar tevens in het privaatrecht en dat niet elke regel van publiekrecht 

noodzakelijkerwijze van openbare orde is. In het publiekrecht betreft de openbare orde de 

essentiële belangen van de Staat of de gemeenschap, terwijl de openbare orde in het 

privaatrecht de grondslagen vastlegt waarop de economische of morele orde van de 

maatschappij rust. Meer in het algemeen betekent het feit dat een materie in beginsel de 

openbare orde raakt niet dat elke bepaling van om het even welke regelgeving met 

betrekking tot deze materie van openbare orde zou zijn. Omgekeerd belet het feit dat een 

bepaalde materie of wetgeving in principe niet van openbare orde is niet dat zij een aantal 

bepalingen van openbare orde zou bevatten. Men dient derhalve voor elke regel afzonderlijk 

na te gaan of deze de openbare orde raakt of niet.104 

68. Net als de goede trouw klinkt ook de Franse tegenhanger wat de openbare orde betreft 

hetzelfde. In artikel 6 CC leest men namelijk :  

“On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre 

public et les bonnes mœurs.” 

Het Franse Hof van Cassatie heeft, in tegenstelling tot het Belgische, geen algemene 

definitie gegeven voor het openbare orde-begrip, waardoor de invulling ervan vooral aan de 

doctrine werd overgelaten. De rechtsgeleerden hebben dan ook het onmogelijke betracht; 

een definitie vinden voor het openbare orde-begrip. Het is uiteraard onmogelijk om één 

enkele definitie te geven waarin de volledige openbare orde kan worden bevat én waar 

iedereen zich in kan vinden105, maar over het algemeen komen dezelfde begrippen terug als 
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in de definitie die ons Hof van Cassatie eraan gaf: “L’ordre public c’est le bon fonctionnement 

des institutions indispensables à la collectivité”106 of “Une disposition est d’ordre public toutes 

les fois qu’elle est inspirée par une considération d’intérêt général qui se trouverait 

compromise si les particuliers étaient libres d’empêcher l’application de la loi”107. In deze 

laatste, algemeen aanvaarde, definitie merkt men onmiddellijk een verwijzing op naar het 

algemeen belang (cfr. l’intéret général). Dit geeft meteen weer dat het openbare orde-

karakter van een regeling ook in Frankrijk nauw verbonden is met het algemeen belang. In 

het overgrote deel van de gevallen zal een wet of regel dan ook slechts als van openbare 

orde beschouwd worden indien deze werd ingegeven door het algemeen belang.108 

 

2.1. DE AFBAKENING VAN DE OPENBARE ORDE 

2.1.1. DE HOMOGENITEIT OF HETEROGENITEIT VAN DE OPENBARE 

ORDE 

69. Naast de algemene definitie die door DE PAGE aan de openbare orde werd gegeven 

hebben rechtsgeleerden geprobeerd om de inhoud van de openbare orde zo volledig 

mogelijk af te bakenen. Uit al deze pogingen kan men twee stromingen afleiden met 

betrekking tot de benadering van de openbare orde: een heterogene benadering van de 

openbare orde en een homogene benadering.  

70. De klassieke doctrine onderstreept de heterogeniteit van het begrip openbare orde. 

Volgens deze leer bevat de openbare orde een hele reeks regels die louter het etiket 

“openbare orde” opgeplakt krijgen om ze bepaalde eigenschappen te geven waarvan de 

uitwerking in een gegeven situatie wenselijk is. In deze heterogene opvatting kan de inhoud 

van de openbare orde sterk verschillen naargelang de regel waarop hij betrekking heeft. Zo 

stemt de openbare orde uit de artikelen 6, 1131 en 1133 BW niet overeen met de openbare 

orde uit de artikelen 138 en 139 Gerechtelijk Wetboek. De inhoud van de openbare orde 

wordt in deze leer bepaald door de wetgever in functie van het resultaat dat met de 
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uitgevaardigde rechtsregel beoogd wordt, en kan niet meer beïnvloed worden door de 

huidige normen en waarden van de maatschappij. 109  De klassieke leer beschouwt de 

openbare orde dus als een louter functioneel concept waarvan enkel de gevolgen, eerder 

dan de inhoud, van belang zijn. Deze opvatting met betrekking tot de openbare orde wordt 

heterogeen genoemd omdat de inhoud van de openbare orde kan variëren naargelang welke 

functie de wetgever aan de regel in kwestie wil toekennen. 

71. Tegenover deze klassieke doctrine staat de theorie van een homogene openbare orde. 

De kern van de homogeniteit van de openbare orde is de volgende: er heerst in ons recht 

een hiërarchie van rechtsregels en de openbare orde bevat een onaanraakbare kern.110 

Dergelijke visie leidt ertoe dat de openbare orde wel nog steeds veranderlijk is in tijd en 

ruimte, maar dit gegeven wordt door de voorstanders van de homogeniteit net aanzien als 

een duidelijke aanwijzing dat de openbare orde de weerspiegeling is van de sociale en 

morele waarden van onze samenleving. 

“Ainsi, si l’ordre public est en constante mutation, n’est-ce pas la démonstration qu’il 

est la projection dans l’ordre juridique des bases sociales et morales, bases qui se 

sont précisément modifiées ces dernières années?”111 

Deze theorie wordt vooral homogeen genoemd omdat de aanhangers ervan menen dat het 

mogelijk is om aan de openbare orde een minimale, materiële inhoud te geven die in elke 

situatie kan worden gehanteerd (cfr. de onaanraakbare kern). Er zou dus een zekere 

objectieve inhoud kunnen worden gegeven aan de notie openbare orde. Deze harde kern 

van de openbare orde wordt vooral gevormd door fundamentele rechten en vrijheden en de 

algemene rechtsbeginselen.112 
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72. In ROMAIN en VAN GYSEL vindt men een voorbeeld van auteurs die voorstander zijn 

van een homogene conceptie van de openbare orde. Zij zijn namelijk van mening dat de 

benadering van DE PAGE te beperkt is en tot gevolg heeft dat andere, belangrijke bronnen 

en grondslagen van de openbare orde verborgen blijven. Zij pleiten er dan ook voor de 

functionele en legalistische benadering van de openbare orde, met een naar tijd en ruimte 

fluctuerend en heterogeen begrip, in te ruilen voor een substantiële definitie die de meer 

fundamentele component van de openbare orde belicht en waardoor een veeleer homogeen 

begrip van de openbare orde tot uiting komt.113 Zij hebben het hier voornamelijk over het 

geheel van geschreven en ongeschreven principes die de rechten en fundamentele 

vrijheden van de individuen beogen te beschermen, in het bijzonder in hun verhouding met 

de verschillende machten van de Staat.114 Zij stellen dus een nieuw algemeen begrip van de 

openbare orde voor met twee bestanddelen die complementair zijn en verschillend in 

intensiteit. Volgens hen kan de openbare orde worden beschouwd als het geheel van 

basisprincipes die de algemene juridische orde van een democratische Staat beheersen, en 

kunnen deze basisprincipes in twee categorieën worden ingedeeld115: 

- In een eerste categorie zijn er de fundamentele principes van de Staat. Het gaat 

hierbij om geschreven en ongeschreven principes die de bescherming van de rechten 

en de fundamentele vrijheden van individuen nastreven en de waarborgen, evenals 

de bestaanregels van de politieke en juridische orde van deze Staat trachten te 

bepalen, met inbegrip van de goede zeden, en waarvan noch door de Staat zelf, 

noch door particulieren kan worden afgeweken, behoudens de onder voorbehoud van 

wijzigingen wettelijk toegelaten en strikt georganiseerde beperkingen. ROMAIN 

beschouwt bijvoorbeeld de scheiding der machten, de onafhankelijkheid van de 

rechterlijke macht, het algemeen stemrecht,... als behorend tot deze fundamentele 

openbare orde.  

- In een tweede categorie zijn er dan weer de andere essentiële principes van de Staat 

die de bescherming beogen van het algemeen belang, verwezenlijkt binnen de 
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juridische, economische en sociale orde van deze Staat en waaraan door 

particulieren geen afbreuk kan worden gedaan. Deze essentiële openbare orde heeft 

volgens ROMAIN een uitsluitingsfunctie, daar zij de geldigheid van rechtshandelingen 

uitsluit in de mate waarin deze strijdig zijn met de openbare orde.  

De fundamentele principes en de essentiële principes zijn zoals eerder gezegd van 

verschillende intensiteit, en ROMAIN en VAN GYSEL stellen dan ook dat de fundamentele 

principes van groter belang zijn dan de essentiële, daar zij de fundamenten vormen waarop 

onze rechtsstaat gebaseerd is. 

Het is precies de standvastigheid van deze twee principes die zich aan de Staat opdringen 

die ertoe leidt dat een minder veranderlijk en meer homogeen concept van de openbare orde 

ontstaat. De openbare orde krijgt aldus een minimale, homogene inhoud. 

73. Er valt uiteraard voor beide theorieën iets te zeggen. De heterogene theorie heeft als 

voordeel dat de openbare orde als louter functioneel aanzien wordt en bijgevolg door de 

rechter kan worden gemoduleerd zodat de gevolgen van de openbare orde kunnen worden 

afgestemd op de concrete situatie. Nadeel van deze heterogene theorie is dat er geen 

zekerheid is over de inhoud van de openbare orde. De homogene theorie daarentegen geeft 

aan de openbare orde een minimale, objectieve inhoud waarvan de verdere invulling wel nog 

kan variëren in tijd en ruimte. Deze minimale invulling biedt meer rechtszekerheid en 

waarborgt de objectieve werking van de openbare orde. 

74. In het Franse recht aanvaardt men eveneens dat de openbare orde een naar tijd en 

ruimte variabel begrip is. Het is namelijk het resultaat van wat de wetgever zo essentieel 

geacht heeft op een zeker moment dat hij het wou gebieden of verbieden. Maar wat nu als 

essentieel aanzien wordt, is verschillend van wat een eeuw geleden als essentieel aanzien 

werd. Het openbare orde-karakter van een regel moet dus afgeleid worden uit het belang dat 

de regel op dit ogenblik in de maatschappij heeft. 116 

2.1.2. DE OPENBARE ORDE ALS TOETSINGS- EN 

KWALIFICATIECRITERIUM 

75. Overeenkomstig artikel 6 BW mogen bijzondere overeenkomsten geen afbreuk doen aan 

wetten die de openbare orde en goede zeden betreffen. De voornaamste functie van deze 
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openbare orde bestaat erin aan te geven dat de contractvrijheid niet ongelimiteerd is, maar 

dat het contract slechts uitwerking kan krijgen binnen de door de openbare orde vastgestelde 

grenzen.117 Zoals reeds vermeld werd, definieert het Burgerlijk Wetboek de openbare orde 

niet waardoor het aan de rechtspraak toekomt het begrip in te vullen. 

76. Er zijn twee manieren om de openbare orde te benaderen: men kan ze beschouwen als 

toetsingscriterium, dan wel als een kwalificatiecriterium.118  

Indien de openbare orde benaderd wordt als een toetsingscriterium houdt dit in dat er wordt 

nagegaan waaraan een overeenkomst precies kan worden getoetst. Dit toetsingscriterium 

kan op twee wijzen worden toegepast: ofwel acht men enkel de toetsing aan regels van 

openbare orde mogelijk, ofwel aanvaardt men ook de mogelijkheid van een rechtstreekse 

toetsing aan de openbare orde als dusdanig. 

Beschouwt men de openbare orde als kwalificatiecriterium dan hanteert men de openbare 

orde om het openbare orde-karakter van een rechtsregel te achterhalen. Ook hier zijn twee 

mogelijkheden denkbaar: ofwel kent men de wetgever de exclusieve bevoegdheid toe om te 

bepalen of een regel van openbare orde is, dit is het formeel kwalificatiecriterium, ofwel 

hanteert men een inhoudelijk kwalificatiecriterium, waarbij men zich vooral door de inhoud 

van een regel laat leiden om het openbare orde-karakter te achterhalen. 

77. In de definitie van de openbare orde die door het Hof van Cassatie werd gegeven wordt 

het begrip “openbare orde” duidelijk benaderd als een inhoudelijk kwalificatiecriterium. Dit 

inhoudelijk kwalificatiecriterium betekent dat een rechtsregel slechts van openbare orde 

wordt geacht te zijn indien zij de essentiële belangen van de gemeenschap betreft, of de 

grondslagen van onze economische of morele orde vastlegt. Op die manier kan een 

rechtsregel van openbare orde zijn zonder dat de wetgever dit zelf expliciet zo bepaald heeft 

of heeft doen blijken uit de parlementaire voorbereidingen. Het is dus onmogelijk om de 

openbare orde als louter formeel kwalificatiecriterium te beschouwen, aangezien men er dan 

van zou uitgaan dat de wetgever als enige het openbare orde-karakter van een rechtsregel 

kan bepalen.119 
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2.2. DE OPENBARE ORDE EN HET DWINGEND RECHT  
78. Behalve regels van openbare orde, zijn er in het recht ook regels van louter dwingend 

recht. Op basis van de door het Hof van Cassatie gegeven definitie in 1948 wordt algemeen 

aanvaard dat het verschil tussen een bepaling van openbare orde en een bepaling van 

dwingend recht ligt in de aard van het belang dat door deze bepaling wordt beschermd. 

Enkel de bepalingen die de bescherming van het algemeen belang beogen behoren tot de 

openbare orde. Bepalingen die enkel particuliere belangen beogen te beschermen zijn 

daarentegen van dwingend recht. Er blijft echter onzekerheid bestaan omtrent de criteria op 

basis waarvan kan worden uitgemaakt of een bepaalde wet al dan niet de bescherming van 

het algemeen belang beoogt.  

Men moet ook opletten voor een veralgemening. Het loutere feit dat een bepaalde wet in 

principe de openbare orde raakt, impliceert niet dat alle regels die deel uitmaken van deze 

wet ook van openbare orde zijn. Omgekeerd belet het feit dat een wet van louter dwingend 

recht is niet dat een aantal bepalingen van deze wet toch een openbare orde-karakter 

bezitten.120 

79. Volgt men de definitie die het Hof van Cassatie en DE PAGE aan de openbare orde 

hebben gegeven, dan is een analyse van de wil van de wetgever doorslaggevend om te 

kunnen bepalen of een regel van openbare orde is of niet. Helaas zal in de wet zelf vaak 

geen enkele aanwijzing te vinden zijn waaruit men kan afleiden of deze al dan niet van 

openbare orde is. Men zal dan ook zijn toevlucht moeten nemen tot de parlementaire 

voorbereidingen van een wet om de motieven van de wetgever te kunnen achterhalen. De 

wetgever kan namelijk impliciet aanwijzingen geven waaruit de primauteit van het algemeen 

belang wordt geuit, en hiermee ook het openbare orde-karakter. Daar ook dit niet altijd 

evident is hebben rechtspraak en rechtsleer gezocht naar elementen die kunnen aanwijzen 

of een wet of een regeling van openbare orde is.121  Het gaat onder meer om het belang 

waarmee de regel ingegeven is, de mogelijkheid om van de regel af te wijken, de 

mogelijkheid voor de rechter om de regel ambtshalve op te werpen,... Deze aanwijzingen 

zullen later in deze masterproef nog uitgebreid aan bod komen, daar de goede trouw aan 

deze aanwijzingen zal worden getoetst om te proberen achterhalen of ze van openbare orde 

is of niet. 

                                                
120

 A. VAN REGENMORTEL, “Enkele bedenkingen bij de betekenis en de draagwijdte van het begrip 
openbare orde in het sociaal recht”, TSR 1997, nr.9. 

121
 A. VAN REGENMORTEL, “Enkele bedenkingen bij de betekenis en de draagwijdte van het begrip 

openbare orde in het sociaal recht”, TSR 1997, nr.59. 



 

42 
 

80. Net als in België wordt ook in Frankrijk het onderscheid gemaakt tussen regels van 

openbare orde en regels van dwingend recht. In Frankrijk is er echter een theoretisch 

verschil: alle regels van imperatief recht worden er geacht tot doel te hebben het algemeen 

belang voorrang te geven op het individueel belang, ook al werden ze uitgevaardigd ter 

bescherming van bepaalde zwakkeren in de samenleving. Er is dus geen afweging vereist 

van de belangen om te bepalen of een regel van openbare orde is; de loutere aanwezigheid 

van een overweging van algemeen belang volstaat om een rechtsregel als van openbare 

orde te beschouwen.122 Zoals reeds gezegd is dit in België niet het geval. Hier moet een 

rechtsregel overwegend zijn ingegeven door het algemeen belang om een openbare orde-

karakter toegewezen te krijgen. 

Daarnaast bestaan er in Frankrijk ook verschillende categorieën van de openbare orde. De 

openbare orde wordt er namelijk onderverdeeld in de ordre public politique et moral 

enerzijds, en de ordre public économique et social anderzijds. 

1. De ordre public politique is de traditionele openbare orde en heeft voornamelijk 

betrekking op bepaalde maatschappelijk instituten, zoals de Staat en de familie.123  

2. De ordre public économique daarentegen regelt de uitwisseling van goederen en 

diensten, met het oog op het vermijden of corrigeren van bepaalde maatschappelijke 

situaties die door de wetgever als ongewenst worden bestempeld. 124  

Het is binnen die economische openbare orde dat het Franse recht nog eens een 

onderscheid maakt tussen l’ordre public de direction en  l’ordre public de protection. 

Het onderscheid tussen beiden is vooral gebaseerd op de functie die de regels van 

openbare orde kunnen hebben: ofwel hebben ze een beschermende functie, ofwel 

hebben ze een sturende functie.  

- De ordre public économique de protection legt de klemtoon op het 

contractuele evenwicht tussen partijen en wenst vooral zwakkere categorieën 

van personen in de samenleving te beschermen. 
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- De ordre public économique de direction bevat voornamelijk regels waarmee 

de wetgever een bepaald doel wenst te bereiken dat met de nationale, 

economische belangen te maken heeft. 

Maar het onderscheid is ook hier niet steeds duidelijk te maken: het 

consumentenrecht wordt bijvoorbeeld aanzien als een regeling van ordre public 

économique de protection, aangezien het voornamelijk gaat om regels die de 

consument wil beschermen. Maar het systematisch willen beschermen van de 

consument vertaalt een zekere visie op de maatschappij en de juridische instellingen, 

waardoor de bescherming van de consument op zijn beurt eigenlijk een manier is om 

de gemeenschap te sturen (in een richting die de consument beschermt). De 

beschermende en sturende functie overlappen elkaar dus regelmatig.125  

81. Toch is het van belang te weten of een regel nu van ordre public économique de 

protection of direction is, aangezien de gevolgen die eraan verbonden worden verschillend 

zijn. De regels die in het Franse recht gecatalogeerd worden onder de ordre public politique 

vormen samen met de regels d’ordre public économique de direction het Franse equivalent 

voor de Belgische openbare orde. De regels d’ordre public économique de protection 

vormen daarentegen het Franse equivalent voor het Belgische dwingend recht. In 

tegenstelling tot de Belgische rechtspraak koppelt de Franse rechtspraak de twee vormen 

van nietigheid niet expliciet vast aan de twee vormen van openbare orde, maar over het 

algemeen kan wel worden gesteld dat de schending van een regel d’ordre public 

économique de protection leidt tot een relatieve nietigheid, terwijl de schending van een 

regel d’ordre public économique de direction leidt tot een absolute nietigheid.126 

De gevolgen komen in het Franse recht dus grotendeels op hetzelfde neer als in België. 

Enkel de benaming verschilt wezenlijk. 

 

2.3. DE GEVOLGEN VAN HET OPENBARE ORDE-KARAKTER 

82. De openbare orde is een belangrijk begrip in het recht daar het vaak van primordiaal 

belang is te weten of een regel van openbare orde is of niet. De gevolgen die verbonden zijn 
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aan het openbare orde-karakter van een regel of wetgeving zijn namelijk bijzonder. Zo leidt 

strijdigheid met de openbare orde tot de nietigheid van de overeenkomst, en moeten zowel 

de feitelijke als de rechtsgevolgen van de overeenkomst ongedaan gemaakt worden. Het is 

dus de bedoeling dat de partijen na de vernietiging van de met de openbare orde strijdige 

overeenkomst terug worden geplaatst in de situatie waarin ze zich zouden hebben bevonden 

indien de overeenkomst nooit had plaatsgevonden. 

In wat volgt zullen de gevolgen besproken worden die onlosmakelijk verbonden zijn met het 

openbare orde-karakter van een regel. 

2.3.1. DE VERNIETIGBAARHEID 

83. Een overeenkomst die strijdig is met de openbare orde (of -ter volledigheid- met de 

goede zeden) is vernietigbaar. Opdat de strijdige overeenkomst uit het recht zou verdwijnen 

moet zij echter nietig worden verklaard door de rechter, daar we in België geen nietigheid 

van rechtswege kennen. Het loutere feit dat de overeenkomst de openbare orde schendt, 

leidt dus niet tot het niet-bestaan van deze overeenkomst. Zolang de rechter de 

nietigverklaring niet heeft uitgesproken blijft de overeenkomst bijgevolg bestaan.  

Wat de gevolgen van de nietigverklaring betreft, wordt vaak gebruik gemaakt van het 

adagium “Quod nullum est, nullum producit effectum”, of wat nietig is kan geen gevolgen 

hebben. Een overeenkomst die nietig verklaard wordt kan geen gevolgen hebben, wat ertoe 

leidt dat men moet proberen de partijen terug te plaatsen in de situatie waarin ze zich 

zouden hebben bevonden indien geen overeenkomst zou zijn gesloten.  

De grondslag van de vernietigbaarheid van overeenkomsten die strijdig zijn met de openbare 

orde wordt gevonden in artikel 1131 BW, volgens hetwelk een verbintenis aangegaan uit 

ongeoorloofde oorzaak geen gevolg kan hebben.127 Meestal wordt een onderscheid gemaakt 

tussen de rechtsgevolgen en de feitelijke gevolgen van de nietigverklaarde rechtshandeling. 

De materiële gevolgen worden ongedaan gemaakt door de restitutie die zal volgen op de 

nietigverklaring, terwijl de ongedaanmaking van de feitelijke gevolgen slechts een 

onrechtstreeks gevolg van de nietigverklaring is. Door het tenietdoen van de rechtsgevolgen 

worden de verbintenissen op grond waarvan gepresteerd werd tenietgedaan. Als gevolg 

hiervan dienen deze prestaties te worden teruggegeven.  
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84. Uiteraard geldt ook in Frankrijk dat de vernietiging van de overeenkomst retroactief 

werkt, met als gevolg dat de partijen moeten worden teruggeplaatst in de situatie waarin ze 

zich zouden hebben bevonden indien geen overeenkomst had plaatsgevonden; 

“L’annulation se traduit par l’effacement de ce qui avait été fait avant le jugement: par 

le rétablissement de l’état de choses antérieur à la conclusion du contrat. Tout doit se 

passer comme si celui-ci n’avait jamais existé.”128 

2.3.1.1. De relatieve en de absolute nietigheid 

85. Traditioneel wordt wat de nietigheid betreft een onderscheid gemaakt tussen de absolute 

en de relatieve nietigheid. Het verschil tussen beiden situeert zich niet in de gevolgen die 

eraan verbonden worden, maar in de aard van de belangen die erdoor moeten worden 

beschermd. De absolute nietigheid beschermt het algemeen belang, terwijl de relatieve 

nietigheid het particulier belang van bepaalde zwakkeren in onze maatschappij beschermt.  

De schending van regels van openbare orde wordt gesanctioneerd door een absolute 

nietigheid, terwijl de schending van regels van louter dwingend recht slechts tot een relatieve 

nietigheid zal leiden. In de rechtsleer wordt dit onderscheidingscriterium bekritiseerd, omdat 

de wetgever met de goedkeuring van regels van louter dwingend recht evenzeer de 

essentiële belangen van onze maatschappij wenst te beschermen. Het is dan ook niet 

verwonderlijk dat heel wat nietigheidsgeschillen draaien rond de vraag of een rechtsregel 

van openbare orde dan wel van louter dwingend recht is.129 

86. Het onderscheid tussen de absolute en relatieve nietigheid is ook van belang wat betreft 

de personen die de nietigverklaring kunnen vorderen. De relatieve nietigheid kan enkel 

worden gevorderd door de contractpartij die door de geschonden rechtsregel wordt 

beschermd. De absolute nietigheid daarentegen kan worden ingeroepen door elke 

belanghebbende en kan daarenboven ook ambtshalve worden opgeworpen door de 

rechter.130 
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Een ander belangrijk verschilpunt vindt men in het feit dat de absolute nietigheid in elke 

stand van het geding kan worden opgeworpen, terwijl de relatieve nietigheid enkel in limine 

litis, dit is voor elk verweer ten gronde, nuttig kan worden aangevoerd.131 

Daarnaast is ook de mogelijkheid om in de beslissing te berusten van belang. Wat betreft 

materies van louter dwingend recht is het mogelijk om in de beslissing van de rechter te 

berusten, en zich er aldus toe te verbinden geen hoger beroep meer in te stellen tegen de 

beslissing. Met betrekking tot geschillen die de openbare orde raken liggen de zaken anders. 

Volgens vaststaande Cassatierechtspraak is het onmogelijk om te berusten in materies die 

de openbare orde raken.132 

De berusting in de beslissing moet worden onderscheiden van de bevestiging van de 

nietigheid. Bij een relatieve nietigheid heeft een partij steeds de mogelijkheid om afstand te 

doen van zijn vordering tot nietigverklaring en aldus de nietige overeenkomst te bevestigen. 

In geval van schendingen van de openbare orde bestaat deze mogelijkheid niet.133 

87. In het klassieke Frans recht was de afbakening tussen de absolute en relatieve nietigheid 

duidelijk: de absolute nietigheid werd beschouwd als het principe, terwijl de relatieve 

nietigheid beschouwd werd als de uitzondering. De relatieve nietigheid werd dan ook enkel 

toegepast met betrekking tot de schending van de handelingsbekwaamheid, de gebrekkige 

toestemming en de ontbinding wegens schade. 

Het moderne Franse recht wilt echter, net als in het Belgische, het onderscheid tussen de 

relatieve en de absolute nietigheid laten afhangen door het belang waarmee een regel 

ingegeven werd.134 Dit onderscheid is echter veel moeilijker te maken aangezien “l’on peut 

parfois hésiter sur le point de savoir si telle ou telle règle est protectrice de l’intérêt général 

ou d’un intérêt privé; et parce qu’il arrive qu’une règle déterminée repose, à la fois, sur ces 

deux fondements”. Daarom wordt nu ook in het Franse recht aanvaard dat de schending van 
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een regel die werd ingegeven door de bescherming van een particulier belang 

gesanctioneerd wordt met een relatieve nietigheid. De schending van een regel die werd 

ingegeven door het algemeen belang wordt daarentegen gesanctioneerd met een absolute 

nietigheid. Wat de absolute nietigheid betreft gaat het vooral om overeenkomsten die door 

hun voorwerp de openbare ordre politique of économique de direction schenden.135 

Er kan dus besluitend worden gesteld  dat de schending van l’ordre public politique en l’ordre 

public économique de direction gesanctioneerd worden met een absolute nietigheid, terwijl 

enkel de schending van l’ordre public économique de protection gesanctioneerd wordt met 

een relatieve nietigheid, waarbij het onderscheid wordt gemaakt al naar het belang waarmee 

de geschonden regel werd ingegeven.136 

88. Er valt nog op te merken dat de eigenschappen van de absolute en relatieve nietigheid in 

Frankrijk veel moeilijker van elkaar te onderscheiden zijn, waardoor de eigenschappen niet 

steeds aan één van beide kunnen worden toegekend. Regels d’ordre public économique de 

protection worden namelijk tot het dwingend recht gerekend, en miskenning ervan wordt dan 

ook gesanctioneerd met een relatieve nietigheid. Deze nietigheid kan enkel door de 

beschermde personen worden ingeroepen, maar toch aanvaardt men ook een ambtshalve 

opwerping door de rechter. Er worden dus eigenschappen van zowel de relatieve als de 

absolute nietigheid door elkaar gebruikt, waardoor het Franse systeem voor Belgische 

rechtsgeleerden eerder verwarrend is.137 Veder in deze masterproef zal echter de tendens 

besproken worden die momenteel in het Belgische recht heerst waaruit blijkt dat ook hier het 

onderscheid tussen de relatieve en de absolute nietigheid steeds meer aan het vervagen is. 

Men pleit er namelijk voor de nietigheid door de rechter te laten moduleren, zodat deze aan 

elke situatie kan worden aangepast.138 

2.3.2. DE ONGEDAANMAKING VAN DE RECHTSGEVOLGEN 

89. Aan de nietig verklaarde rechtshandeling kan geen effect verleend worden. Dit impliceert 

dat elke partij gehouden is tot teruggave van hetgeen hij reeds in uitvoering van de nietig 
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verklaarde overeenkomst heeft ontvangen, zodat partijen worden hersteld in de toestand 

zoals die bestond voor het sluiten van de overeenkomst. 

Het tenietdoen van de rechtsgevolgen -zijnde de gevolgen die door de contractpartijen 

gewild waren- van een ongeoorloofde overeenkomst impliceert dat een contractpartij zich in 

rechte op geen enkel gevolg van de overeenkomst kan beroepen. Dit is tevens de 

draagwijdte die in het Belgisch recht wordt toegekend aan het adagium “Nemo auditur 

propriam turpitudinem allegans”. Deze spreuk verbiedt een partij die een fout begaan heeft 

om voor de rechter de uitvoering in natura of bij equivalent, of de ontbinding van de 

overeenkomst te vorderen. Er heerst discussie in de rechtsleer over of het adagium 

facultatief dan wel verplicht is. De facultatieve toepassing van nemo auditur wordt door 

sommigen verworpen daar dit de nietigverklaring zelf ook facultatief maakt wat in strijd zou 

zijn met artikel 1131 BW. Vandaag de dag wordt evenwel steeds vaker een soepele 

toepassing van de nietigverklaring bepleit in functie van de doelstelling van de geschonden 

regel. De rechter moet een zo groot mogelijke beoordelingsmarge genieten zodat de 

nietigverklaring in de gegeven omstandigheden een adequate sanctie vormt ter vrijwaring 

van de door de overtreden norm beoogde doelstelling. Vanuit dit efficiëntiecriterium wordt de 

restitutieverplichting facultatief geacht.139 Ook het Hof van Cassatie leert ons dat dit adagium 

een facultatief toe te passen rechtsnorm uitmaakt.140 

90. In Frankrijk wordt het adagium nemo auditur tevens toegepast, en vrijelijk vertaald als: 

 “Nul n’est entendu lorsqu’il allègue sa propre turpitude”. 

De partij die in rechte zijn eigen fout inroept als argument zal dus niet door de rechter 

worden gehoord. Het adagium verbiedt een partij niet om de nietigheid in te roepen, maar zal 

wel als gevolg hebben dat deze partij geen aanspraak zal kunnen maken op de restitutie 

(van de geleverde prestaties) die zal volgen naar aanleiding van de vernietiging.141 Wie dus 

zelf bewust heeft meegewerkt aan een nietige overeenkomst zal geen restitutie kunnen 

vorderen van de prestaties die hij reeds geleverd heeft.142 
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2.3.3. DE ONGEDAANMAKING VAN DE FEITELIJKE GEVOLGEN 

91. De feitelijke gevolgen van de overeenkomst -zijnde de feiten die opgetreden zijn los van 

de wil van de contractpartijen- moeten eveneens ongedaan gemaakt worden. Op deze 

principiële restitutieverplichting bestaat niettemin een uitzondering. De uitzondering wordt 

verwoord door het adagium “in pari causa turpitudinis cessat repetitio”, dat vrij vertaald kan 

worden als “bij gelijk schandelijk gedrag is terugvorderen van hetgeen schandelijk is 

geschied onmogelijk”. Dit adagium laat de rechter toe om, ter bescherming van het 

algemeen belang, de teruggave te weigeren van hetgeen in uitvoering van de nietig 

verklaarde overeenkomst werd gepresteerd. Deze rechtspraak vindt haar grondslag in het 

algemeen belang, en kan bijgevolg enkel toepassing vinden bij overeenkomsten die strijdig 

zijn met de openbare orde of de goede zeden. Is de nietigverklaring het gevolg van een 

schending van een regel van louter dwingend recht dan blijft de restitutie verplicht.143 

 

2.4. BESLUIT 

92. Om de rechtszekerheid te bevorderen zou het wenselijk zijn dat men uit de 

bewoordingen van een regel onmiddellijk zou kunnen afleiden of die regel van openbare 

orde is. Dit is in ons recht echter niet het geval. Bij gebrek aan dergelijke duidelijke 

aanwijzing, moet men om te achterhalen of een regel van openbare orde is, zich wenden tot 

de definitie die het Hof van Cassatie eraan gegeven heeft: enkel de wetgeving die de 

essentiële belangen van de Staat of de gemeenschap betreft of die, in het privaatrecht, de 

juridische grondslagen vastlegt waarop de economische of morele orde van de samenleving 

berust, is van openbare orde. Helaas is ook deze definitie onduidelijk, en blijft het moeilijk om 

louter op basis van deze definitie vast te stellen of een regel de openbare orde raakt. 

Daarom werden door de rechtspraak en rechtsleer verschillende aanwijzingen ontwikkeld die 

erop kunnen wijzen dat een regeling het algemeen belang raakt, en dus van openbare orde 

is. Deze aanwijzingen zullen in het volgend hoofdstuk besproken worden. 
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HOOFDSTUK 3. HOE KAN MEN DE GOEDE TROUW 

TOETSEN AAN DE OPENBARE ORDE? 
93. In dit hoofdstuk zal aandacht worden besteed aan de aanwijzingen die door verschillende 

auteurs worden aangereikt en die zouden kunnen wijzen op het openbare orde-karakter van 

een regeling. In grote lijnen komen deze verschillende elementen op hetzelfde neer: er wordt 

verwezen naar de aanwezigheid van een strafsanctie, de mogelijkheid om van de regel af te 

wijken, de absolute nietigheid,... De toepassing ervan op de goede trouw is echter minder 

evident, en daarover heerst dan ook discussie in de rechtsleer.  

Hieronder zullen de indicaties worden besproken om vervolgens de goede trouw aan deze 

indicaties te toetsen.  

 

3.1. DE TEKST VAN DE RECHTSREGEL EN DE BEDOELING VAN 

DE WETGEVER 

94. Om uit te maken of een rechtsregel de openbare orde aanbelangt, dient in de eerste 

plaats te worden nagegaan of de rechtsregel zelf of de voorbereidende documenten 

indicaties bevatten die aangeven dat de rechtsregel een openbare orde-karakter heeft. Vaak 

zal het openbare orde-karakter van een rechtsregel echter niet rechtstreeks uit de tekst van 

de rechtsregel of de voorbereidende documenten kunnen worden afgeleid, maar wel 

onrechtstreeks doordat bepaalde kenmerken of gevolgen die aan een rechtsregel van 

openbare orde verbonden worden, toepasselijk worden gemaakt. 144  Enkele van deze 

onrechtstreekse indicaties zullen hierna besproken worden. 

Uit het wetsartikel zelf of de parlementaire voorbereidingen kan men helaas niet afleiden of 

de wetgever de bedoeling had de goede trouw een openbare orde-karakter toe te kennen.145 

We moeten dus onze toevlucht nemen tot andere indicaties in de rechtsregel zelf die zouden 

kunnen wijzen op het openbare orde-karakter van een regeling. 
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3.2. DE AANWEZIGHEID VAN STRAFSANCTIES 
95. Met betrekking tot de aanwezigheid van strafsancties en het verband met de openbare 

orde, werden door de rechtspraak en rechtsleer twee standpunten ontwikkeld: 

Volgens een eerste standpunt moet een bepaling die strafrechtelijk gesanctioneerd wordt 

steeds als een bepaling van openbare orde worden beschouwd. Door de niet-naleving van 

een bepaling strafrechtelijk te willen sanctioneren heeft de wetgever namelijk impliciet 

aangegeven dat deze bepaling het particulier belang overschrijdt en bijgevolg dermate 

belangrijk is dat een straf zich opdringt.146 Deze visie werd reeds in 1940 door DE HARVEN 

aangehangen. Hij schreef in een noot onder een arrest van het Hof van Cassatie namelijk 

dat “Le législateur a suffisament exprimé que l’importance de la règle dépasse l’ordre privé 

lorsqu’il en assure le respect par une sanction pénale”. 147  Indien de wetgever dus een 

sanctie verbindt aan de niet-naleving van een bepaling wil hij hiermee aangeven dat die 

bepaling het algemeen belang overschrijdt en aldus de openbare orde raakt. Hieruit kan 

volgens sommigen dan ook het omgekeerde worden afgeleid: indien de wetgever de niet-

naleving van een regel niet strafrechtelijk sanctioneert, dan raakt deze regel de openbare 

orde niet. Maar op vandaag word de niet-naleving van een groot aantal regels bestraft met 

strafsancties, waardoor het risico bestaat dat deze zienswijze op het openbare orde-begrip 

grotendeels wordt uitgehold.148 

Een tweede standpunt, dat vandaag de dag kan worden beschouwd als de 

meerderheidsstrekking, stelt dat strafbepalingen weliswaar een belangrijke aanwijzing 

kunnen zijn voor het openbare orde-karakter van een bepaalde rechtsregel, maar dat dit niet 

noodzakelijk het geval is. Straffen kunnen namelijk ook de effectieve naleving van een 

rechtsregel nastreven die louter particuliere belangen beschermen zodat, ondanks de 

aanwezigheid van deze strafsancties, de reglementering niet als van openbare orde kan 

worden beschouwd.149 Een voorbeeld hiervan vindt men in de rechtspraak van het Hof van 

Cassatie met betrekking tot artikel 23 Loonbeschermingswet. De niet-naleving van artikel 23 
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Loonbeschermingswet wordt strafrechtelijk gesanctioneerd volgens artikels 42 en 43 van 

diezelfde wet. Niettemin besliste het Hof dat artikel 23 Loonbeschermingswet van dwingend 

recht is, en louter particuliere belangen beoogt te beschermen.  De wet heeft namelijk 

wezenlijk tot doel de werknemer te beschermen.150 

Het Hof van Cassatie bevestigde in een arrest van 10 maart 1980 nogmaals dat een 

strafsanctie niet steeds leidt tot het besluit dat de strafrechtelijk gesanctioneerde regel van 

openbare orde is. Er moet namelijk een onderscheid worden gemaakt tussen de strafwet zelf 

die van openbare orde is, en de strafrechtelijk gesanctioneerde rechtsregel die van louter 

dwingend recht kan zijn.151 

96. De mate waarin de aanwezigheid van een strafsanctie aangeeft of een rechtsregel al dan 

niet van openbare orde is, is daarenboven nauw verbonden met de wijze waarop het begrip 

openbare orde wordt ingevuld.  

Enerzijds kan men de openbare orde eng interpreteren, en enkel de rechtsregels die een 

hoger algemeen belang op zich nastreven als van openbare orde beschouwen. Dit zou ertoe 

leiden dat rechtsregels die louter particuliere belangen ogen te beschermen nooit een 

openbare orde-karakter kunnen worden toebedeeld, hoewel ook deze soms bestraft worden 

met een strafsanctie. Indien men de enge interpretatie volgt, kan dus niet worden 

voorgehouden dat de aanwezigheid van een strafsanctie wijst op het openbare orde-karakter 

van de regeling, daar ook de schending van rechtsregels die louter private belangen 

beschermen soms gesanctioneerd worden. 

Anderzijds kan men de openbare orde ook ruim gaan interpreteren, waarbij men een norm 

reeds van openbare orde gaat beschouwen indien blijkt dat bekommernissen van algemeen 

belang tot deze norm hebben geleid, ook al gaat het om een norm die louter particuliere 

belangen beschermt (maar dus door bekommernissen van algemeen belang werd 

ingegeven). In dat geval is het wel verdedigbaar om de aanwezigheid van strafsancties te 

beschouwen als een aanwijzing voor het openbare orde-karakter van de norm.152 
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3.3. HET BELANG DAT DE REGEL BEOOGT TE BESCHERMEN 

97. Een tweede indicatie vindt men in het belang dat de rechtsregel beoogt te beschermen. 

Meestal wordt aangenomen dat het onderscheid tussen een rechtsregel van openbare orde 

en een rechtsregel van dwingend recht, gelegen is in de aard van het belang dat de 

rechtsregel beoogt te beschermen. Rechtsregels van openbare orde beogen namelijk het 

algemeen belang te beschermen, terwijl rechtsregels van dwingend recht strekken tot het 

beschermen van particuliere belangen. Op dit criterium van de doelstelling van de 

bescherming van het algemeen belang om het onderscheid te maken tussen rechtsregels 

van openbare orde en van dwingend recht wordt veel kritiek uitgeoefend. Een deel van de 

doctrine is namelijk van oordeel dat de bescherming van de belangen van zwakke 

bevolkingsgroepen – wat met regels van dwingend recht wordt beoogd – evenzeer 

ingegeven is door redenen van algemeen belang, zoals het verzekeren van de sociale vrede, 

het tegengaan van een bovenmatige schuldenlast, het waarborgen van de stabiliteit van het 

woonrecht van de huurders tegen een betaalbare prijs,..153 

 

3.4. DE AANWEZIGHEID VAN DE GEVOLGEN DIE VERBONDEN 

WORDEN AAN HET OPENBARE ORDE-KARAKTER 

98. Een derde aanwijzing naar het openbare orde-karakter van een regeling vindt men in de 

gevolgen die verbonden zijn aan het openbare orde-karakter. Het gaat om de 

nietigheidssanctie, de verplichting voor de rechter om ambtshalve de naleving van de 

wetsbepalingen na te gaan en de onmogelijkheid om te verzaken aan bepaalde bepalingen.  

De nietigheidssanctie op zich kan niet worden beschouwd als een aanwijzing voor het 

openbare orde-karakter van een regel. Ze duidt namelijk enkel aan dat het om een 

dwingende wetsbepaling gaat waarvan men bij bijzondere overeenkomst niet kan afwijken. 

De nietigheid op zich is dus niet bepalend voor het openbare orde-karakter van een regel, 

daar ook een bepaling van louter dwingend recht met de nietigheid gesanctioneerd kan 

worden. Wel bepalend voor het openbare orde-karakter van een regeling is de aard van die 

nietigheid. Indien de nietigheid van relatieve aard is, en dus wordt bedongen in het voordeel 

van één partij, wordt aanvaard dat de regel in kwestie niet als van openbare orde kan 

                                                
153

 B. CATTOIR, A. COLPAERT, M. VAN LOON, A. VAN OEVELEN, L. VAN VALCKENBORGH en R. VINCKX, “De 
nietigheid van overeenkomsten wegens strijdigheid met de openbare orde of de goede zeden: 
algemene beginselen en een grondslagenonderzoek”, TPR 2011, 1366, nr. 17. 



 

54 
 

worden beschouwd. Is de nietigheid daarentegen van absolute aard, dan wordt dit aanzien 

als een aanwijzing voor het openbare orde-karakter van een regel.154 

Aangaande de verplichting van de rechter om ambtshalve de naleving van een wetsbepaling 

na te gaan, geldt dat indien een rechter verplicht wordt om ambtshalve de naleving van een 

bepaalde regel te controleren, dit aanzien wordt als een duidelijke aanwijzing van het 

openbare orde-karakter van deze regel.155 

Ten laatste worden ook regels waarbij de wetgever uitdrukkelijk verboden heeft hieraan te 

verzaken aanzien als zijnde van openbare orde. Kan van een rechtsregel afgeweken worden 

dan impliceert dit dat deze regel niet van openbare orde is.156 

 

3.5. TOETSING VAN DE GOEDE TROUW AAN DE GEGEVEN 

INDICATIES 

3.5.1. DE SANCTIE DIE WORDT VERBONDEN AAN DE SCHENDING 

VAN ARTIKEL 1134, LID 3 BW 

99. Om te kunnen nagaan of de goede trouw de openbare orde raakt moet men eerst weten 

welke sanctie er aan de niet-naleving van artikel 1134, lid 3 BW wordt verbonden. Om dit te 

achterhalen zal de link worden gelegd met de sanctie die verbonden wordt aan het 

rechtsmisbruik. 

In een arrest van 1 oktober 2010 besliste het Hof van Cassatie het volgende: “Krachtens 

artikel 1134, eerste lid van het BW strekken alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, 

degenen die deze hebben aangegaan, tot wet. Het in het derde lid van die bepaling 

vastgelegde beginsel krachtens hetwelk de overeenkomst te goeder trouw moet worden 

uitgevoerd, verbiedt een partij om misbruik te maken van een hem door de overeenkomst 
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 A. VAN REGENMORTEL, “Enkele bedenkingen bij de betekenis en de draagwijdte van het begrip 
openbare orde in het sociaal recht”, TSR 1997, nr. 64-66. 
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 A. VAN REGENMORTEL, “Enkele bedenkingen bij de betekenis en de draagwijdte van het begrip 

openbare orde in het sociaal recht”, TSR 1997, nr. 67. 
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openbare orde in het sociaal recht”, TSR 1997, nr. 68. 
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toegekend recht.”157  Het Hof bepaalt dus expliciet dat de uitvoering van de overeenkomst te 

goeder trouw inhoudt dat men geen misbruik mag maken van de rechten die de 

overeenkomst een partij toekent, waardoor ze rechtsmisbruik gelijkstelt met de goede trouw. 

Sindsdien mag men aannemen dat rechtsmisbruik eigenlijk een andere benaming is voor de 

essentiële toetssteen van het niet te goeder trouw uitoefenen van contractuele rechten.158  

Men kan de sanctie die aan het rechtsmisbruik verbonden wordt dus in één lijn doortrekken 

naar de goede trouw. De sanctie op rechtsmisbruik bestaat in het opleggen van de normale 

uitoefening van het misbruikte recht of het herstel van de schade die werd aangericht door 

het misbruik.159 Er wordt dus wel degelijk een remedie verbonden aan het rechtsmisbruik, en 

bijgevolg aan niet-naleving van de goede trouw, zij het geen strafsanctie.  

Men zou uit de afwezigheid van een strafsanctie kunnen afleiden dat de goede trouw de 

openbare orde niet raakt, maar zoals hierboven reeds vermeld werd is de aanwezigheid van 

een strafsanctie slechts een aanwijzing en geen determinerend element van het openbare 

orde-karakter van een regeling. 

Het criterium van de aanwezigheid van een strafsanctie kan dus geen uitsluitsel bieden op 

de vraag of de goede trouw de openbare orde raakt, daar de meningen over de relevantie 

van het criterium verdeeld zijn.  

100. In het Franse recht wordt de link tussen het rechtsmisbruik en de goede trouw niet 

gelegd. Het blijven twee afzonderlijke figuren waardoor wat geldt voor l’abus de droit niet kan 

worden doorgetrokken naar la bonne foi. Men kan dus niet terugvallen op de sanctie van 

l’abus de droit maar men moet op zoek gaan naar de sanctie van la bonne foi zelf. 

In Frankrijk wordt de miskenning van de goede trouw als volgt gesanctioneerd: “Le 

manquement à la bonne foi, qui est ordinairement sanctionné par la responsabilité civile du 

contractant de mauvaise foi, peut certes trouver une autre sanction dans la neutralisation de 

la stipulation mise en oeuvre”.160 Enerzijds kan de persoon die de goede trouw miskent 
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 Cass. 1 oktober 2010, Juridat nr. C.08.0331.F. en C.09.0565.N, www.juridat.be.  
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 W. VAN EECKHOUTTE, “De goede trouw in het arbeidsovereenkomstenrecht: een aanzet tot 

herbronning en re-integratie”, TPR 1990, nr. 13; J-F. ROMAIN, Théorie critique du principe général de 
bonne foi en droit privé, Brussel, Bruylant, 2000, 919-921; Dezelfde conclusie volgt uit het 
princiepsarrest van het Hof van Cassatie van 19 september 1983. 
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 Cass. 5 maart 1985, Arr. Cass. 1984-1985, nr. 374. 
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 Cass. (FR) 10 juli 2007, Kamer van Koophandel, 

http://lexinter.net/JPTXT4/JP2005/sanction_de_la_mauvaise_foi_contractuelle.htm, paragraaf 1-3; Zie 
communiqué met betrekking tot dit arrest, http://lexinter.net/JPTXT4/JP2005/communique53.htm, 
tweede paragraaf.  
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burgerrechtelijk worden aangesproken, anderzijds kan een bepaalde clausule in de 

overeenkomst worden geneutraliseerd. De sanctie die verbonden wordt aan de schending 

van  la bonne foi wijst dus helemaal niet in de richting van een openbare orde-karakter. 

3.5.2. DE GEVOLGEN DIE VERBONDEN WORDEN AAN DE GOEDE 

TROUW 

101. De tweede aanwijzing waaraan de goede trouw moet worden getoetst, zijn de gevolgen 

die verbonden worden aan een regel. Men kan zich dus afvragen welke gevolgen aan de 

goede trouw worden verbonden:  

- Is een overeenkomst of rechtshandeling absoluut nietig wanneer deze de goede 

trouw schendt? 

- Kan er via bijzondere overeenkomst van de goede trouw worden afgeweken? 

- Kan de rechter de nietigheid van de overeenkomst ambtshalve inroepen bij een 

schending van de goede trouw? 

A. De nietigheid 

102. De door de goede trouw geïnterpreteerde, beperkte of aangevulde rechtshandeling of 

overeenkomst blijft gewoon bestaan. Wil men de overeenkomst nietig laten verklaren dan 

moet men zelf naar de rechter stappen om deze nietigheid te vorderen. Er wordt met andere 

woorden een relatieve en geen absolute nietigheid aan de goede trouw verbonden, waardoor 

de sanctie niet echt overeenstemt met een openbare orde-karakter.161 Maar ook de absolute 

nietigheid wordt slechts aanzien als een aanwijzing van het openbare orde-karakter van een 

regeling, waardoor louter op basis van het ontbreken van een absolute nietigheid niet kan 

worden uitgesloten dat de goede trouw niet van openbare orde is.162 

103. Het argument dat de goede trouw niet met de openbare orde zou overeenstemmen 

omwille van haar relatieve karakter moet overigens worden genuanceerd door de 

doelmatigheidsbenadering van de nietigheidssanctie. Deze benadering houdt in dat de 

nietigheidssanctie maatwerk moet zijn, en dat men de nietigheid nooit verder mag laten 
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nietigheid van overeenkomsten wegens strijdigheid met de openbare orde of de goede zeden: 
algemene beginselen en een grondslagenonderzoek”, TPR 2011, 1365, nr. 16; Hetzelfde geldt wat 
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reiken dan haar doel noodzakelijk maakt.163 De meerderheid van de doctrine stelt dan ook 

voorop dat de sanctie aangepast moet zijn aan de aard en het doel van de geschonden 

rechtsregels en aan het milieu waarin ze moet inwerken.164  

Deze tendens om de nietigheidssanctie te moduleren heeft geleid tot een vervaging tussen 

de absolute en de relatieve nietigheid, en tussen hun strikt te onderscheiden draagwijdte. 

Men kan bijvoorbeeld verwijzen naar de beslissing van het Hof van Cassatie om de relatieve 

nietigheid toe te passen wanneer de toestemming, als geldigheidsvoorwaarde van de 

overeenkomst, ontbreekt. Men zou hier nochtans een absolute nietigheid verwachten vermits 

de geldigheidsvoorwaarden van rechtshandelingen de wilsautonomie bepalen en afbakenen 

en dit in het privaatrecht behoort tot de juridische grondslagen van de maatschappelijke 

orde.165 

Ook de rechtsleer heeft zich reeds gebogen over een flexibeler sanctiebeleid. Zo heerst er 

de opvatting dat  onrechtmatige bedingen weliswaar slechts relatief nietig zijn -daar de regels 

uit Boek 6 van het Wetboek Economisch Recht van dwingende aard zijn en niet van 

openbare orde- maar dat de rechter desalniettemin de nietigheid ambtshalve moet kunnen 

inroepen omdat dit de enige wijze is om aan deze beschermende regels een effectieve 

afdwingbaarheid te verlenen.166 De relatieve nietigheid krijgt hier dus een kenmerk van de 

absolute nietigheid aangemeten omdat dit bijdraagt tot het doel van de regel en de 

effectiviteit van de sanctie. 

Gezien deze vervaging tussen de relatieve en de absolute nietigheid, kan niet meer 

voorgehouden worden dat de absolute nietigheid een determinerend element is om te 

bepalen of een regel van openbare orde is of niet. Een regel kan net zo goed van openbare 

orde zijn en toch gesanctioneerd worden met een relatieve nietigheid.  
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B. De mogelijkheid om de goede trouw uit te sluiten 

104. Over het algemeen wordt aanvaard dat men de goede trouw niet bij overeenkomst kan 

uitsluiten. Partijen kunnen niet geldig stipuleren dat hen achteraf geen bijkomende 

verplichtingen kunnen worden opgelegd op grond van de goede trouw. Het is daarentegen 

wel mogelijk dat de partijen ten aanzien van een mogelijke, concrete toepassing van de 

goede trouw-plicht – bijvoorbeeld de informatieplicht – vooraf in hun overeenkomst een 

beding opnemen dat inhoudt dat zij achteraf met betrekking tot een bepaald punt geen 

informatieaanspraken zullen laten gelden, of waarbij één van hen bijvoorbeeld erkent 

volledig geïnformeerd te zijn. Toch blijft ook hier de greep van de goede trouw bestaan: het 

beding waarin een concrete toepassing van de goede trouw wordt wegbedongen is namelijk 

zelf weer onderworpen aan de goede trouw. Een algemeen geredigeerde contractuele 

uitsluiting van de goede trouw belet niet dat partijen aan deze norm onderworpen blijven.  

Dezelfde idee is terug te vinden in artikel 1:201 van de Principles of European Contract Law. 

In artikel 1:201 PECL staat namelijk heel duidelijk dat partijen de plicht om overeenkomstig 

de goede trouw te handelen niet contractueel kunnen uitsluiten:  

“(1) Each party must act in accordance with good faith and fair dealing.  

 (2) The parties may not exclude or limit this duty”.167  

Deze indicatie kan alvast een aanwijzing zijn van een eventueel openbare orde-karakter. 

C. Het ambtshalve opwerpen van de nietigheid door de rechter 

105. In principe moet de rechter de nietigheid enkel ambtshalve opwerpen indien het gaat 

om een absolute nietigheid. 168  De goede trouw wordt echter bestraft met een relatieve 

nietigheid, waardoor deze principieel niet ambtshalve door de rechter moet worden 

ingeroepen. Maar hierboven werd gesteld dat de grenzen tussen de relatieve en de absolute 

nietigheid aan het vervagen zijn, en dat de rechter in bepaalde gevallen ook de relatieve 

nietigheid ambtshalve moet kunnen inroepen.  
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Men zou de redenering die van toepassing is op de onrechtmatige bedingen uit Boek 6 van 

het Wetboek Economisch Recht in dezelfde lijn kunnen doortrekken naar de goede trouw. 

Net als voor de onrechtmatige bedingen, is het ook voor de effectieve afdwingbaarheid van 

de goede trouw noodzakelijk dat de rechter de nietigheid ambtshalve kan opwerpen bij een 

schending van artikel 1134, lid 3 BW. Kan de rechter dit niet, en laten partijen na in een 

geding de nietigheid op te werpen, dan blijft de goede trouw dode letter. Dit kan niet de 

bedoeling van de wetgever zijn geweest, zeker nu in de voorgaande hoofdstukken 

vastgesteld is hoe belangrijk de goede trouw voor ons rechtstelsel is.169  

Uit dit alles kan men afleiden dat de rechter de nietigheid ambtshalve zou moeten kunnen 

inroepen bij een schending van artikel 1134, lid 3 BW, wat een sterke aanwijzing kan zijn van 

het openbare orde-karakter van de goede trouw. 

3.5.3. HET BELANG DAT DE REGEL BEOOGT TE BESCHERMEN 

106. De plicht van contractpartijen om hun contractuele rechten en plichten te goeder trouw 

uit te voeren behoort tot de essentiële belangen van de gemeenschap. Het is namelijk in 

ieders belang dat contracten te goeder trouw worden uitgevoerd, zowel contracten gesloten 

met particulieren als contracten gesloten met de overheid. Indien men niet kan rekenen op 

de goede uitvoering van het contract door de medecontractant, waarop dan nog wel? Indien 

men hier niet van kan uitgaan zullen personen niet zo snel meer overgaan tot het sluiten van 

een overeenkomst, daar ze er niet van kunnen uitgaan dat deze ook te goeder trouw zal 

worden uitgevoerd. Komen er minder overeenkomsten tot stand omdat men wantrouwig is 

geworden, dan heeft dit een invloed op de hele gemeenschap. Wanneer er minder 

contracten gesloten worden kan dit een negatieve invloed hebben op bijvoorbeeld de 

economie of het sociale gebeuren. 

107. Ook in Frankrijk heeft de wetgever zelf niet aangegeven met welk belang la bonne foi 

werd ingegeven, waardoor het ook hier moeilijk is dit te achterhalen. Maar wat geldt voor 

België, kan ook van toepassing worden verklaard op het Franse recht. La bonne foi 

beschermt eigenlijk louter particuliere belangen en behoort dus tot de ordre public 

économique de protection. Hierin kan de intentie van de wetgever worden afgeleid om geen 

openbare orde-karakter aan dit principe toe te kennen. Maar toch speelt de goede trouw ook 

in Frankrijk een heel belangrijke rol bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, 

zo belangrijk dat het principe het individueel belang overstijgt en ook maatschappelijk een 
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grote invloed heeft. Dit wijst uiteraard nog niet op een openbare orde-karakter, maar geeft 

alleszins wel weer hoe belangrijk en fundamenteel de goede trouw geworden is. 

108. De regel dat contracten te goeder trouw moeten worden uitgevoerd, heeft de afgelopen 

decennia een groot belang verkregen in ons recht en kan als dermate fundamenteel worden 

beschouwd voor onze maatschappij, dat men ervan kan uitgaan dat deze werd ingegeven 

door het algemeen belang, ook al beschermt de regel in se louter particuliere belangen. 

3.5.4. DE TOETSING AAN DE DEFINITIE VAN HET HOF VAN 

CASSATIE 

109. Indien op grond van de bedoeling van de wetgever en de tekst van de rechtsregel zelf 

niet kan worden uitgemaakt of de rechtsregel van openbare orde is of niet, dient het door het 

Hof van Cassatie geformuleerde criterium te worden gehanteerd of de rechtsregel de 

essentiële belangen van de Staat of van de gemeenschap raakt, of in het privaatrecht, de 

juridische grondslagen vestigt waarop de economische of morele orde van de maatschappij 

rust. Dit oude criterium werd recentelijk door VAN GERVEN op eigentijdse wijze 

geherformuleerd als het geheel van de rechtsregelen die de constitutionele, politieke, 

ethische, sociale en economische grondslagen vastleggen waarop een democratische 

samenleving gebaseerd is. 170  Het gaat hierbij om een aantal fundamentele normen en 

beginselen die ten grondslag liggen aan onze maatschappelijk ordening en die om die reden 

een redelijke stabiliteit vertonen. 

Het voorschrift dat contractpartijen bepaalde objectieve gedragsregels die uit de goede trouw 

worden afgeleid moeten eerbiedigen bij de uitoefening van hun contractuele rechten en 

plichten, heeft een weerslag op de gehele maatschappelijke ordening en kan als juridische 

grondslag voor de economische of morele orde van de maatschappij worden beschouwd, en 

betreft meer dan de belangen van de partijen alleen.171 Het is namelijk in het belang van de 

goede werking van onze maatschappij dat iedereen kan rekenen op de goede trouw van de 
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medecontractant. Men kan dus stellen dat de goede trouw voldoet aan de definitie die door 

het Hof van Cassatie wordt gehanteerd om te bepalen of een regel van openbare orde is. 

 

3.6. BESLUIT 

110. Uit het voorgaande blijkt dat het niet zo evident is om de goede trouw te toetsen aan de 

openbare orde. Dit is vooral zo omdat de wetgever zelf geen enkele indicatie gegeven heeft 

waaruit een voorkeur in de ene of de andere richting zou kunnen worden afgeleid. 

Daarenboven zijn de aanwijzingen ook niet waterdicht: ze kunnen wijzen op een openbare 

orde-karakter, maar de loutere aanwezigheid ervan wil dus nog niet zeggen dat een regeling 

ook werkelijk van openbare orde is. Een regeling kan namelijk, bij wijze van voorbeeld, 

bestraft worden met een strafsanctie en toch slechts van dwingend recht zijn.  

Het is dus niet eenvoudig om uit dit hoofdstuk te concluderen of de goede trouw nu wel of 

niet van openbare orde is. Het antwoord op die vraag hangt voornamelijk af van hoe de 

aanwijzingen worden geïnterpreteerd, en welk gewicht aan de aanwijzingen wordt gegeven. 

Zo zal het belang waarmee de regel werd ingegeven zwaarder doorwegen dan de sanctie 

die aan de regel verbonden wordt.  

Om de vraag naar het openbare orde-karakter van de goede trouw beter te kunnen 

beantwoorden moet er dus op zoek worden gegaan naar bijkomende argumenten. Dat is dan 

ook de bedoeling van het volgende hoofdstuk.  
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HOOFDSTUK 4. ARGUMENTEN PRO EN CONTRA 

111. Na het definiëren van de goede trouw, de openbare orde, en het toetsen van de goede 

trouw aan de aanwijzingen die kunnen wijzen op een openbare orde-karakter, komen we tot 

de onderzoeksvraag van deze masterproef: moet de regel van uitvoering der 

overeenkomsten te goeder trouw aanzien worden als zijnde van openbare orde? Is de regel 

der goede trouw met andere woorden dermate belangrijk dat zij wordt beschouwd als één 

van de juridische grondslagen waarop de economische en morele orde van de maatschappij 

berust, en waarvan niet kan worden afgeweken omdat zij het algemeen belang dient? 

Deze vraag kan uiteraard slechts op twee manieren beantwoord worden. Men kan ze positief 

beantwoorden en aldus van mening zijn dat de goede trouw inderdaad tot de openbare orde 

behoort. Maar deze vraag kan ook negatief beantwoord worden, waardoor de goede trouw 

aanzien wordt als een regel die enkel private belangen beschermt. In het volgende deel van 

deze masterproef zal worden ingegaan op deze twee strekkingen en zullen de argumenten 

die verschillende auteurs geven met betrekking tot dit vraagstuk onder de loep worden 

genomen. 

 

4.1. DE GOEDE TROUW IS NIET VAN OPENBARE ORDE 

112. Één van de belangrijkste auteurs die van mening is dat de regel der goede trouw niet tot 

de openbare orde kan behoren, is Ludo CORNELIS. In deze masterproef is reeds gebleken 

dat CORNELIS geen aanhanger is van de goede trouw-regel en haar uitwerkingen, en 

eerder sceptisch tegenover artikel 1134, lid 3 BW staat. Het hoeft dan ook niet te verbazen 

dat hij van oordeel is dat de uitvoering van overeenkomsten te goeder trouw de openbare 

orde niet raakt. 

 In zijn artikel Rechtsverwerking: een toepassing van de goede trouw? geeft hij een aantal 

argumenten weer die volgens hem duidelijk aantonen dat de regel der goede trouw absoluut 

niet als een regel van openbare orde kan worden beschouwd. CORNELIS haalt drie 

argumenten aan. 

Ten eerste stelt hij dat het te betwijfelen is of alle maatschappelijke gedragsregels die uit de 

goede trouw worden afgeleid, en dus in functie van de feitelijke omstandigheden, de 

maatschappelijke behoeften en waardeoordelen zijn bepaald, ook meteen de grondslagen 
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vastleggen waarop de economische en morele orde van de samenleving rust. CORNELIS 

stelt dat dit weliswaar het geval kàn zijn, maar dat het niet noodzakelijk is.172  

Ten tweede, stelt CORNELIS, bestaat de sanctie van een regel van openbare orde uit een 

straf of nietigverklaring. De goede trouw daarentegen strekt er toe maatschappelijke 

gedragsregels op te leggen, eventueel geheel of gedeeltelijk ten koste van bestaande, door 

de wilsautonomie gedetermineerde gedragsregels. Zij beoogt het slachtoffer van de 

miskenning ervan de voordelen toe te kennen waarop in goede trouw werd gerekend. De 

door de goede trouw geïnterpreteerde, aangevulde, beperkte of gewijzigde rechtshandeling 

blijft met andere woorden bestaan. Volgens CORNELIS stroken de functies van de goede 

trouw en de sanctionering van de schending ervan niet met het mechanisme van 

nietigverklaring dat verwacht wordt van een regel met een openbare orde-karakter.173 

Ten derde wordt er aangenomen dat bij de bepaling van de gedragsregels die de goede 

trouw oplegt, de afspraken die tussen partijen werden gemaakt in min of meerdere mate een 

invloed kunnen hebben op de inhoud van deze gedragsregels. Rechtsregels van openbare 

orde daarentegen zijn niet beïnvloedbaar door de wil van de rechtssubjecten en de inhoud 

ervan kan bijgevolg ook niet door hen worden gewijzigd.174 Hoewel dit een stevig argument 

lijkt, kan er toch ook kritiek op worden gegeven. Het is inderdaad zo dat de inhoud van de 

gedragsregels die uit de goede trouw worden afgeleid kan variëren van geval tot geval en 

beïnvloed kan worden door de afspraken die partijen onderling maakten. Maar dit betekent 

niet dat deze gedragsregels de openbare orde niet zouden kunnen raken. Ook de inhoud 

van de openbare orde zelf is namelijk veranderlijk in tijd en ruimte, daar het begrip de 

weerspiegeling is van de sociale en morele basiswaarden van onze juridische samenleving.   

113. Buiten de argumenten die CORNELIS aanhaalt zijn er uiteraard nog argumenten te 

bedenken die zouden kunnen wijzen op het niet-openbare orde-karakter van artikel 1134, lid 

3 BW. 

Zo is het problematisch dat artikel 1382 BW in de huidige rechtspraak 175  niet als van 

openbare orde wordt beschouwd. Er wordt namelijk vaak een verband gelegd tussen artikels 
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 L. CORNELIS, “Rechtsverwerking: een toepassing van de goede trouw?”, TPR 1990, 602. 
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de totstandkoming van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2000, 394. 



 

64 
 

1382 BW en 1134 BW. Zo wordt artikel 1134 BW beschouwd als de contractuele 

tegenhanger van artikel 1382 BW, dat enkel uitwerking kan vinden in buitencontractuele 

aangelegenheden. Indien men in dat geval stelt dat artikel 1382 BW niet van openbare orde 

is, dan is het moeilijk vol te houden dat artikel 1134 BW dat wel zou zijn. 

Dit argument kan in Frankrijk van tafel worden geveegd: daar wordt artikel 1382 CC namelijk 

wél beschouwd als zijnde van openbare orde, waardoor het makkelijker vol te houden is dat 

ook artikel 1134, lid 3 CC van openbare orde zou zijn.176 

Een andere moeilijkheid schuilt in de cassatierechtspraak met betrekking tot artikel 1135 

BW. Er werd namelijk beslist dat artikel 1135 BW slechts van aanvullend recht is en dat de 

partijen de toepassing ervan contractueel dan ook kunnen uitsluiten. Zo zijn er verschillende 

uitspraken van het Hof van Cassatie te vinden waarin zij dit duidelijk maakt :  

- het gebruik is niet noodzakelijk in de overeenkomst tussen partijen opgenomen; dit is 

slechts het geval wanneer de contractanten het niet anders hebben bedongen177 

- wanneer in de overeenkomst een bepaald gebruik wordt geweerd, zij het impliciet, 

kan het gebruik geen aanvullende bron van verbintenissen zijn178 

- bij overeenkomst mag worden afgeweken van gebruiken en gewoonten, op 

voorwaarde dat geen regel van openbare orde dit verbiedt179 

Het feit dat het Hof van Cassatie in artikel 1135 BW slechts een bepaling van suppletief recht 

ziet is moeilijk verzoenbaar met het openbare orde-karakter van artikel 1134, lid 3 BW, 

aangezien artikel 1135 BW wordt beschouwd als een toepassing van artikel 1134, lid 3 

BW.180 

Een ander argument dat vaak door de tegenstanders van de goede trouw wordt aangehaald 

is het artikel 1134, lid 1 BW dat stelt dat alle overeenkomsten die geldig zijn aangegaan de 
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 A. DE BOECK, Informatierechten en -plichten in het contractenrecht. Een onderzoek naar grondslag, 
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partijen tot wet strekken. Pacta sunt servanda, en daar gaat niets boven. De aanvullende, 

interpretatieve of beperkende werking van de goede trouw kunnen daar niets aan 

veranderen.181 

 

4.2. DE GOEDE TROUW IS VAN OPENBARE ORDE 

114. De eerste die aandacht schonk aan de goede trouw was BAERT in zijn openingsrede 

van 1956. Hij beschouwde de goede trouw toen al als zijnde van openbare orde. Meer nog, 

hij vormde een argument tegen het “pacta sunt servanda”-beginsel dat door velen aanzien 

wordt als onaantastbaar. BAERT stelt namelijk dat deze visie geen steun vindt in de 

opvattingen van de opstellers van het Burgerlijk Wetboek. De opstellers hebben namelijk de 

bindende kracht van de overeenkomsten zeker niet als absoluut aanzien. Ten aanzien van 

het adagium kan dan ook worden gesteld dat “Il a le defaut de tous les adages: il est top 

absolu”. Volgens BAERT hebben de opstellers van het Burgerlijk Wetboek de goede trouw 

zeker niet als minder belangrijk beschouwd dan artikel 1134, lid 1 en 2 BW. De goede trouw 

is namelijk net een mildering van de eerste twee leden van artikel 1134 BW.182 

115. Ook GEELHAND geeft een argument om artikel 1134, derde lid BW als van openbare 

orde te beschouwen. Hij stoelt de objectieve goede trouw - via het vertrouwensbeginsel- op 

het algemeen belang.183 En regels die zijn ingegeven door het algemeen belang worden 

principieel als van openbare orde beschouwd. Er werd echter reeds uiteengezet dat dit geen 

sluitend criterium is. Een regel kan namelijk tevens zijn ingegeven door het algemeen 

belang, maar slechts van dwingend of aanvullend recht zijn. Maar gezien het belang dat de 

goede trouw in ons recht verkregen heeft kan men stellen dat de goede trouw is ingegeven 

door het algemeen belang en aldus als van openbare orde kan worden beschouwd. 

116. Er gaan tevens stemmen op om de goede trouw als een algemeen rechtsbeginsel te 

beschouwen (net zoals men ook het rechtsmisbruik als een algemeen rechtsbeginsel 

beschouwt, cf. supra). Dit is van belang, daar er steeds meer auteurs van mening zijn dat 
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ook algemene rechtsbeginselen deel uitmaken van de openbare orde.184 Volgt men deze 

redenering dan kan worden gesteld dat indien men aanvaardt dat de goede trouw een 

algemeen rechtsbeginsel is, dat men dan ook meteen aanvaardt dat ze van openbare orde 

is. 

De goede trouw in het algemeen lijkt moeilijk tot een algemeen rechtsbeginsel verheven te 

kunnen worden. Maar wat de beperkende werking van de goede trouw betreft ligt de situatie 

anders. De beperkende werking kan namelijk worden gelijkgesteld aan het rechtsmisbruik, 

dat door het Hof van Cassatie wel expliciet als een algemeen rechtsbeginsel erkend werd.185 

Gezien de beperkende werking en het rechtsmisbruik synoniemen voor elkaar zijn, moet ook 

de beperkende werking als een algemeen rechtsbeginsel worden beschouwd. Dit wijst 

onmiddellijk ook op het maatschappelijk belang van de beperkende werking, want algemene 

rechtsbeginselen worden beschouwd als fundamentele ongeschreven rechtsregels.186 

117. Een andere aanwijzing dat de goede trouw de openbare orde raakt, is de 

onmogelijkheid om de toepassing van artikel 1134, lid 3 BW contractueel uit te sluiten. Een 

groot deel van de rechtsleer is het namelijk eens dat artikel 1134, lid 3 BW in zijn geheel niet 

kan worden uitgesloten. En de onmogelijkheid om bij bijzondere overeenkomst de 

toepassing van een artikel uit te sluiten kan een aanwijzing zijn van het openbare orde-

karakter van dat artikel. Het is daarentegen wel mogelijk om bepaalde, concrete 

gedragsregels die uit de goede trouw worden afgeleid conventioneel uit te sluiten.187 

Uit een artikel dat in 1983 geschreven werd door RAUWS kan worden afgeleid dat ook hij 

van mening is dat artikel 1134, lid 3 BW de openbare orde raakt. Hij schrijft namelijk : “De 

schending van de gebiedende regel van de uitvoering te goeder trouw, een regel die door de 

wetgever in contractuele sfeer is gesitueerd, brengt dan immers de contractuele 

aansprakelijkheid mee”. 188  RAUWS beschrijft de objectieve goede trouw dus als een 
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gebiedende regel, waaruit geconcludeerd kan worden dat hij deze regel aanziet als een regel 

die door iedereen gevolgd moet worden en waar niet van kan worden afgeweken. Dat 

RAUWS de goede trouw aanziet als gebiedend is duidelijk een aanwijzing van het feit dat hij 

er een openbare orde-karakter aan toekent.  

Ook de Principles of European Contract Law189 vermelden de onmogelijkheid om de goede 

trouw contractueel uit te sluiten. In het PECL staat dat partijen steeds moeten handelen 

overeenkomstig “good faith and fair dealing” en dat van deze verplichting niet kan worden 

afgeweken.190 Dat er niet van kan worden afgeweken toont aan dat het principe als zo 

fundamenteel beschouwd wordt dat men niet wil dat partijen het kunnen uitsluiten. Ook dit 

zou kunnen wijzen op een openbare orde-karakter.191 

De onmogelijkheid om de goede trouw contractueel uit te sluiten blijft één van de zwakste 

argumenten om er een openbare orde-karakter aan toe te kennen. Er zijn namelijk tal van 

regelingen waarvan men niet bij bijzondere overeenkomst kan afwijken, maar die toch 

slechts van dwingend recht zijn. Denk maar aan de Woninghuurwet of de regeling met 

betrekking tot de consumentenbescherming.  

Het niet kunnen afwijken van een regel wijst eerder op het maatschappelijk belang ervan, en 

niet zozeer op het openbare orde-karakter. 

118. DUFRENE schreef in een noot onder het arrest van het Hof van Cassatie van 19 

september 1983 dat artikel 1134, lid 3 BW een imperatief karakter heeft en dat het 

rechtsmisbruik op dit artikel zou moeten worden gestoeld, eerder dan op artikel 1382 BW 

(zoals toen nog gebruikelijk was).192 Hij beschrijft de goede trouw als “imperatief”, maar het is 

natuurlijk niet te achterhalen of DUFRENE hiermee bedoelde dat de goede trouw de 

openbare orde raakt of van louter dwingend recht is. 

119. Men vindt ook in het internationaal recht aanwijzingen van het belang van de goede 

trouw. KOLB schreef namelijk dat: “La doctrine et la pratique ne cessent d’affirmer que la 

bonne foi est un principe fondamental du droit international. On dit que la bonne foi est un 

principe essentiel pour tout ordre juridique ; qu’elle domine l’ensemble du droit international; 
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qu’elle est son fondement; qu’elle en constitue un principe constitutionnel.” 193  In het 

internationaal recht wordt de goede trouw dus al langer als fundamenteel aanzien, en stelt 

men zelfs dat ze ten grondslag ligt aan de gehele juridische orde. Dit is een duidelijke 

aanwijzing van het openbare orde-karakter van de goede trouw in het internationaal recht. 

120. Ook het Draft Common Frame of Reference194 vermeldt de plicht om te goeder trouw te 

handelen. Meer nog, in het DCFR wordt dit beginsel aanzien als fundamenteel. Het DCFR 

bepaalt namelijk “One party’s contractual security is increased by the fact that the other is 

expected to co-operate and act in accordance with the requirements of good faith and fair 

dealing. Nothing is more detrimental to contractual security than a contractual partner who 

does not do so: a cheating and untrustworthy partner, and even an uncooperative partner, 

may be worse than no partner at all”. 195 Het DCFR vermeldt ook de plicht om te goeder 

trouw te handelen bij het gebruiken van een recht of het beëindigen van een overeenkomst 

(cf. het rechtsmisbruik): “A person has a duty to act in accordance with good faith and fair 

dealing in performing an obligation, in exercising a right to performance, in pursuing or 

defending a remedy for non-performance, or in exercising a right to terminate an obligation or 

contractual relationship”.196 

Het DCFR stelt tevens dat indien een Staat zou beslissen deze regel over te nemen, er van 

deze Staat mag worden verwacht dat ze de regel “mandatory” maakt197. Het lijkt voor de 

DCFR dus aangewezen dat de goede trouw-regel verplichtend wordt opgelegd zodat er niet 

meer van kan worden afgeweken. Dit gegeven kan vergeleken worden met ons openbare 

orde-karakter. 

 

4.3. BESLUIT 

121. Het vraagstuk naar het openbare orde-karakter van de goede trouw is bijzonder moeilijk 

te beantwoorden met een simpele ja of neen. Het antwoord is namelijk veel genuanceerder. 
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Na het onderzoek uit de voorgaande hoofdstukken kan worden besloten dat er een groot 

aantal argumenten zijn om de goede trouw alvast van een openbare orde-karakter te 

voorzien. Maar dit besluit geldt niet onvoorwaardelijk voor alle werkingen van de goede 

trouw.  

Aan de aanvullende en de interpretatieve werkingen van de goede trouw kan geen openbare 

orde-karakter worden toegekend. Hoewel deze werkingen een belangrijk instrument zijn voor 

de rechter, zijn ze niet ingegeven door het algemeen belang en kunnen ze niet leiden tot de 

vernietiging van een overeenkomst. Voor de beperkende werking van de goede trouw ligt het 

anders. Deze werking is zo belangrijk geworden in ons recht dat het verheven is tot een 

algemeen rechtsbeginsel (cfr. het rechtsmisbruik). Dit toont aan dat de meerderheid van de 

rechtspraak en rechtsleer de beperkende werking als zo essentieel aanzien, dat het  wel 

degelijk het algemeen belang raakt en in het privaatrecht de juridische grondslagen vastlegt 

waarop de morele orde van de maatschappij berust. Het behoort namelijk tot ieders morele 

plicht om de rechten die hij uit een overeenkomst put op dergelijke wijze uit te oefenen dat 

de belangen van de andere partij niet worden geschaad. Indien men niet kan uitgaan van dit 

laatste greintje fatsoen in hoofde van de medemens, waarvan dan wel? 

122. Wat Frankrijk betreft liggen de zaken echte anders. Daar lijkt de vraag naar het 

openbare orde-karakter van la bonne foi nog niet aan de orde te zijn. Er wordt in de 

rechtsleer namelijk met geen woord over gerept. Ofwel omdat het voor hen zo 

vanzelfsprekend is dat de goede trouw wel of net niet van openbare orde is dat er niet over 

geschreven moet worden. Ofwel is de vraag voor hen gewoon niet van belang.  

Een korte inductie leert ons echter dat la bonne foi in het Franse recht waarschijnlijk geen 

openbare orde-karakter heeft. De goede trouw kan er namelijk worden ondergebracht in 

l’ordre public économique de protection, aangezien het gaat om een principe dat het 

contractuele evenwicht tussen partijen wil waarborgen en de zwakkere partij wil 

beschermen.198 De goede trouw behoort dus niet tot de ordre public politique, waaraan een 

absoluut openbare orde-karakter wordt toegekend, aangezien het niet gaat om een principe 

dat betrekking heeft op maatschappelijke instituten zoals de Staat of de familie. Regels die 

behoren tot l’ordre public économique de protection worden gesanctioneerd met een 

relatieve nietigheid en worden in het Franse recht tot het dwingend recht gerekend. Hieruit 

kan men afleiden dat het in het Franse recht duidelijk niet de bedoeling was om een 

openbare orde-karakter toe te kennen aan la bonne foi. Er wordt met andere woorden niet 
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over geschreven omdat het voor hen vanzelfsprekend is dat de goede trouw niet van 

openbare orde is.  
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HOOFDSTUK 5. RECHTSVERGELIJKEND 

ONDERZOEK NAAR DE SITUATIE IN NEDERLAND 

5.1. INLEIDING 

123. In tegenstelling tot het Belgische recht dat sinds 1804 quasi-onveranderd gebleven is, 

heeft er in het Nederlandse recht een belangrijke vernieuwing plaatsgevonden. In 1992 werd 

namelijk een Nieuw Burgerlijk Wetboek van kracht, waar maar liefst 45 jaar aan gewerkt is. 

Dit Nieuw Burgerlijk Wetboek (hierna NBW) vervangt het oude, dat dateerde van 1838. Vóór 

1838 kende Nederland net als België de Code Civil, waardoor er ook in het Nederlandse 

recht nog invloeden van te vinden zijn.199  

Eerst zal kort toegelicht worden hoe de goede trouw werd ingevuld in het oude Nederlandse 

recht, meer bepaald in artikel 1374, lid 3 BW. Daaruit zal blijken dat dit oude artikel bijzonder 

dicht aanleunt bij wat wij vandaag verstaan onder de goede trouw. Vervolgens zal de huidige 

situatie besproken worden waarbij net als in het Belgische recht een onderscheid zal worden 

gemaakt tussen de objectieve en de subjectieve goede trouw. Er zal tevens aandacht 

besteed worden aan de functies die aan de goede trouw worden toegekend in het nieuwe 

Nederlandse recht. Ook de vraag of partijen contractueel de redelijkheid en billijkheid kunnen 

beperken of uitsluiten zal aan bod komen. Dit aspect zal behandeld worden bij de 

aanvullende werking, maar behelst ook de interpretatie van de overeenkomst in het 

algemeen. 

Verder zal ook de figuur van het rechtsmisbruik besproken en vergeleken worden, daar deze 

figuur in het Belgisch recht alvast nauw verwant is met de goede trouw. In Nederland staat 

deze figuur bekend onder het misbruik van bevoegdheid, maar de criteria en 

toepassingsgevallen verschillen van de Belgische. 

Finaal zal ook de openbare orde een prominente plek krijgen in deze vergelijking, daar het 

net de bedoeling is te achterhalen of de goede trouw in het Nederlandse recht wordt 

beschouwd als zijnde van openbare orde of niet. 
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5.2. DE GOEDE TROUW IN HET OUDE NEDERLANDSE RECHT: 

ARTIKEL 1374, LID 3 BW 

124. Het Nederlandse recht zoals we het nu kennen is redelijk nieuw. Dat laat mij dan ook 

toe een korte vergelijking te maken tussen de goede trouw zoals deze in Nederland gold 

voor 1992, en na 1992. 

Voordat het nieuwe Burgerlijk Wetboek werd ingevoerd werd het goede trouw-beginsel in het 

Nederlandse recht verwoord door artikel 1374, lid 3 BW: “Overeenkomsten moeten te goeder 

trouw worden uitgevoerd”. Het valt meteen op dat dit artikel identiek is aan het Belgische 

artikel 1134, lid 3 BW Het artikel werd ook op een gelijkaardige manier ingevuld. In haar 

arrest Artist de Laboureur van 9 februari 1923 heeft de Hoge Raad namelijk geoordeeld dat 

deze norm moet worden ingevuld “naar de eisen van redelijkheid en billijkheid”. Ook in het 

Belgische recht wordt de goede trouw vaak in één adem genoemd met adjectieven als 

redelijkheid en billijkheid. 

Artikel 1374, lid 3 BW kon in het Nederlandse recht worden gerekend tot één van de 

principiële grondslagen van het overeenkomstenrecht. Deze bepaling verschafte de rechter 

een deugdelijk controlemiddel op de naleving van overeenkomsten. Het was echter niet 

makkelijk om de inhoud van deze goede trouw te preciseren. Naar aanleiding van de vele 

arresten van de Hoge Raad met betrekking tot de goede trouw werd er gaandeweg een 

omschrijving aan gegeven. Men kan stellen dat de goede trouw met zich meebrengt dat men 

moet handelen zoals fatsoenlijke en redelijke mensen worden verondersteld te handelen, of 

zoals het door de Hoge Raad werd verwoord “de uitvoering van het overeengekomene moet 

plaats hebben naar billijkheid en redelijkheid”. Fatsoenlijkheid, billijkheid en redelijkheid 

moeten dus in acht worden genomen bij de uitvoering van de overeenkomst, en dit zowel 

door de schuldenaar als door de schuldeiser.200  

Ook toen werd reeds de vraag gesteld naar het openbare orde-karakter van deze goede 

trouw. De Hoge Raad besliste op 11 januari 1924 dat een beding krachtens hetwelk de 

rechter niet bevoegd zou zijn de uitvoering van een overeenkomst aan de billijkheid te 

toetsen in strijd is met de openbare orde en de goede zeden. Men kan de goede trouw en de 
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billijkheid contractueel dus niet uitsluiten, en doet men dit toch dan is dat beding nietig en 

onverbindend.201 

Het is de invulling die de Hoge Raad toen aan de goede trouw gegeven heeft die heeft 

bijgedragen tot de inspiratie voor het nieuwe artikel, waarin de objectieve goede trouw wordt 

verwoord door de adjectieven redelijkheid en billijkheid. 

 

5.3. DE GOEDE TROUW IN HET NIEUWE NEDERLANDSE 

RECHT : ARTIKELS 3:11 EN 3:12 NBW 

125. Alvorens een vergelijking kan worden gemaakt tussen het Belgische rechtstelsel en het 

Nederlandse wat betreft de goede trouw en de openbare orde moet een terminologische 

opmerking worden gemaakt. In het Nederlandse recht wordt wat wij verstaan onder de 

objectieve goede trouw namelijk verwoord als de redelijkheid en billijkheid. Wordt er in het 

Nederlandse recht gesproken over de goede trouw, dan wordt daarmee de subjectieve 

goede trouw bedoeld zoals wij die kennen.202  

Dit maakt meteen duidelijk dat ook in Nederland een onderscheid wordt gemaakt tussen de 

objectieve en de subjectieve goede trouw. Hoewel de invulling van deze begrippen 

grotendeels overeenstemt met de Belgische, zijn er toch enkele verschillen. 

5.3.1. DE SUBJECTIEVE GOEDE TROUW 

126. De subjectieve goede trouw wordt beschreven in artikel 3:11 NBW, dat verder uitwerkt 

wat precies onder deze goede trouw moet worden verstaan:  

“Goede trouw van een persoon, vereist voor enig rechtsgevolg, ontbreekt niet alleen, 

indien hij de feiten of het recht, waarop zijn goede trouw betrekking moet hebben, 

kende, maar ook indien hij ze in de gegeven omstandigheden behoorde te kennen. 

Onmogelijkheid van onderzoek belet niet dat degene die goede reden tot twijfel had, 

aangemerkt wordt als iemand die de feiten of het recht behoorde te kennen.”  
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Het gaat hier om het psychologisch element van de goede trouw: was men van een bepaald 

feit of een bepaald recht op de hoogte, of hoorde men daarvan op de hoogte te zijn? In 

tegenstelling tot artikel 1134, lid 3 BW vermeldt dit artikel expliciet de verplichting tot 

onderzoek. Indien men reden heeft om te twijfelen aan een bepaalde toestand of een 

bepaald recht, dan moet men zich door onderzoek op de hoogte stellen van de werkelijke 

toestand.  Welk onderzoek van de persoon in kwestie wordt vereist hangt af van de 

omstandigheden waarin deze persoon zich bevindt. Hierbij zal onder meer van belang zijn 

welke aanleiding tot twijfel er bestond, wat het gewicht was van de handeling waarbij de 

goede trouw vereist werd, de druk waaronder de handeling verricht werd,... Uit de tweede 

zinsnede volgt dat de onmogelijkheid van onderzoek niet steeds goede trouw oplevert. 

Wanneer men een goede reden had om te twijfelen, kan men ook bij onmogelijkheid van 

onderzoek worden aangemerkt als iemand die niet te goeder trouw is.203  

Het artikel vermeldt dus niet echt wat goede trouw is, maar eerder wanneer deze ontbreekt. 

Blijkens de memorie van toelichting is dit met opzet zo gedaan om het artikel duidelijker en 

overzichtelijker te maken. Aldus is een bepaling tot stand gekomen waaruit blijkt onder welke 

omstandigheden men géén beroep mag doen op de eigen onwetendheid.204 

127. Ook in het Belgische recht wordt aanvaard dat de subjectieve goede trouw een 

onderzoeksplicht inhoudt, hoewel dit nergens expliciet wordt vermeld in een wetsartikel. Het 

feit dat iemand iets behoorde te weten hangt namelijk nauw samen met de situatie waarin 

deze persoon geen of onvoldoende gebruik gemaakt heeft van de redelijke mogelijkheid 

waarover hij beschikte om een bepaald feit of een bepaalde rechtstoestand te onderzoeken. 

De onderzoeksverplichting wordt dan ook vooral aangenomen wanneer de omstandigheden 

waarin werd gehandeld achterdocht of argwaan moesten wekken (zoals bijvoorbeeld de 

verkoop van kostbare goederen tegen een spotprijs).205 
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5.3.2. DE OBJECTIEVE GOEDE TROUW 

128. Wat in Nederland verstaan wordt onder de objectieve goede trouw wordt beschreven in 

artikel 3:12 NBW :  

“Bij de vaststelling van wat redelijkheid en billijkheid eisen, moet rekening worden 

gehouden met algemeen erkende rechtsbeginselen, met de in Nederland levende 

rechtsovertuigingen en met de maatschappelijke en persoonlijke belangen, die bij het 

gegeven geval zijn betrokken.”  

Het oude artikel 1374, lid 3 BW stemde beter overeen met wat wij aanzien als de objectieve 

goede trouw. Dat artikel bepaalde namelijk, net als artikel 1134, lid 3 BW, dat 

overeenkomsten die wettig zijn aangegaan te goeder trouw moeten worden uitgevoerd.  

Maar ook het nieuwe artikel vindt aansluiting bij artikel 1134, lid 3 BW. Redelijkheid en 

billijkheid zijn namelijk adjectieven die door de Belgische rechtspraak en rechtsleer quasi-

automatisch worden verbonden met de goede trouw. Wat deze redelijkheid en billijkheid 

precies inhouden werd door het Belgische recht echter nooit verduidelijkt, iets wat ze in het 

Nederlandse recht gelukkig wel deden. Zo is het in het Nederlandse recht duidelijk dat 

redelijkheid en billijkheid het volgende omvat: de algemene rechtsbeginselen, de levende 

rechtsovertuigingen en de maatschappelijke en persoonlijke belangen die bij het geval 

betrokken zijn. Al deze elementen vullen de redelijkheid en billijkheid in, en het is dan ook 

met deze elementen dat de rechter rekening moet houden bij het bepalen of een persoon 

redelijk en billijk handelde of niet. 

129. Het is opmerkelijk dat het concept van de goede trouw vervangen werd door twee 

afzonderlijke begrippen, zijnde redelijkheid en billijkheid. De redelijkheid en billijkheid worden 

in het vigerende Nederlandse recht echter beschouwd als een hendiadys, dit is een stijlfiguur 

waarbij een begrip wordt aangeduid door twee zelfstandige naamwoorden aan elkaar te 

koppelen. Hoewel het gaat om twee zelfstandige begrippen worden ze toch beschouwd als 

één geheel en vullen ze elkaar wederzijds aan. De redelijkheid en billijkheid worden namelijk 

geacht de goede trouw uit artikel 1374, lid 3 BW en de billijkheid uit artikel 1375 BW te 

vervangen.206 
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130. Er heerst in Nederland discussie rond de werking van de redelijkheid en billijkheid, meer 

bepaald rond de vraag of de redelijkheid en billijkheid moet worden opgevat als een 

gedragsnorm of als een beslissingsnorm.  

Een eerste stroming in de Nederlandse literatuur stelt dat de redelijkheid en billijkheid zich 

primair of uitsluitend tot de rechter richten, en dus een rechterlijke beslissingsnorm zijn, in die 

zin dat de redelijkheid en billijkheid de bedoeling hebben aan de rechter beslissingsvrijheid 

toe te kennen. Deze stroming stelt dat de redelijkheid en billijkheid volledig open normen zijn 

die derhalve niet eens als norm kunnen worden aanzien, en dat ze zelfs het minimum aan 

scherpte missen om als een norm voor gedrag te kunnen fungeren.207  

Een tweede stroming is het hier absoluut niet mee eens en stelt dat de redelijkheid en 

billijkheid net de bedoeling heeft aan partijen een bepaald gedrag voor te schrijven, en aldus 

een gedragsnorm is. BAKKER, duidelijk een aanhanger van de tweede stroming die de 

redelijkheid en billijkheid aanziet als een gedragsnorm, verwoordt het als volgt: “Redelijkheid 

is niet voorbehouden aan de rechter, maar is een diep in het maatschappelijk gebeuren 

geworteld, menselijk handelingspatroon, dat constitutief moet worden geacht voor elke vorm 

van zinvol menselijk samenleven”. Alleen wanneer partijen erin tekortschieten elkaar met 

redelijkheid en billijkheid te bejegenen, is er een rol weggelegd voor de rechter.208 Het is 

namelijk slechts de taak van de rechter om te concretiseren wat redelijkheid en billijkheid van 

de partijen in hun verhouding eisen. Het is primair aan partijen om aan de gedragsnorm van 

redelijkheid en billijkheid op zinvolle wijze inhoud te geven, maar laten partijen na dit te doen, 

dan voert het objectieve recht datgene door wat partijen hebben nagelaten uit zichzelf te 

doen. 

De meerderheid van de Nederlandse auteurs volgt deze tweede stroming en ziet in de 

redelijkheid en billijkheid, net als in de Belgische goede trouw, een gedragsnorm die partijen 

verplicht fatsoenlijk en redelijk te handelen. De redelijkheid en billijkheid zijn geen speeltje 

van de rechter, maar vormen primair een dwingende gedragsnorm van objectief recht.209 

Dat deze meerderheidsopvatting overeenstemt met het geldende recht volgt onder meer uit 

het feit dat de Hoge Raad in 1957 reeds zelf duidelijk heeft gemaakt dat het bij de objectieve 
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goede trouw aankomt op de vraag “wat in verband met de aard der overeenkomst en de 

omstandigheden de redelijkheid en billijkheid aan partijen voorschrijven”.210  

De rechter is daarenboven niet vrij om naar eigen believen de redelijkheid en billijkheid te 

interpreteren en toe te passen. Hij is dus geen scheidsrechter die enkel afgaat op zijn eigen 

redelijkheids- en billijkheidsgevoel. Dit neemt echter niet weg dat de rechter, om de norm van 

redelijkheid en billijkheid in een concreet geval te kunnen toepassen, steeds moet 

achterhalen welke eisen uit deze norm voortvloeien in de concrete situatie. De rechter moet 

de norm dus kunnen concretiseren om hem in een concreet geval te kunnen toepassen. Via 

artikel 3:12 NBW wordt aan de rechter richting gegeven, er wordt namelijk bepaald waarmee 

de rechter precies rekening moet houden: de algemeen erkende rechtsbeginselen, de 

levende rechtsovertuigingen en de maatschappelijke en persoonlijke belangen die bij het 

geval betrokken zijn. Daarmee wijst het artikel de rechter de weg naar wat redelijk gedrag in 

een concreet geval inhoudt.211 

131. Leden van een gemeenschap dienen dus redelijk te handelen. Maar wat is redelijk 

handelen? Het contextgebonden karakter van de redelijkheid maakt het moeilijk hier een 

sluitend antwoord op te geven. Wat redelijk handelen is, is namelijk steeds afhankelijk van 

contextuele factoren als tijd en plaats. Net als bij andere open begrippen zijn de 

omstandigheden van het geval steeds beslissend voor het antwoord op de vraag wat op een 

zeker moment redelijk handelen te noemen is. Het begrip is om deze redenen niet 

vastomlijnd te noemen, maar is evenmin te beschouwen als een lege formule waaraan gelijk 

welke betekenis kan worden toegedicht.  

De onscherpheid van het begrip redelijkheid laat echter onverlet dat de karakteristieken van 

redelijk gedrag steeds in grote lijnen dezelfde zijn. Zo kan over de redelijke persoon in 

algemene zin worden opgemerkt dat hij rationaliteit steeds aan ethisch besef weet te paren. 

De redelijke mens denkt derhalve na alvorens te handelen en houdt in voldoende mate 

rekening met anderen. De redelijkheid is bij uitstek een sociale praxis die aan de basis ligt 

van het samenleven. Het stelt de subjecten in staat om begrip voor elkaar op te brengen, om 

zich jegens elkaar zorgvuldig en behoorlijk te gedragen.212 
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132. De redelijkheid speelt in Nederland ook een grote rol bij de verklaring op de vraag 

waarom overeenkomsten verbindend zijn. Klassiek werd de gebondenheid verklaard door de 

wilsautonomie (net als in België), de vertrouwensleer of de wilsleer. Maar tegenwoordig gaan 

steeds meer stemmen op om de redelijkheid en billijkheid als grondslag van de 

gebondenheid aan te merken. De Hoge Raad stelde in haar arrest Briljant Schreuders/ABP 

namelijk dat “Aan het vereiste, dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid ongewijzigde instandhouding van het contract niet mag verwachten, zal niet 

spoedig zijn voldaan; redelijkheid en billijkheid verlangen immers in de eerste plaats trouw 

aan het gegeven woord en laten afwijking daarvan slechts bij hoge uitzondering toe”.213 Ook 

de Hoge Raad lijkt de gebondenheid van een overeenkomst te stoelen op de redelijkheid en 

billijkheid.  

5.3.2.1. De redelijkheid en billijkheid in de precontractuele fase? 

133. In Nederland wordt de toepassing van de redelijkheid en billijkheid net als in Frankrijk 

ook aanvaard in de precontractuele fase, terwijl de meerderheid van de rechtsleer in België 

van mening is dat de precontractuele fase beheerst moet blijven door artikel 1382 BW. 

Baanbrekend in het Nederlands recht was het arrest van de Hoge Raad van 15 november 

1957 214 . In dit arrest werd naar aanleiding van een beroep op dwaling beslist dat 

“onderhandelende partijen door in onderhandeling te treden over het sluiten van een 

overeenkomst, tot elkaar komen te staan in een bijzondere, door de goede trouw beheerste 

rechtsverhouding, medebrengende dat zij hun gedrag mede moeten laten bepalen door de 

gerechtvaardigde belangen van de wederpartij”. De kern van deze uitspraak houdt dus in dat 

de onderhandelende partij een beroep op dwaling kan verspelen door onvoldoende rekening 

te houden met de belangen van de wederpartij.215  

134. Een andere vermeldenswaardige illustratie van de goede trouw-vereiste in de 

precontractuele fase is het arrest van de Hoge Raad van 2 april 1993. Tijdens de 

onderhandelingen over de verkoop van zijn varkensmesterij deelt de verkoper aan de koper 

mee dat hij het aantal varkens op grond van de wet nog mag uitbreiden tot 400. Later blijkt 
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dit aantal echter slechts 200 te zijn, waardoor de koper een schadevergoeding vordert. Het 

Hof van Beroep oordeelde dat de redelijkheid en billijkheid de verkoper verplicht om het 

juiste aantal aan de koper mee te delen. In zijn cassatiemiddel stelde de verkoper dat het 

niet nakomen van een mededelingsplicht enkel grond tot vernietiging van de overeenkomst 

kan opleveren op grond van dwaling of bedrog, en niet op basis van de niet-naleving van de 

redelijkheid en billijkheid. De Hoge Raad repliceerde hierop dat de “niet nakoming van een 

zodanige, op de eisen van redelijkheid en billijkheid berustende mededelingsplicht ook een 

verplichting tot schadevergoeding in het leven kan roepen”. De Hoge Raad aanvaardt hier 

dus duidelijk dat de redelijkheid en billijkheid ook tijdens de onderhandelingsfase moeten 

worden gerespecteerd, waarbij de niet-naleving aanleiding kan geven tot 

schadevergoeding.216 

In Nederland wordt dus duidelijk aanvaard dat partijen al vóór de totstandkoming van de 

overeenkomst tot elkaar staan in een door redelijkheid en billijkheid beheerste 

rechtsverhouding die meebrengt dat zij hun gedrag mede moeten laten bepalen door de 

gerechtvaardigde belangen van de wederpartij. 

 

5.4. DE FUNCTIES VAN DE REDELIJKHEID EN BILLIJKHEID 

135. De redelijkheid en billijkheid kent net als de Belgische goede trouw drie functies: een 

aanvullende functie, een beperkende functie en een interpretatieve functie.  

De aanvullende werking wordt verwoord in artikels 6:2, lid 1 NBW en 6:248, lid 1 NBW. 

De beperkende werking wordt verwoord in artikels 6:2, lid 2 NBW en 6:248, lid 2 NBW. 

De interpretatieve werking wordt niet in een wetsartikel vermeld, maar wordt algemeen 

aanvaard als zijnde een functie van de redelijkheid en billijkheid. 

5.4.1. DE INTERPRETATIEVE FUNCTIE VAN DE REDELIJKHEID EN 

BILLIJKHEID 

136. Nergens vermeldt het Nieuw Burgerlijk Wetboek dat overeenkomsten redelijk en billijk 

moeten worden uitgelegd. Toch is dit principe zo gegroeid, voornamelijk door rechtspraak 

van de Hoge Raad. 
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Onder de contractsuitleg kan worden verstaan de vaststelling van de juridische betekenis 

van de door de contractanten afgelegde verklaringen en dus van de daardoor ontstane 

rechtsgevolgen. Om dit mogelijk te maken moet men eerst het object van de uitlegging 

kwalificeren, met andere woorden: men moet het contract eerst kwalificeren. Elk contract is 

namelijk verschillend van aard en daarop aansluitend zijn ook de regels van uitleg anders 

voor een arbeidsovereenkomst dan voor bijvoorbeeld een huwelijksovereenkomst. Slechts 

nadat men het contract gekwalificeerd heeft wordt dus duidelijk welke regels bij de uitleg van 

dat contract ter hand moeten worden genomen.217 

137. Voor de invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek geschiedde uitleg van contracten 

voornamelijk aan de hand van de artikels 1378-1387 oud BW. Veranderde inzichten over het 

belang en de functie van de goede trouw in het verbintenissenrecht en de moeizame, soms 

tegenstrijdige formulering van deze artikelen leidden ertoe dat deze artikelen in de loop der 

tijd veranderden in min of meer vrijelijk door de rechter te hanteren opvattingen. Het 

hoogtepunt van deze ontwikkelingen vormde in 1981 het Haviltax-arrest218. In dat arrest nam 

de Hoge Raad afstand van de op artikel 1378 oud BW steunende gedachte dat louter aan de 

hand van een taalkundige uitleg van de in een overeenkomst gebruikte bewoordingen zou 

kunnen worden vastgesteld of deze bewoordingen duidelijk zijn of het overeengekomene 

een leemte laat die aanvulling behoeft. De kernoverweging van dit arrest, dat tot op de dag 

van vandaag door velen wordt beschouwd als maatgevend voor de uitleg van 

overeenkomsten, luidt als volgt: “De vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van 

partijen is geregeld en of dit contract een leemte laat die moet worden aangevuld, kan niet 

worden beantwoord op grond van alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van de 

bepalingen van dat contract. Voor de beantwoording van die vraag komt het immers aan op 

de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze 

bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar 

mochten verwachten.” Niet de bewoordingen alleen, maar de in de gegeven 

omstandigheden redelijke verwachtingen en in redelijkheid aan die bewoordingen gegeven 

betekenissen zijn voor de uitleg van overeenkomsten bepalend. De dubbele verwijzing naar 

de redelijkheid in dit arrest wijst op het sterk objectiverende element in de Haviltex-maatstaf: 

het komt niet aan op de vraag hoe partijen het overeengekomene hebben opgevat, maar op 
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de vraag hoe de partijen in de gegeven omstandigheden het overeengekomene in 

redelijkheid behoorden op te vatten. 

Meer dan twintig jaar later legde de Hoge Raad opnieuw de link tussen de interpretatie van 

overeenkomsten en de redelijkheid en billijkheid, en maakte ze in het arrest DSM/Fox219 

duidelijk dat “bij de uitleg van een schriftelijk contract telkens van beslissende betekenis zijn 

alle omstandigheden van het concrete geval, gewaardeerd naar hetgeen de maatstaven van 

redelijkheid en billijkheid meebrengen”.  De Hoge Raad brengt de interpretatie van 

overeenkomsten op die manier rechtstreeks in verband met de redelijkheid en billijkheid. De 

reden hiervoor is te vinden in het feit dat de redelijkheid en billijkheid aanzien wordt als een 

dwingende gedragsnorm die partijen verplicht bij een overeenkomst steeds rekening te 

houden met elkaars gerechtvaardigde belangen.220 

De redelijkheid en billijkheid is zodoende via de rechtspraak van de Hoge Raad een 

instrument geworden voor de interpretatie van contracten. 

5.4.2. DE AANVULLENDE WERKING VAN DE REDELIJKHEID EN 

BILLIJKHEID 

138. De aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid staat vermeld in artikel 6:2, lid 

1 NBW:  

“Schuldeiser en schuldenaar zijn verplicht zich jegens elkaar te gedragen 

overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid”  

en  in artikel 6:248, lid 1 NBW:  

“Een overeenkomst heeft niet alleen de door partijen overeengekomen 

rechtsgevolgen, maar ook die welke, naar de aard van de overeenkomst, uit de wet, 

de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeien”. 

Hieruit blijkt duidelijk dat de redelijkheid en billijkheid ook een aanvullende werking heeft: een 

overeenkomst kan namelijk worden aangevuld door de wet, de gewoonte of de eisen van 

redelijkheid en billijkheid. 
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139. Omdat partijen bij de overeenkomst niet alle mogelijke feitelijke omstandigheden 

waaronder de verbintenis moet worden uitgevoerd, kunnen voorzien, rijst herhaaldelijk de 

vraag wat geldt in gevallen waaraan partijen of de wetgever niet hebben gedacht en 

waarvoor dus de overeenkomst of de wet geen duidelijke oplossing biedt. In dat geval zullen 

de redelijkheid en billijkheid de oplossing moeten bieden, waarbij de aard van de 

rechtsverhouding, de omstandigheden van het geval en de wederzijdse belangen bepalend 

zijn. Deze functie van het ongeschreven recht om aan te vullen wat in de wet of de 

overeenkomst ongeregeld bleef, noemt men de aanvullende werking van de redelijkheid en 

billijkheid.  

Bij de vaststelling van de inhoud van de verbintenis, dat wil zeggen waartoe partijen jegens 

elkaar gehouden zijn in de concrete omstandigheden, spelen de normen van het objectieve 

recht en daarmee ook de eisen van redelijkheid en billijkheid een belangrijke rol. Die rol 

bestaat allereerst hierin dat bij onzekerheid of de schuldenaar in een concrete situatie tot een 

bepaald gedrag verplicht is, de eisen van behoorlijk gedrag de doorslag geven. 221 

De rechter heeft dus de mogelijkheid om de overeenkomst aan te vullen en bijkomende 

verplichtingen aan de partijen op te leggen die aanvankelijk niet waren overeengekomen en 

niet volgen uit de wet. Het gaat meestal om verplichtingen zoals de verplichting zich jegens 

de tegenpartij van concurrentie te onthouden, de plicht tot het voeren van overleg met de 

tegenpartij, een mededelings- en informatieplicht, …  

Uit de aanvullende werking kunnen dus bijkomende rechten en verplichtingen voortvloeien. 

Deze bijkomende rechten en verplichtingen leveren een zelfstandig afdwingbare verbintenis 

op, wat als gevolg heeft dat het niet-nakomen ervan de schuldeiser dezelfde bevoegdheden 

geeft als in andere gevallen van niet-nakomen van verbintenissen.222 

140. Sommige auteurs zijn van mening dat de aanvullende werking van de redelijkheid en 

billijkheid niet beschouwd kan worden als een afzonderlijke bron van verbintenissen. Deze 

opvatting is echter moeilijk verenigbaar met de tekst van de wet en is ongewenst. In de 

rechtspraak vindt men namelijk veel gevallen waarin niet op grond van uitdrukkelijke 

afspraken kan worden vastgesteld welke rechten en plichten uit de overeenkomst 

voortvloeien, terwijl noch een wet noch een gewoonte deze leemte aanvult. In dergelijk geval 
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kan een oplossing worden gevonden in de toepassing van de redelijkheid en de billijkheid, 

en meer bepaald de aanvullende werking hiervan. De redelijkheid en billijkheid worden dus 

onontbeerlijk als aanvullende bron waar de afspraken van partijen leemten vertonen die niet 

door de wet of gewoonte worden aangevuld.223 

5.4.2.1. De contractuele uitsluiting van de aanvullende werking van de 

redelijkheid en billijkheid 

141. De vraag stelt zich of contractpartijen de inhoud van hun overeenkomst kunnen fixeren 

door de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid in hun overeenkomst te 

beperken of uit te sluiten.  

De vraag naar het wegcontracteren van de aanvullende werking heeft in het Nederlandse 

recht voornamelijk aan belang gewonnen doordat bepaalde auteurs in de arresten 

PontMeyer en Derksen/Homburg van de Hoge Raad de bevestiging lazen van de 

mogelijkheid om de redelijkheid en billijkheid in contractsrelaties te beperken of uit te 

sluiten. 224 

Er wordt onder meer gesteld dat de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid 

tussen partijen moet kunnen worden weggecontracteerd, dat een voorspelbare en daarom 

taalkundige en objectieve uitleg moet prevaleren en dat de redelijkheid en billijkheid een 

terughoudende rol moet worden toebedeeld. 225  Deze opvatting wordt met verschillende 

argumenten verdedigd door de aanhangers ervan :  

- partijen zouden met de uitsluiting van de aanvullende werking de mogelijkheid 

beperken dat een rechter later een onzekere invulling geeft op hun afspraken. Dit 

argument beoogt dus rechtszekerheid. 

- daarnaast wordt ook een wetssystematisch argument gemaakt. Artikel 6:250 NBW 

stelt dat bij overeenkomst kan worden afgeweken “van de volgende artikelen van 

deze afdeling, met uitzondering van…”. Daaruit kan a contrario worden afgeleid dat 

artikel 6:248 van aanvullend recht is en dat men er aldus van kan afwijken. 
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Dit tweede argument heeft uiteraard de zwakte van elk a contrario-argument: het 

veronderstelt immers dat artikel 6:250 NBW ook iets wil zeggen over de gevallen 

waarop het niet van toepassing is. Dit kan echter niet overtuigen.226 

Er zijn meer tegen- dan voorstanders wat betreft de mogelijkheid om de redelijkheid en 

billijkheid contractueel uit te sluiten. Dit vertaalt zich dan ook naar een aantal contra-

argumenten227 :  

- Ten eerste is het onjuist te stellen dat de rechtszekerheid partijen de toelating geeft 

de aanvullende werking uit te sluiten. Het is in een ontwikkeld rechtstelsel namelijk 

niet aanvaardbaar de figuur te accepteren van een overeenkomst die lacunes bevat 

die niet door de rechter kunnen worden aangevuld. 

- Ten tweede wordt ervan uitgegaan dat de aanvulling van de overeenkomst en de 

uitlegging twee onderscheiden figuren zijn, terwijl deze in de praktijk dooreenlopen. 

Aanvaardt men dat de aanvullende werking kan worden beperkt of uitgesloten dan 

aanvaardt men impliciet ook dat de uitlegging van de overeenkomst in haar geheel 

kan worden uitgesloten, wat absurd is. 

- Ten derde wordt artikel 6:248 NBW beschouwd als zijnde van dwingend recht en kan 

er dus niet bij bijzondere overeenkomst van worden afgeweken.  

Er is tevens een nauwe samenhang tussen de aanvullende en de beperkende 

werking van de redelijkheid en billijkheid, en er kan niet worden volgehouden dat de 

eerste niet en de tweede wel dwingendrechtelijk van aard zou zijn. Beide werkingen 

hebben een soortgelijk gewicht dat zij beide ontlenen aan het dwingende karakter 

van de redelijkheid en billijkheid waaruit zij voortkomen.  

De argumenten tegen de mogelijkheid om de aanvullende werking uit te sluiten overtuigen 

meer dan de argumenten pro.  

142. Dat de blik wordt gericht op de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid is 

begrijpelijk, daar uitleg en aanvulling in elkaars verlengde liggen. Het is niet steeds duidelijk 

waar de uitlegging ophoudt en de aanvulling begint. Meestal is dat geen probleem, omdat 

zowel het uitleginstrument als het aanvullingsinstrument, waar zij overlappen, tot hetzelfde 
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resultaat zullen leiden. Maar indien de overeenkomst strikt wordt uitgelegd, bestaat het risico 

dat er daardoor extra speelruimte ontstaat voor de toepassing van de aanvullende werking. 

Een strikt uitgelegde overeenkomst vertoont namelijk eerder leemtes dan een overeenkomst 

die royaal aan de hand van de omstandigheden van het geval naar redelijkheid wordt 

uitgelegd. Komt er in dat geval dan meer ruimte vrij voor de aanvullende werking? Of dient 

de strikte benadering van de overeenkomst te worden doorgezet naar de aanvullende 

werking van de redelijkheid en billijkheid? Deze laatste benadering verdient de voorkeur: 

wordt een overeenkomst strikt geïnterpreteerd, dan moet deze ook strikt worden aangevuld 

(en dus enkel indien het echt niet anders kan). Dit is één antwoord op de vraag of de 

aanvullende werking kan worden weggecontracteerd. Maar het feit dat wegcontracteren niet 

tot de mogelijkheid behoort, betekent niet dat partijen geen enkele invloed zouden kunnen 

uitoefenen op de wijze waarop hun contract wordt uitgelegd. Partijen kunnen bijvoorbeeld 

een uitlegclausule in hun overeenkomst opnemen. En hoewel partijen niet de mogelijkheid 

hebben om te dicteren hoe een contract moet worden uitgelegd, kan zo’n beding onder 

omstandigheden een aanwijzing vormen van het feit dat partijen de tekst van hun 

overeenkomst op de voorgrond hebben willen plaatsen.228 

143. Er kan worden besloten dat de aanvullende functie van de redelijkheid en billijkheid en 

haar functie bij de uitleg, gezien hun verbondenheid met elkaar en met de beperkende 

functie van deze norm, beide van dwingend recht zijn en derhalve niet kunnen worden 

weggecontracteerd. 

5.4.2.2. Ambtshalve toepassing van de aanvullende werking? 

144. De aanvullende werking uit artikel 6:248 NBW is een regel van objectief recht die de 

rechter ambtshalve dient toe te passen.229 In tegenstelling tot de ambtshalve toepassing van 

de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid (cfr. infra), bestaat er over de 

ambtshalve toepassing van de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid geen 

discussie. 
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5.4.3. DE BEPERKENDE WERKING VAN DE REDELIJKHEID EN 

BILLIJKHEID 

145. De beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid staat op zijn beurt vermeld in 

artikel 6:2, lid 2 NBW:  

“Een tussen hen (cfr. schuldeiser en schuldenaar) krachtens wet, gewoonte of 

rechtshandeling geldende regel is niet van toepassing, voor zover dit in de gegeven 

omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou 

zijn” 

en artikel 6:248, lid 2 NBW: 

“Een tussen partijen als gevolg van de overeenkomst geldende regel is niet van 

toepassing, voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van 

redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn”. 

Deze artikelen stellen de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid buiten twijfel. 

Het opnemen van dit tweede lid door de wetgever in het Nieuw Burgerlijk Wetboek is om 

praktische redenen gebeurd. De wetgever beoogde met lid 2 een einde te maken aan de 

soms forse discussies onder gelding van het oud Burgerlijk Wetboek, waarin de beperkende 

werking van de goede trouw de juristen en rechtspraak verdeeld hield. De expliciete 

erkenning door de wetgever van de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid 

doet niets af aan het uitgangspunt dat partijen allereerst gehouden zijn aan hetgeen zij 

hebben afgesproken. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen waarbij, gelet op de 

redelijkheid en billijkheid, een beroep op een partijafspraak niet geëerbiedigd kan worden.  

Ook het dwingend recht valt onder de artikelen 6:2 en 6:248 NBW. Dit wil zeggen dat onder 

specifieke omstandigheden een contractant zich niet mag beroepen op een dwingende 

wetsbepaling. De Hoge Raad oordeelde reeds meermaals dat het mogelijk is een beroep op 

een dwingende wetsbepaling te beperken, maar stelt dat er hiervoor wel zware eisen moeten 

worden gesteld. Bij het oordeel of het beroep op de regel onaanvaardbaar is, moet ook de 

aard van die regel worden meegewogen. Dit houdt in dat ook dwingende regels die 
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algemene belangen of de rechtszekerheid beogen te bevorderen door de beperkende 

werking kunnen worden getroffen.230 

146. De redelijkheid en billijkheid kunnen dus onder omstandigheden meebrengen dat een 

tussen partijen geldende regel buiten toepassing moet worden gelaten. Het is vereist dat de 

toepassing van de regel naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou 

zijn. Het is dus niet voldoende dat de toepassing van de regel in het oog van een 

buitenstaander tot onbillijke resultaten leidt. Het is nu eenmaal inherent aan regels dat zij niet 

altijd en naar ieders inzicht billijk uitwerken. Zou de enkele omstandigheid dat toepassing van 

een regel in een concreet geval naar het oordeel van de rechter onbillijk is genoeg zijn om de 

regel buiten toepassing te laten, dan zou het uitgangspunt van het recht om de gevarieerde 

werkelijkheid in regels te vangen die in algemene zin billijk worden geacht, geheel worden 

losgelaten. Daarom is het voor het buiten toepassing laten van een tussen partijen geldende 

regel vereist dat bij toepassing van de regel in de gegeven omstandigheden resultaten 

zouden worden bereikt die zo kras onbillijk zijn, dat het rechtsgevoel ernstig zou worden 

geschokt als de regel wordt toegepast.231 

147. Het criterium naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid drukt uit dat het buiten 

toepassing laten van de tussen partijen geldende regel slechts in uitzonderingsgevallen 

toegelaten is, en dat de bepaling dan ook met terughoudendheid moet worden toegepast. Zo 

zal de rechter zich bij een toetsing aan de redelijkheid en billijkheid terughoudend moeten 

opstellen, en zal een beroep op de beperkende werking afdoende moeten motiveren.232 

5.4.3.1. De proportionele toepassing van de beperkende werking? 

148. De Nederlandse Hoge Raad aanvaardde dat onder omstandigheden een beroep op een 

contractuele afspraak in het licht van de redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar kan zijn. 

Maar kan het ook zijn dat een dergelijk beroep deels aanvaardbaar, en deels 

onaanvaardbaar is? Sinds het arrest Royal & Sun Alliance vs. Universal Pictures van de 

Hoge Raad van 17 februari 2006 lijkt dit mogelijk. De feiten waren als volgt. Een aantal 
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verzekeraars hadden met het Philips-concern een verzekering afgesloten, een zogenoemde 

public liability insurance. Een van de groepsmaatschappijen, Universal Pictures, wordt 

aangeklaagd door een derde die claimt dat met het uitbrengen van een bepaalde video zijn 

rechten worden geschonden. De zaak wordt voor het Noord-Ierse gerecht gebracht en wordt 

geschikt voor £ 560.000. De advocatenkosten van Universal Pictures bedroegen maar liefst 

£ 477.000. Universal Pictures claimt het uit te betalen bedrag en de kosten van juridische 

bijstand, minus het eigen risico. De zaak wordt voor het Nederlandse gerecht gebracht. De 

verzekeraars voeren tal van verweren, waaronder het verweer dat ze niet tijdig van de claim 

op de hoogte werden gebracht, zoals in de polisvoorwaarden wordt bepaald. Zij menen dat 

indien zij wel tijdig op de hoogte waren gebracht van de claim, er dan minder kosten 

gemaakt zouden zijn geweest en dat de zaak een betere uitkomst zou hebben gehad. Het 

Hof van Den Haag oordeelt dat de zaak deugdelijk en serieus behandeld werd en dat de 

kans dat de verzekeraars een beter resultaat zouden hebben behaald zeer gering was. Het 

Hof komt tot de conclusie dat het beroep op het vervalbeding door de verzekeraars in de 

gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. 

Ze kent het door Universal Pictures gevorderde bedrag dan ook voor 90% toe.  

Royal & Sun Alliance, de verzekeraars, stappen naar de Hoge Raad maar ze worden daar in 

het ongelijk gesteld. De Hoge Raad bepaalt: “Het bestreden oordeel is in de kern gebaseerd 

op de omstandigheid dat de verzekeraars slechts in zeer geringe mate zijn benadeeld door 

de ‘late notification’ van de vordering van de betrokkene, welk nadeel volledig 

gecompenseerd wordt door een aftrek toe te passen van het verzekerde schadebedrag. 

Door op grond hiervan het beroep van de verzekeraars naar maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid onaanvaardbaar te achten, heeft het hof geen blijk gegeven van een onjuiste 

rechtsopvatting. Mede in aanmerking genomen het aan het Burgerlijk Wetboek ten grondslag 

liggende uitgangspunt dat nietigheden in beginsel niet verder reiken dan de strekking 

daarvan meebrengt, welk uitgangspunt mede van belang is bij de beoordeling van een 

beroep op het onderhavige vervalbeding, is het hof ook niet in zijn motiveringsplicht 

tekortgeschoten”. 

Artikel 6:249, lid 2 NBW luidt duidelijk: “Een tussen partijen als gevolg van de overeenkomst 

geldende regel is niet van toepassing, voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar 

maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn”. Indien men het oordeel 

van de Hoge Raad met betrekking tot de nietigheid doortrekt naar de redelijkheid en 
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billijkheid lijken de woorden voor zover een proportionele toepassing van de redelijkheid en 

billijkheid in beginsel mogelijk te maken.233 

Ook Advocaat-Generaal Spier is ervan overtuigd dat een proportionele toepassing van de 

redelijkheid en billijkheid kan: “Om nog even te blijven bij de heersende rechtsovertuigingen: 

daarin is het alles of niets-denken trouwens meer in het algemeen in onbruik geraakt. De 

proportionele benadering heeft een niet te stuiten opmars ingezet. Dat geldt ook in het kader 

van de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid. Artikel 6:248, lid 2 NBW brengt 

dat tot uiting door te spreken van ‘voor zover’ ”.234 

149. Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat wanneer een beroep op een 

contractueel beding onaanvaardbaar is, het gevolg van die onaanvaardbaarheid niet verder 

moet reiken dan strikt noodzakelijk is. Dit kan ertoe leiden dat een beroep op een beding 

deels wordt toegelaten, wegens aanvaardbaar, en deels wordt verboden, wegens niet 

aanvaardbaar.235 

5.4.3.2. De beperkende werking of de redelijke uitleg? 

150. De Hoge Raad casseerde reeds meermaals arresten van de Nederlandse hoven omdat 

zij het instrument van de redelijkheid en billijkheid niet juist hanteerden. De Hoge Raad is 

namelijk van mening dat duidelijk moet worden gemaakt aan welke verschijningsvorm van de 

redelijkheid en billijkheid er wordt getoetst: aan de beperkende werking of aan de redelijke 

uitleg. 

151. Een klassieker in deze kwestie is het arrest Rederij Koppe van 20 mei 1949. Rederij 

Koppe was verzekerd bij een verzekeringsmaatschappij en betaalde jaarlijks zijn premie. De 

polisvoorwaarden stelden echter dat de verzekeringsmaatschappij in geval van ongeluk 

slechts een uitkering aan de verzekerde zou toekennen indien de verzekerde niet in verzuim 

was met het betalen van de premie. In augustus 1945 deed zich een ongeluk voor op de 

Rederij, en ze vroeg aan haar verzekeringsmaatschappij dan ook om de schade ten gevolge 

van dit ongeluk te vergoeden. De verzekeringsmaatschappij weigerde deze uitkering echter 

te doen omdat de jaarlijkse premie nog niet betaald werd. Rederij Koppe beriep zich erop dat 
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het nog oorlogstijd was, en dat het voor hen onmogelijk was om de premie te betalen daar zij 

al enkele maanden ondergedoken leefden uit angst voor de oorlog. De verzekeraar beriep 

zich er op zijn beurt op dat hij een herinneringsbrief verstuurd had om Rederij Koppe eraan 

te herinneren dat de premie nog niet betaald werd. Het is echter onmogelijk om na te gaan of 

deze herinneringsbrief de Rederij wel bereikt had, gezien het oorlog was en iedereen was 

ondergedoken.236 

Het Hof dat over deze kwestie moest oordelen koos ervoor de redelijkheid toe te passen, 

maar deed dat in bewoordingen die volgens de Hoge Raad voor problemen zorgden. Het Hof 

stelde namelijk dat de goede trouw meebrengt dat het beroep op het beding in de 

polisvoorwaarden beperkt moet worden tot gevallen waarin dit redelijk te achten is. Het 

beding op zich was namelijk niet onredelijk te noemen, maar een beroep erop was dat in de 

gegeven omstandigheden wel. Het was volgens de Hoge Raad niet duidelijk welk leerstuk nu 

precies door het Hof werd toegepast; de redelijke uitleg van de overeenkomst of de 

beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid? Dit is voor de Hoge Raad 

onaanvaardbaar. Zij is namelijk van mening dat de rechter een duidelijk onderscheid dient te 

maken tussen de uitlegmaatstaf en de onaanvaardbaarheidsmaatstaf en ook duidelijk moet 

vermelden op welke van de twee hij zich beroept.237 

152. Het grote verschil tussen de redelijke uitleg en de onaanvaardbaarheidsmaatstaf ligt 

vooral in de vraag in hoeverre de rechter bij de beperkende werking zonder de hulp van de 

partijen te werk kan gaan. Wat betreft de interpretatie van de overeenkomst naar redelijkheid 

is het namelijk zo dat dit enkel door de rechter kan gebeuren, hij is de enige die de 

overeenkomst kan uitleggen. Bij de toepassing van de beperkende werking daarentegen kan 

men zich afvragen of de rechter ertoe gehouden is ambtshalve aan deze werking te toetsen 

indien daarop geen expliciet beroep werd gedaan door partijen.238  

Er bestaat geen eenduidig antwoord op deze vraag. Het is wel zo dat de rechter een zekere 

discretionaire bevoegdheid heeft. Hij is alleen gehouden tot ambtshalve aanvulling van de 

rechtsgronden die door partijen werden aangevoerd wanneer een partij concrete 
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omstandigheden aanvoert en stelt dat die omstandigheden tot gevolg hebben dat een 

bepaalde regel buiten werking moet blijven. In dat geval mag de rechter ambtshalve de naar 

zijn mening relevante omstandigheden bij zijn toetsing betrekken, maar hij is hiertoe niet 

verplicht. Daarnaast beschikt de rechter ook over de mogelijkheid om ambtshalve de vraag 

naar de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid aan de orde te stellen. Op die 

manier zorgt hij ervoor dat partijen hierover eerst nog in debat kunnen treden, alvorens zijn 

oordeel te vellen.239 

Het wordt moeilijker indien er weinig relevante omstandigheden voorhanden zijn. In 

dergelijke situatie lijkt de toets aan de beperkende werking een alles of niets-karakter te 

hebben: het beding is redelijk of het is dat niet. Om dit alles of niets-karakter enigszins te 

verzachten kan de rechter ervoor kiezen de bewijslast om te keren. Normaliter moet de partij 

die zich beroept op de beperkende werking de relevante omstandigheden bewijzen die een 

beroep op een beding onredelijk maken. Maar bij een omkering van de bewijslast zou het 

dan aan de partij zijn die zich op het beding in kwestie beroept om de omstandigheden te 

bewijzen die een beroep op het beding rechtvaardigen.240 

153. Dat van de rechtbanken en hoven wordt verwacht dat zij een duidelijk onderscheid 

maken tussen de redelijke uitleg en de beperkende werking stelt weliswaar hogere eisen aan 

de praktijk, maar zorgt wel voor controleerbare rechtspraak.241 

5.4.3.3. Ambtshalve toepassing van de beperkende werking? 

154. Er is onenigheid over de vraag of artikel 6:248 NBW ambtshalve door de rechter mag 

worden toegepast of niet.  

In een arrest van 11 juli 2008 overwoog de Hoge raad het volgende: “Het hof heeft kennelijk 

over het hoofd gezien dat art. 7:680a de rechter geen matigingsbevoegdheid geeft in een 

geval als het onderhavige. In zo’n geval kan de werkgever nog wel verlangen om op grond 

van art. 6:248 lid 2 BW te matigen, maar uit de uitspraak van het hof valt niet op te maken 

dat het aan die bepaling toepassing heeft gegeven, nog daargelaten of het in de stellingen 

van Fianed een beroep erop heeft kunnen lezen dat een integrale toewijzing van de 
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loonvordering van Peters naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar 

is”.242 

Bepaalde auteurs zijn van mening dat hieruit kan worden afgeleid dat de Hoge Raad verlangt 

dat partijen zelf beroep doen op artikel 6:248, lid 2 NBW en dat het dus niet ambtshalve door 

de rechter mag worden toegepast. De verklaring hiervoor ligt volgens LEWIN hierin dat de 

rechter bij de beoordeling van de toepasselijkheid van artikel 6:248, lid 2 NBW alle relevante 

omstandigheden in aanmerking moet nemen. Wil de rechter deze regel ambtshalve 

toepassen dan kan nader feitenonderzoek, en in het bijzonder een gericht partijdebat, dus 

niet achterwege blijven. Hij stelt daarenboven ook dat het grootste deel van de zaken met 

behulp van andere rechtsregels dan artikel 6:248, lid 2 NBW op een aanvaardbare wijze kan 

worden opgelost. Als afsluiter meent Lewin nog dat de uitzonderlijke gevallen waarin een 

ambtshalve toepassing van artikel 6:248, lid 2 NBW de enige uitweg lijkt, de rechter verplicht 

is de partijen in de gelegenheid te stellen zich over de beperkende werking uit te laten 

alvorens uitspraak te doen.243 

Ook Advocaat-Generaal BIEGMAN-HARTOGH is van mening dat de beperkende werking 

van de redelijkheid en billijkheid niet ambtshalve door de rechter mag worden toegepast 

vanwege de verwevenheid van de redelijkheid en billijkheid met de feiten in het voorliggend 

geval.244  

Een gelijkaardig argument kan worden gevonden in een bijdrage die stelt dat de feitenrechter 

slechts in uitzonderlijke gevallen de traditionele billijkheid ambtshalve mag aanvullen met de 

beperkende werking. Het is namelijk vereist dat de relevante omstandigheden van een 

geding niet slechts blijken of worden ingeroepen ten behoeve van een andere regel, de 

omstandigheden moeten worden aangevoerd in het kader van een beroep op de redelijkheid 

en billijkheid zelf. Dit is een gevolg van het gegeven dat volgens de Hoge Raad de 

redelijkheid en billijkheid en de daarbij horende relevante omstandigheden onderdeel moeten 

zijn van de feitelijke grondslag waarop de vordering gebaseerd is. De rechter mag namelijk 

slechts oordelen op basis van de feitelijke grondslag, hij mag deze grondslag niet zelf 

aanvullen. Deze grondslag bestaat uit rechtsfeiten die zouden moeten leiden tot het 

ingeroepen rechtsgevolg. Het louter stellen van feiten door een partij is dus onvoldoende, er 
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moet ook verwezen worden naar het gewenste rechtsgevolg van de beperkende werking aan 

een zekere regel. Het gevolg van deze beperking is dat er in de praktijk amper ruimte is voor 

de ambtshalve aanvulling van de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid. 

Indien de feiten niet zijn aangevoerd in het kader en ten behoeve van het rechtsgevolg van 

de beperkende werking, is het de rechter verboden deze grondslag ambtshalve aan te 

vullen.245 

HARTKAMP en SIEBURGH zijn daarentegen van mening dat de beperkende werking wel 

steeds ambtshalve door de rechter mag worden toegepast. 246  Ook Advocaat-Generaal 

LANGEMEIJER wijst erop dat een ambtshalve toetsing door de rechter aan de beperkende 

werking zeker mogelijk is, maar dat er door partijen geschikte feiten of omstandigheden 

moeten worden aangevoerd om deze toetsing zinvol te maken.247 

155. De discussies met betrekking tot de ambtshalve toepassing van de beperkende werking 

van de redelijkheid en billijkheid zijn nog niet geluwd, waardoor het tot op vandaag 

onduidelijk is welke visie de voorkeur verdient. 

 

5.5. VERGELIJKING MET DE BELGISCHE GOEDE TROUW 

156. In wat volgt zullen de belangrijkste verschillen en gelijkenissen tussen de Belgische 

goede trouw en de Nederlandse redelijkheid en billijkheid in het algemeen worden toegelicht. 

5.5.1. DE GELIJKENISSEN 

157. Net als in België wordt de Nederlandse redelijkheid en billijkheid beschouwd als een 

open gedragsnorm die verder wordt geconcretiseerd door de artikelen 3;12 NBW, 6;2, lid 2 

NBW en 6;248 NBW. 

158. Een tweede belangrijke gelijkenis is dat zowel in het Belgische als in het Nederlandse 

recht men ervan uitgaat dat men de goede trouw en de redelijkheid en billijkheid contractueel 
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niet kan uitsluiten. In beide rechtstelsels wordt dit principe beschouwd als zijnde dermate 

belangrijk dat men niet wil dat partijen het onderling zouden kunnen wegbedingen. Dit toont 

nogmaals het belang aan van het goede trouw-beginsel. 

5.5.2. DE VERSCHILLEN 

159. De beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid werd in Nederland al eerder 

erkend dan dat dit in België het geval was voor de erkenning van de beperkende werking 

van de goede trouw. In België werd deze beperkende werking erkend door het Hof van 

Cassatie in een arrest van 19 september 1983, terwijl deze werking in Nederland reeds werd 

erkend in een arrest van de Hoge Raad van 19 januari 1967. Zowel in België als in 

Nederland stootte de idee van de beperkende werking van de goede trouw of de redelijkheid 

en billijkheid op heel wat tegenstand. In België zijn er nog steeds rechtsgeleerden die van 

mening zijn dat er helemaal geen beperkende werking van de goede trouw bestaat, terwijl 

deze werking in Nederland volledig aanvaard is, met als kers op de taart de opname ervan in 

het Nieuw Burgerlijk Wetboek. Het valt dan ook op dat het Nederlandse recht volledig 

beheerst wordt door de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid. In zowat alles 

komt dit terug voor, zoals onder meer in het misbruik van bevoegdheid dat hierna aan bod 

komt. In België wordt de beperkende werking daarentegen niet eens door iedereen erkend 

als volwaardige werking van de goede trouw. 

160. Wat nog opvalt met betrekking tot de beperkende werking, is dat de termen beperkende 

werking en derogerende werking door elkaar worden gebruikt en dezelfde betekenis hebben: 

een beroep op een contractueel recht kan worden beperkt indien dit beroep onredelijk is. In 

België daarentegen wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de beperkende werking 

en de derogerende werking, en wordt deze laatste niet erkend door de meerderheid van de 

rechtspraak en rechtsleer.248 

161. In Nederland wordt de redelijkheid en billijkheid, en in het bijzonder de beperkende 

werking daarvan, ook gebruikt om overeenkomsten te wijzigen wanneer zich onvoorziene 

omstandigheden voordoen (artikel 6:258 NBW). 249  In België wordt de wijziging van een 

overeenkomst door onvoorziene omstandigheden niet gegrond op de beperkende werking 

van de goede trouw. Het Hof van Cassatie heeft het pacta sunt servanda-beginsel steeds 
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hoog in het vaandel gedragen en oordeelde dan ook meermaals dat een overeenkomst niet 

zomaar kan worden gewijzigd. In België kan een overeenkomst dan ook enkel door de 

rechter worden gewijzigd indien het onmogelijk is geworden de overeenkomst uit te voeren 

(en er dus sprake is van overmacht), indien partijen contractueel hebben voorzien in een 

clausule die herziening mogelijk maakt en indien de wederpartij misbruik gemaakt heeft van 

een contractueel recht.250 

162. Nog vermeldenswaardig is dat de Hoge Raad een proportionele toepassing van de 

beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid mogelijk gemaakt heeft, waardoor een 

beroep op een beding nu deels aanvaardbaar en deels onaanvaardbaar kan zijn, al 

naargelang de omstandigheden. Deze evolutie kennen we in België vooralsnog niet. 

163. Er zijn duidelijk heel wat meer verschillen dan gelijkenissen tussen het Belgische en het 

Nederlandse recht. Dit valt voornamelijk te verklaren door het feit dat België nog steeds 

hetzelfde wetboek gebruikt als 200 jaar geleden, terwijl men het burgerlijk recht in Nederland 

volledig vernieuwd heeft. Het Nederlandse recht is dus moderner, en meer aangepast aan 

de behoeften van deze moderne maatschappij. 

 

5.6. HET MISBRUIK VAN BEVOEGDHEID 

164. In Nederland wordt rechtsmisbruik zoals wij het kennen verwoord als misbruik van 

bevoegdheid. 

Men kan in artikel 3:13 NBW het volgende lezen :  

“1. Degene aan wie een bevoegdheid toekomt, kan haar niet inroepen, voor zover hij 

haar misbruikt. 

2. Een bevoegdheid kan onder meer worden misbruikt door haar uit te oefenen met 

geen ander doel dan een ander te schaden of met een ander doel dan waarvoor zij is 

verleend of in geval men, in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen het 

belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, naar 

redelijkheid niet tot die uitoefening had kunnen komen. 
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3. Uit de aard van een bevoegdheid kan voortvloeien dat zij niet kan worden 

misbruikt.” 

Dit artikel poneert het beginsel dat een rechthebbende ook bij de uitoefening van zijn 

burgerrechtelijke bevoegdheden het belang van zijn naasten, en van de maatschappij, niet 

geheel uit het oog mag verliezen. Het inroepen van door het recht of de wet toegekende 

bevoegdheden geeft geen absolute vrijheid om anderen te schaden. Indien een weldenkend 

mens in redelijkheid niet tot de uitoefening van een bevoegdheid zou komen, dient de 

uitoefening van die bevoegdheid te worden ontzegd.251 

165. Onder de bevoegdheden die volgens artikel 3:13 NBW voor misbruik vatbaar zijn, wordt 

in beginsel elke bevoegdheid of macht van burgerlijk recht begrepen. Hiertoe behoren niet 

alleen de eigenlijke subjectieve rechten, maar ook de overige privaatrechtelijke 

bevoegdheden die geen subjectieve rechten zijn. Om deze reden geeft het Nieuw Burgerlijk 

Wetboek dan ook de voorkeur aan de term misbruik van bevoegdheid boven de traditionele 

uitdrukking misbruik van recht. De Memorie van Toelichting bij het NBW geeft zelf een 

voorbeeld van een bevoegdheid dat geen subjectief recht is, namelijk de bevoegdheden die 

iemand als bewindvoerder of als voogd toekomen.252 

Uit de aard van een bevoegdheid kan voortvloeien dat zij niet kan worden misbruikt (artikel 

3:13, lid 3 NBW). Het gaat hier voornamelijk om discretionaire bevoegdheden, zijnde 

bevoegdheden waarvan het gebruik geheel is overgelaten aan het oordeel van hem aan wie 

zij toekomen. De tekst van de wet laat in het midden welke bevoegdheden hier precies in het 

geding zijn, en wanneer een dergelijke bevoegdheid moet worden aangenomen. De 

Toelichting-Meijers bij het Nieuw Burgerlijk Wetboek geeft als voorbeeld de vrije 

bevoegdheid die aan eenieder toekomt om zijn vermogen uit te geven. Dit is een 

bevoegdheid die uit zijn aard niet kan worden misbruikt. 253 

De verdere interpretatie en invulling van dit derde lid van artikel 3:13 NBW zal van de 

rechtspraak afhangen. 
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5.6.1. DE CRITERIA VAN HET MISBRUIK VAN BEVOEGDHEID 

166. Het tweede lid van artikel 3:13 NBW heeft geleid tot een opsomming van criteria die 

kunnen bijdragen aan de vaststelling van misbruik van bevoegdheid. Net zoals in het 

Belgisch recht is deze opsomming niet-limitatief; het staat de rechter vrij om te steunen op 

andere criteria bij de vaststelling van het misbruik. 

Een eerste criterium dat gehanteerd wordt is het criterium van de uitsluitende bedoeling om 

te benadelen. Dit is, net als in het Belgisch recht, het oudste criterium. 

Een tweede criterium is de doelafwending. Wanneer een bevoegdheid wordt gebruikt voor 

een ander doel dan waarvoor de bevoegdheid werd verleend, zal er sprake zijn van misbruik. 

Dit criterium zal vooral in het publiekrecht kunnen worden toegepast, daar het merendeel van 

de bevoegdheden op burgerrechtelijk vlak niet is ingegeven met het oog op een bepaald 

doel. 

Een derde belangrijk criterium is het handelen zonder enig redelijk belang. Hoewel dit 

criterium niet is opgesomd in artikel 3:13 NBW heeft het in het Nederlandse recht toch een 

zelfstandige betekenis. De waarde van dit criterium is echter beperkt aangezien enig redelijk 

belang vrij eenvoudig kan worden aangetoond. 

Een laatste vaak gebruikte criterium is het onevenredigheidscriterium. Hierbij gaat het om 

een belangenafweging met inachtneming van de redelijkheid. Het belang van degene die 

zich op een bevoegdheid beroept, moet worden afgewogen ten aanzien van het belang van 

de tegenpartij die door de uitoefening van de bevoegdheid wordt geschaad. De vastgestelde 

onevenredigheid moet bovendien voldoende groot zijn, wat inhoudt dat een redelijk 

handelende partij niet tot de uitoefening van de bevoegdheid zou zijn overgegaan. Dit 

criterium sluit het best aan bij het algemeen criterium op het verbod van rechtsmisbruik in het 

Belgisch recht: daar wijst het algemeen criterium eveneens op een kennelijke 

grensoverschrijding.254 

5.6.2. HET MISBRUIK VAN BEVOEGDHEID EN DE REDELIJKHEID EN 

BILLIJKHEID 

167. In deze masterproef rijst voornamelijk de vraag naar de verhouding tussen het misbruik 

van bevoegdheid en de redelijkheid en billijkheid. Het is vooral de tekst van de wet die 
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aanknopingspunten biedt om beide beginselen van elkaar te onderscheiden, maar niet te 

scheiden. Het criterium voor beide beginselen is dan ook verschillend.  

Het criterium voor de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid is, aldus het 

tweede lid van artikel 6:248 NBW, dat een tussen partijen als gevolg van de overeenkomst 

geldende regel niet van toepassing is voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar 

maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Indien aan deze 

voorwaarde voldaan is kan dit ertoe leiden dat een recht niet of op een andere wijze mag of 

moet worden uitgeoefend dan bij overeenkomst was bepaald. 255 

In artikel 3:13 NBW is het criterium anders geformuleerd. Het allereerste voorbeeld dat in de 

wet wordt gegeven, is het gebruiken van een bevoegdheid met geen ander doel dan om een 

ander te schaden. Men gebruikt een bevoegdheid dus louter met de bedoeling te benadelen. 

Men merkt onmiddellijk op dat het hier om een subjectief criterium gaat, namelijk het 

oogmerk een ander te benadelen (de animus nocendi), terwijl het bij de redelijkheid en 

billijkheid om een eerder objectief criterium gaat namelijk: is een beroep op een recht op dat 

moment onaanvaardbaar.256 Toch werd het artikel ingevoerd met een voornamelijk objectief 

criterium in het achterhoofd: het criterium dat een rechthebbende ook bij de uitoefening van 

zijn burgerrechtelijke bevoegdheden het belang van zijn naasten en van de maatschappij 

niet uit het oog mag verliezen. 257 

Wil de uitoefening van een bevoegdheid misbruik opleveren op grond van artikel 3:13 NBW 

dan moet zij niet in hoge mate onredelijk en onbillijk zijn. Er is namelijk reeds sprake van 

misbruik wanneer geen weldenkend mens in redelijkheid tot de uitoefening van de 

bevoegdheid had kunnen komen. Dit roept het criterium van de beperkende werking van de 

redelijkheid en billijkheid in herinnering, volgens hetwelk voor het buiten toepassing laten van 

een krachtens een overeenkomst tussen partijen geldende regel het nodig is dat het beroep 

op deze regel in de omstandigheden van het geval naar maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid onaanvaardbaar is.258 
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168. Er is tevens een verschil in vertrekpunt tussen de redelijkheid en billijkheid en het 

misbruik van bevoegdheid. Bij het misbruik van bevoegdheid is het uitgangspunt de eigen 

bevoegdheid van de handelende en diens vrijheid om die bevoegdheid naar eigen 

goeddunken uit te oefenen. Bij de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid is het 

uitgangspunt daarentegen de legitieme verwachtingen die de wederpartij heeft en mag 

koesteren van de handelende.259 

De verhouding tussen beide beginselen kan het best omschreven worden als een 

verhouding tussen species en genus, waarbij de redelijkheid en billijkheid de genus is (de 

meer algemene wet), en het misbruik van bevoegdheid een species (de bijzondere wet die 

wordt afgeleid uit de algemene) van die genus.260 Het misbruik van bevoegdheid kan dus 

aanzien worden als een toepassing van de redelijkheid en billijkheid. 

5.6.3. VERGELIJKING MET HET BELGISCHE RECHTSMISBRUIK 

5.6.3.1. Gelijkenissen 

169. Het enige punt van gelijkenis is dat beide begrippen quasi hetzelfde inhouden. In België 

zowel als in Nederland wordt het criterium gebruikt van de grensoverschrijding: er is sprake 

van rechtsmisbruik wanneer een redelijke mens een recht of een bevoegdheid niet op die 

wijze zou hebben uitgeoefend. Men pleegt dus rechtsmisbruik wanneer men de grens 

overschrijdt van het gebruik van dat recht of de bevoegdheid door een redelijke mens. 

Ook het voorwerp van het rechtsmisbruik is, ondanks de andere benaming, hetzelfde. Het 

gaat zowel bij het rechtsmisbruik als bij het misbruik van bevoegdheid om voornamelijk 

subjectieve rechten en vrijheden.  

5.6.3.2. Verschillen 

170. In België wordt het verband tussen de goede trouw en het rechtsmisbruik sterk 

benadrukt. Dit hangt nauw samen met het feit dat de Code Civil voor het rechtsmisbruik geen 

ander aanknopingspunt biedt dan de goede trouw. In Nederland is er wel een verband 

tussen het misbruik van bevoegdheid en de redelijkheid en billijkheid, maar het één is geen 

voorwaarde voor het ander, zoals in het Belgisch recht wel het geval is. Het rechtsmisbruik is 

in België een noodzakelijke voorwaarde om een schending van de goede trouw vast te 
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stellen. In Nederland daarentegen moet er niet noodzakelijk sprake zijn van een misbruik van 

bevoegdheid om een schending van de redelijkheid en billijkheid te kunnen vaststellen. De 

beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid kent een autonoom bestaan. Men kan 

de beperkende werking duidelijk onderscheiden van het misbruik van bevoegdheid, maar 

men kan ze niet geheel van elkaar scheiden aangezien misbruik van bevoegdheid een 

toepassing is van de beperkende werking.261 

171. Het grootste verschil zou wel eens kunnen zijn dat de redelijkheid en billijkheid en het 

misbruik van bevoegdheid in het Nederlandse recht allebei een duidelijke wettelijke 

grondslag hebben, daar zij beiden zijn opgenomen in het Nieuw Burgerlijk Wetboek. In 

België heeft de goede trouw wel een duidelijke wettelijke grondslag, maar steunt men sterker 

op de rechtspraak en rechtsleer voor de toepassing ervan. Het rechtsmisbruik daarentegen 

heeft in België geen wettelijke grondslag; het maakt deel uit van het ongeschreven recht en 

is erkend als algemeen rechtsbeginsel.262 

172. In Nederland speelt het intentionele element een belangrijke rol: men misbruikt een 

bevoegdheid indien men met de uitoefening van die bevoegdheid de bedoeling heeft een 

ander te schaden of te benadelen. Wij kennen dit niet: of er sprake is van rechtsmisbruik is 

volledig onafhankelijk van de intentie van de uitoefenaar van dat recht. Zelfs indien men niet 

de bedoeling had een ander te schaden of te benadelen kan er sprake zijn van 

rechtsmisbruik. 

173. Een ander belangrijk verschilpunt vindt men in het feit dat er in het Nederlandse recht 

bevoegdheden bestaan die uit hun aard niet misbruikt kunnen worden. Dit komt in het 

Belgische recht niet voor. Elk recht en elke vrijheid komt principieel in aanmerking voor 

rechtsmisbruik. 

174. Het misbruik van bevoegdheid en het rechtsmisbruik zijn erg verschillend. Dit kan 

verklaard worden door rekening te houden met het verband tussen deze figuren en de goede 

trouw. In het Belgische recht wordt de leer van het rechtsmisbruik namelijk volledig beheerst 

door de goede trouw, en omgekeerd. Dit is in het Nederlandse recht niet het geval. Er is 

uiteraard wel een verband tussen het misbruik van bevoegdheid en de redelijkheid en 

billijkheid, maar ze bestaan voornamelijk los van elkaar.  
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5.7. DE OPENBARE ORDE IN HET NEDERLANDSE RECHT 

175. Het volgende belangrijke begrip dat nader ingevuld moet worden is de openbare orde.  

De openbare orde wordt in het Nieuw Burgerlijk Wetboek vermeld in artikel 3:40 :  

“1. Een rechtshandeling die door inhoud of strekking in strijd is met de goede zeden 

of de openbare orde is nietig. 

2. Strijd met een dwingende wetsbepaling leidt tot nietigheid van de rechtshandeling, 

doch, indien de bepaling uitsluitend strekt ter bescherming van één der partijen bij 

een meerzijdige rechtshandeling, slechts tot vernietigbaarheid, een en ander voor 

zover niet uit de strekking van de bepalingen anders voortvloeit. 

3. Het vorige lid heeft geen betrekking op wetsbepalingen die niet de strekking 

hebben de geldigheid van daarmee strijdige rechtshandelingen aan te tasten.” 

Wil een rechtshandeling geldig zijn, dan moet zij een geoorloofd karakter hebben. Zij is 

ongeoorloofd indien zij is aangegaan in strijd met de wet, of door inhoud of strekking in strijd 

is met de goede zeden of de openbare orde.263  

Het Nieuw Burgerlijk Wetboek maakt een duidelijk onderscheid al naargelang een 

overeenkomst werd aangegaan in strijd met de formele wet (artikel 3:40, lid 2 NBW), of een 

overeenkomst waarvan de inhoud of de strekking in strijd is met de openbare orde of de 

goede zeden (artikel 3:40, lid 1 NBW). Dit onderscheid is belangrijk, daar overeenkomsten in 

het eerste geval vernietigbaar zijn, terwijl overeenkomsten in het tweede geval van 

rechtswege nietig zijn.264 

5.7.1. HET DWINGEND RECHT EN DE OPENBARE ORDE 

176. Een overeenkomst zal strijdig zijn met de openbare orde zoals voorzien in artikel 3:40, 

lid 1 NBW indien deze bepaalde, in de maatschappij als fundamenteel ervaren normen 

schendt. Het gaat hierbij vooral over normen die betrekking hebben op de wijze waarop de 

maatschappij is ingericht. Onder de openbare orde kan men dus verstaan het geheel van 

fundamentele beginselen die de wezenlijke belangen van de samenleving treffen, en die 
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vorm geven aan de grondslagen waarop de ethische, juridische en economische orde van de 

samenleving steunt. 265 

De definitie die in Nederland over het algemeen aanvaard wordt is dus vergelijkbaar met de 

Belgische. 

177. Er kan slechts sprake zijn van nietigheid van een overeenkomst wegens strijdigheid met 

de wet indien het om dwingende wetsbepalingen gaat. Onder het begrip dwingende 

wetsbepaling uit artikel 3:40, lid 2 NBW moet in eerste instantie worden verstaan de wet in 

formele zin. Het doelt enkel op strijdigheid van een overeenkomst met een wet in formele zin; 

onder dit begrip vallen dus niet de algemene maatregelen van bestuur, verordeningen van 

een gemeente of een provincie,...Is een overeenkomst in strijd met een bepaling van 

aanvullend recht, dan kan geen vernietiging plaatsvinden. Een aanvullende regel werd 

namelijk door de wetgever opgesteld met het oog op een billijke en doelmatige regeling van 

de belangen der partijen, maar zonder deze aan hen te willen opleggen. Een dwingende 

regel daarentegen houdt een bevel van de wetgever in. De wetgever beoogt met regels van 

dwingend recht voornamelijk de zekerheid in het rechtsverkeer te dienen, de belangen van 

de gemeenschap te waarborgen, derden tegen partijen te beschermen, of naar het oordeel 

van de wetgever moraal afkeurenswaardig gedrag tegen te gaan.266 

Het is echter moeilijk om na te gaan of een wetsvoorschrift van regelend of van dwingend 

recht is. Soms bepaalt de wet dit zelf expliciet door te verwijzen naar de vernietigbaarheid 

van een overeenkomst of door te bepalen dat de overeenkomst een strafbaar feit oplevert. In 

dergelijke gevallen is er geen moeilijkheid. Indien zulke duidelijke aanwijzingen ontbreken zal 

het antwoord moeten gevonden worden aan de hand van de bedoeling van de wetgever en 

de strekking van de wettelijke regeling. Wat het privaatrecht betreft laten zich enkele 

algemene richtlijnen opstellen. Het verbintenissenrecht is namelijk van regelend recht, tenzij 

uit de wet anders voortvloeit en met dien verstande dat niet kan worden afgeweken van 

regels waarbij de positie van derden betrokken is. Regels van het verbintenissenrecht zijn 
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dus slechts van dwingend recht wanneer dit uitdrukkelijk zo bepaald is. Het personen- en 

familierecht en het rechtspersonenrecht zijn daarentegen grotendeels van dwingend recht.267 

178. Het Nederlands recht benadert de indeling van dwingende rechtsregels op twee wijzen, 

namelijk (1) aan de hand van de onderverdelingen in artikel 3:40 NBW en (2) aan de hand 

van de mogelijkheden tot afwijking van dwingende rechtsregels.268 

Bij de eerste wijze is de indeling wat de rechtsgevolgen betreft vergelijkbaar met de 

Belgische (en Franse) aanpak. Is een rechtshandeling in strijd met een wetsbepaling die 

slechts de bescherming van één partij tot doel heeft, dan is de rechtshandeling in principe 

vernietigbaar (maar uit de strekking van de bepaling kan ook een andere sanctie 

voortvloeien, zie artikel 3:40, lid 2 in fine NBW). Heeft de bepaling een ander doel, namelijk 

de bescherming van het maatschappelijk belang, dan is de rechtshandeling in principe nietig. 

De sanctie die men koppelt aan de schending van een dwingende rechtsregel wordt dus in 

het Nederlandse recht bepaald door de aard van het beschermde belang (net als in het 

Belgische recht). Beschermt de regel het algemeen belang, dan is een daarmee strijdige 

overeenkomst nietig. Beschermt een regel daarentegen louter particuliere belangen, dan is 

een daarmee strijdige overeenkomst vernietigbaar.  

De tweede wijze waarop het Nederlandse recht dwingende rechtsregels indeelt is echter niet 

vergelijkbaar met het Belgische recht. Hier worden dwingende rechtsregels onderverdeeld 

naargelang de mate waarin afwijkingen zijn toegestaan. Zo kan het zijn dat iedere afwijking 

verboden is, slechts afwijkingen ten nadele van één partij verboden zijn of afwijkingen enkel 

zijn toegestaan indien zij bepaalde vormvoorwaarden vervullen.269 

5.7.2. DE GEVOLGEN VAN DE NIETIGHEID 

179. Wanneer een overeenkomst strijdig is met een regel dwingend recht dan is deze 

vernietigbaar, dit houdt in dat een vernietiging mogelijk is maar dat deze niet ambtshalve 

door de rechter moet worden toegepast. Is een overeenkomst strijdig met openbare orde dan 
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is deze nietig, wat inhoudt dat de rechter deze nietigheid ambtshalve moet toepassen.270 De 

vernietigbaarheid wordt verwoord in het tweede lid van artikel 3:40 NBW, de nietigheid wordt 

verwoord in het eerste lid van artikel 3:40 NBW. 

180. In België kan de nietigheid niet van rechtswege intreden, en moet deze steeds door de 

rechter worden uitgesproken. Dit is in Nederland niet het geval. Daar kennen ze namelijk de 

figuur van de nietigheid van rechtswege. Dit houdt in dat een rechterlijke tussenkomst niet 

vereist is om de nietigheid uitwerking te laten hebben. Er worden in Nederland een aantal 

argumenten aangevoerd tegen de verplichte rechterlijke tussenkomst wat betreft de 

nietigheid. 

Ten eerste verwart men volgens bepaalde Nederlandse rechtsleer het materieel en het 

formeel recht. De rechter moet zich voor zijn uitspraak baseren op het objectieve recht, dat 

een bepaalde handeling verwerpt. Hierdoor ontstaat een temporeel verschil tussen de 

beoordeling door en de werking van het recht: de beoordeling van de handeling vindt 

onmiddellijk plaats, terwijl de werking pas intreedt met het vonnis uitgesproken door de 

rechter. Is er met andere woorden sprake van een nietige rechtshandeling dan wordt deze 

meteen bij het verrichten ervan door het recht afgekeurd, maar deze afkeuring verkrijgt 

slechts effect eens de rechter zich uitgesproken heeft over de nietigheid. Dit is volgens 

HIJMA een innerlijke tegenstrijdigheid.271 

Ten tweede kunnen de argumenten tegen de nietigheid van rechtswege niet overtuigen. Het 

tegenargument dat er bij een nietigheid van rechtswege sprake is van eigenrichting snijdt 

geen hout. De nietigheid treedt namelijk in op grond van het recht, waardoor er geen 

handeling meer vereist is van het rechtssubject om de nietigheid uitwerking te doen krijgen. 

Hierdoor kan er geen sprake kan zijn van eigenrichting.272  

In België zijn eveneens aanhangers van het idee om de nietigheid van rechtswege te doen 

intreden. Dit idee zou gestaafd kunnen worden aan de hand van een arrest van het Hof van 

Cassatie van 28 september 2012. In casu hadden partijen een overeenkomst gesloten die 
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was aangetast door een absolute nietigheidsgrond. Hoewel geen van  beide partijen de 

nietigheid van de overeenkomst vorderde, sprak het Hof van Beroep te Gent de nietigheid 

toch uit. Het Hof van Cassatie vernietigde het arrest en was van oordeel dat de rechter zich 

in dergelijk geval dient te beperken tot de afwijzing van de vordering tot nakoming van de 

overeenkomst, zonder dat hij zich mocht uitspreken over de nietigheid. Deze uitspraak lijkt 

moeilijk verzoenbaar met het vereiste van een verplichte rechterlijke tussenkomst. Zolang 

een overeenkomst niet door de rechter is vernietigd is ze namelijk geldig, en kan men haar 

uitvoering vorderen. Doordat het Hof van Cassatie de uitvoering van de door een 

nietigheidsgrond aangetaste (maar niet vernietigde) overeenkomst hier afwijst, zou men 

kunnen argumenteren dat het Hof bijgevolg lijkt te stellen dat de absolute nietigheid van 

rechtswege werkt.273 

181. In Nederland kent men tevens het onderscheid tussen de relatieve en de absolute 

nietigheid. Maar aangezien de nietigheid van rechtswege in Nederland aanvaard wordt, en in 

België niet, kan men deze nietigheden slechts gedeeltelijk met elkaar vergelijken. Door haar 

automatische karakter kan de nietigheid van rechtswege niet het voorwerp uitmaken van een 

bevrijdende verjaring, de nietigheid moet niet worden gevorderd (waardoor de rechterlijke 

uitspraak slechts een declaratoir karakter heeft), en ze kan niet worden bevestigd. 

De nietigheid van rechtswege werkt soms ten aanzien van iedereen, en soms slechts ten 

aanzien van bepaalde personen. Dit is dan ook het criterium in het Nederlandse recht om het 

onderscheid te maken tussen de relatieve en de absolute nietigheid. Een nietigheid die ten 

aanzien van iedereen uitwerking heeft wordt er de absolute nietigheid genoemd, en de 

nietigheid die slechts uitwerking heeft ten aanzien van bepaalde personen wordt de relatieve 

nietigheid genoemd.274 Men moet dus opletten dat men deze begrippen niet gaat verwarren 

met de invulling naar Belgisch recht. 

182. Zoals hierboven reeds vermeld werd, wordt er in Nederland een onderscheid gemaakt 

tussen nietige en vernietigbare handelingen. De nietigheid, die overeenstemt met onze 

absolute nietigheid, werd reeds besproken (cfr. de nietigheid van rechtswege).  De 

vernietigbaarheid kan het best worden vergeleken met onze relatieve nietigheid, daar deze 

ook moet worden gevorderd en uitgesproken, ze kan door ongeveer dezelfde personen 
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gevorderd worden,  en ze kan worden bevestigd, in tegenstelling tot de nietigheid van 

rechtswege. Toch zijn er een aantal belangrijke verschillen275: 

- Ten eerste moet de rechter de vernietigbaarheid niet per se uitspreken, ze kan in 

beginsel ook via een vormloze buitengerechtelijke verklaring geschieden. Er blijft dus 

wel een tussenkomst nodig om de handeling nietig te verklaren. 

- Ten tweede kan de vernietigbaarheid op een bijkomende wijze uitdoven. Deze 

bevoegdheid kan namelijk op twee wijzen vervallen. Ze vervalt ten eerste wanneer de 

wederpartij de beschermde partij een redelijke termijn gesteld heeft om te kiezen 

tussen de bevestiging of vernietiging van de overeenkomst, en de beschermde partij 

deze termijn ongebruikt heeft laten verstrijken. Ten tweede vervalt de bevoegdheid 

om de nietigheid te vorderen ook wanneer de wederpartij tijdig een wijziging van de 

gevolgen van de rechtshandeling voorstelt die het nadeel op afdoende wijze zou 

opheffen. 

- Ten derde verschilt ook de verjaringstermijn. De bevoegdheid tot buitengerechtelijke 

vernietiging verjaart namelijk reeds na drie  jaar. 

Wanneer een overeenkomst door de nietigheid getroffen is dan werkt deze nietigheid 

retroactief en geldt de regel dat partijen aan elkaar moeten teruggeven wat ze reeds van 

elkaar verkregen hebben. Dit beginsel kan echter worden getemperd door de redelijkheid en 

billijkheid waardoor een terugvordering in bepaalde gevallen niet mogelijk is, omdat dit in de 

gegeven omstandigheden onaanvaardbaar zou zijn (cfr. in pari causa).276 

5.7.3. VERGELIJKING MET DE BELGISCHE OPENBARE ORDE 

183. Het valt onmiddellijk op dat de definitie die in Nederland aan de openbare orde wordt 

gegeven heel sterk gelijkt op de definitie die in België aan de openbare orde werd gegeven 

door het Hof van Cassatie. In beide definities wordt namelijk gesproken over de belangen 

van de samenleving, fundamentele beginselen en de grondslagen waarop de economische, 

morele en juridische orde van de maatschappij rust.  

Wat de toepassingsgevallen van de openbare orde betreft zijn er enkele opvallende 

gelijkenissen tussen de openbare orde en haar gevolgen in Nederland en België, maar 
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niettemin zijn er ook belangrijke verschillen waarbij de nietigheid van rechtswege het 

belangrijkste is en misschien tevens een inspiratiebron kan zijn voor de Belgische wetgever. 

 

5.8. ZIJN REDELIJKHEID EN BILLIJKHEID VAN OPENBARE 

ORDE? 

184. Nu besproken is wat redelijkheid en billijkheid en de openbare orde in het Nederlandse 

recht inhouden, is het tijd om over te gaan tot de onderzoeksvraag: is de redelijkheid en 

billijkheid van openbare orde? 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet worden teruggekeerd naar het idee dat de 

redelijkheid en billijkheid op te vatten zijn als een diep in het maatschappelijk gebeuren 

geworteld menselijk handelingspatroon, dat constitutief wordt geacht voor elke vorm van 

zinvol menselijk samenleven. Ook de verweving van de samenleving en de 

rechtsgemeenschap brengt met zich mee dat het in de samenleving geldende 

redelijkheidsgebod ook in de rechtsgemeenschap ten volle van kracht is. Gelet op het grote 

belang van de redelijkheid in de Nederlandse maatschappij zou de gedachte kunnen 

opkomen dat de redelijkheid en billijkheid ook als een regel van openbare orde moeten 

worden aangemerkt. Die gedachte is volgens bepaalde auteurs echter onjuist. Dat de 

redelijkheid en billijkheid een in het rechtsverkeer onontbeerlijke gedragsnorm vormen, 

rechtvaardigt weliswaar zonder meer dat dit begrippenpaar van dwingend recht moet worden 

geacht, maar brengt nog niet met zich mee dat hun handhaving in recht steeds een kwestie 

van algemeen belang zou zijn. De norm van redelijkheid en billijkheid zal nu eens 

hoofdzakelijk strekken tot bescherming van het belang van partijen zelf, dan weer in het 

belang van de maatschappij als geheel. Of en wanneer redelijkheid en billijkheid van 

openbare orde zijn, hangt met andere woorden af van de omstandigheden van het geval.277  

185. Ook artikel 3:12 NBW speelt een rol bij de vraag of de redelijkheid en billijkheid als van 

openbare orde beschouwd zouden kunnen worden. 

De verwijzing in artikel 3:12 NBW naar de in de Nederlandse rechtsgemeenschap levende 

beginselen en overtuigingen, en naar de maatschappelijke belangen maakt duidelijk dat een 

door redelijkheid en billijkheid gewenste rechtsverhouding nooit een strikt particuliere 
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aangelegenheid tussen partijen kan zijn. Door middel van artikel 3:12 NBW wordt een 

permanente betrokkenheid van de rechtsgemeenschap bij de rechtsverhoudingen tussen 

rechtzoekenden in het leven geroepen. Gelet hierop en op het feit dat het algemeen belang 

in zekere zin altijd een rol speelt in iedere rechtsverhouding die door de redelijkheid en 

billijkheid wordt beheerst, zou men kunnen denken dat dit een aanwijzing is van het 

openbare orde-karakter van de redelijkheid en billijkheid. Niets is echter minder waar, want 

hoewel het algemeen belang steeds een rol speelt, is het niet gezegd dat het algemeen 

belang ook steeds een overwegende rol speelt. Afhankelijk van het geval zal het algemeen 

belang nu eens een grotere, dan weer een minder grote rol spelen bij de beantwoording van 

de vraag wat de eisen van redelijkheid en billijkheid in het gegeven geval voor de partijen 

meebrengt. Dit volgt rechtstreeks uit artikel 3:12 NBW: “de maatschappelijke en persoonlijke 

belangen die bij het gegeven geval betrokken zijn”, deze woorden maken duidelijk dat de 

invloed en de betekenis van het algemeen belang op de eisen van redelijkheid en billijkheid 

per geval kan en zal verschillen.278  

186. Het openbare orde-karakter van de redelijkheid en billijkheid is dus sterk 

contextafhankelijk. Men zal per geval moeten onderscheiden in welke mate het algemeen 

belang bij de zaak betrokken is, en in functie daarvan kan worden beoordeeld of de 

redelijkheid en billijkheid in dat concrete geval van openbare orde zijn of niet. 
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HOOFDSTUK 6. BESLUIT 
187. De goede trouw en de openbare orde blijven tot op vandaag zeer ruime en vluchtige 

concepten. De wetgever was zich goed bewust van het belang van deze begrippen, en van 

hun veranderlijkheid in tijd en ruimte. Hij heeft ze dan ook ingevoerd als open normen, 

waardoor de invulling ervan de laatste decennia vooral aan de rechterspraak en rechtsleer 

werd overgelaten.  

De door de rechtspraak en rechtsleer aangereikte definities blijven echter algemeen en 

maken het moeilijk om na te gaan wanneer een regel al dan niet van openbare orde is. De 

enige houvast is het algemeen belang: de meeste definities gaan namelijk uit van het 

algemeen belang, wat onmiddellijk aangeeft dat dit veruit het belangrijkste criterium is om te 

onderzoeken of een regel van openbare orde is. Maar het is bijzonder moeilijk om te bepalen 

wanneer een regel door het algemeen belang werd ingegeven, en het is dan ook vooral met 

betrekking tot dit criterium dat de standpunten verdeeld zijn. Niet iedereen is ervan overtuigd 

dat de goede trouw door het algemeen belang werd ingegeven en dit algemeen belang 

beoogt te beschermen.  

In het Belgische recht is het inderdaad zo dat de objectieve goede trouw in haar 

algemeenheid niet als van openbare orde kan worden beschouwd. Ze is namelijk zo 

omvangrijk dat niet al haar werkingen van dergelijk belang zijn dat ze de openbare orde 

raken. De enige werking waarvoor dit wel het geval is, is de beperkende. Deze werking, die 

gelijkgesteld werd met het rechtsmisbruik, werd door het Hof van Cassatie namelijk verheven 

tot een algemeen rechtsbeginsel. Daarenboven beheerst de beperkende werking in 

belangrijke mate de uitoefening van subjectieve rechten, waardoor het belang ervan in ons 

recht niet meer kan worden ontkend. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit de enige 

werking van de goede trouw is waaraan een openbare orde-karakter wordt verleend. De 

interpretatieve en aanvullende werking blijven weliswaar nuttige instrumenten voor de 

rechter, maar deze werden niet ingegeven door het algemeen belang en beogen dit ook niet 

te beschermen, waardoor zij niet als van openbare orde kunnen worden beschouwd. 

188. Wat Frankrijk betreft is de vraag naar het openbare orde-karakter van la bonne foi veel 

makkelijker te beantwoorden. Deze vraag komt in de Franse rechtspraak en rechtsleer niet 

aan de orde, omdat het voor hen de evidentie zelve is dat la bonne foi de openbare orde niet 

raakt. La bonne foi kan namelijk tot de ordre public économique de protection worden 

gerekend, dat de nadruk legt op het contractuele evenwicht tussen partijen en het 

beschermen van zwakkere categorieën van personen. De ordre public économique de 
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protection vormt het Franse equivalent voor het Belgische dwingend recht, wat meteen 

duidelijk maakt dat de goede trouw in het Franse recht slechts van dwingende aard is, en 

niet van openbare orde. 

189. In Nederland is het antwoord op de vraag naar het openbare orde-karakter van de 

redelijkheid en billijkheid niet zwart of wit. Of aan de redelijkheid en billijkheid een openbare 

orde karakter toekomt hangt namelijk af van de omstandigheden van het geval. Indien in een 

bepaalde rechtsverhouding de eisen van redelijkheid en billijkheid op overwegende wijze 

werden ingegeven door het algemeen belang, dan zullen de redelijkheid en billijkheid in dat 

concrete geval van openbare orde zijn. Werden de eisen van redelijkheid en billijkheid in een 

bepaald geval niet op overwegende wijze ingegeven door het algemeen belang, dan komt er 

geen openbare orde-karakter aan toe. Men zal dus steeds moeten nagaan welke invloed het 

algemeen belang in een concreet geval gehad heeft op de eisen van redelijkheid en 

billijkheid in een contractuele verhouding. Het openbare orde-karakter van de redelijkheid en 

billijkheid is dus volledig contextafhankelijk.  

190.  Het is niet evident om uit de vergelijking van deze drie rechtsstelsels een conclusie te 

trekken. Ze zijn namelijk in grote mate een kopie van elkaar, maar toch kunnen wat bepaalde 

aspecten betreft belangrijke verschillen worden waargenomen. Deze verschillen zijn 

voornamelijk te verklaren door rekening te houden met de evolutie van de maatschappij: 

hoewel deze in België, Frankrijk en Nederland in grote mate gelijklopend is, hebben zich 

door de jaren heen subtiele contrasten ontwikkeld. Zo heeft Nederland de Code Civil van 

1804 van de hand gedaan en een volledig Nieuw Burgerlijk Wetboek ingevoerd. Het 

Nederlandse recht is dan ook het meest nieuwe, en dit vertaalt zich naar een meer moderne 

benadering van de goede trouw. De Nederlandse regeling wat het openbare orde-karakter 

van de goede trouw betreft is namelijk het beste aangepast aan de hedendaagse 

maatschappij. De goede trouw volledig contextafhankelijk maken zorgt er namelijk voor dat 

men in elke situatie rekening kan houden met de mate waarin het algemeen belang een rol 

speelt.  

Laat dit een inspiratie zijn voor de Belgische wetgever bij de volgende wijziging van het 

Burgerlijk Wetboek. 
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