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“ Fundamentum est justitiae fides.  

Id est,  dictorum conventorum que constantia et veritas. ” 

 
–  Marcus Tullius CICERO, De Officiis, I, 23. 

 
 

 
“Het fundament van het recht is goede trouw.  

Dit is, de onveranderlijke waarachtigheid van wat beloofd en overeengekomen is.”  

 
 
 



WOORD VOORAF  

Met deze masterproef komt het einde van mijn rechtenopleiding in zicht. Zonder sentimenteel te willen 

zijn, kan ik zeggen dat mijn liefde voor het recht gedurende mijn opleiding jaar na jaar gegroeid is. Van 

alle takken die het recht rijk is, heeft het verbintenissenrecht mij daarbij steeds intellectueel het meeste 

aangesproken. Het is in mijn ogen de basis, de steunpilaar, waarop de overige takken van het recht 

gesteund zijn. Gedurende deze vijf jaren heb ik talloze vaardigheden aangeleerd gekregen en ik heb 

deze dan ook met volledige toewijding getracht om te zetten in dit sluitstuk.  

Het onderwerp van deze masterproef was voor mij een uiterst uitdagende materie, te meer omdat ik 

mij hiermee op nagenoeg onontgonnen terrein begaf. De goede trouw is de laatste jaren uitgegroeid 

tot een belangrijk fenomeen. Niemand zal nog ontkennen dat we evolueren naar een steeds 

rechtvaardigere maatschappij. Hoe precies die goede trouw tegenwoordig ingevuld dient te worden en 

of die goede trouw van zodanig belang is dat zij een dwingend karakter dient te verkrijgen, is echter 

minder duidelijk. Deze onderzoeksvraag leek dan ook op het eerste zicht een vraagstuk dat moeilijk te 

beantwoorden zou worden.  

Het schrijven van deze masterproef, gebeurde echter niet zonder slag of stoot. Het vergde heel wat 

energie en inspanning, waarbij ik uitermate gesteund werd. Ik zie hierin dan ook de uitgelezen 

opportuniteit om een aantal mensen te bedanken:  

 In de eerste plaats mijn promotor Prof. Dr. Ignace Claeys, voor het aanreiken van dit uitdagende 

onderwerp en voor zijn ondersteuning en aanmoediging. Hij gaf mij het vertrouwen om het 

onderwerp in al zijn complexiteit te onderzoeken. Ook wens ik de professor te bedanken voor 

de vrijheid die hij mij liet om mij op mijn eigen tempo te laten werken en voor zijn constructieve 

feedback, waardoor ik steeds geholpen werd om mijn kennis en visie bij te schaven; 

 Mijn oma, ouders en broer en zus voor hun permanente steun. In het bijzonder dank ik mijn 

zus, Charlotte, omdat zij steeds boordevol begrip een aanmoedigende ondersteuning was, niet 

alleen bij het schrijven van dit stuk, maar gedurende mijn volledige opleiding;  

 Mijn studiegenoten, in wiens onophoudende ijver ik een inspirerend voorbeeld zag;  

 Mijn beste vriendinnen, bij wie ik steeds terecht kon voor een deugddoende ontspanning;  

 Mijn loopmaatjes, voor de nodige en steeds geapprecieerde afleiding. 
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ALGEMENE INLEIDING: DOELSTELLING EN STRUCTUUR 

 

CICERO vertelde in zijn politiek-ethische ‘De Officiis’ het verhaal van Orata, een ondernemer, die eigenaar 

was van een huis waarop, zoals hem bekend was, een erfdienstbaarheid rustte.1 Hij verkocht het huis 

aan Gratidianus, van wie hij het een paar jaar later opnieuw kocht. Gratidianus had Orata hierbij echter 

niet verteld dat het huis bezwaard was met een erfdienstbaarheid, zoals de wet vereiste van verkopers. 

Hoewel Orata uiteraard op de hoogte was van het bestaan van de erfdienstbaarheid, dagvaardde hij 

Gratidianus voor de tekortkoming in zijn informatieplicht. De rechter beriep zich voor zijn beoordeling 

op het principe van de goede trouw. Toen deze casus in een experiment van een Engelse rechtsgeleerde 

voorgelegd werd aan een aantal moderne studenten en de uitkomst niet expressis verbis meegedeeld 

werd, kwamen deze studenten – die ook het concept van de goede trouw toepasten – tot het besluit 

dat Orata in het ongelijk gesteld moest worden.2 Zij vonden dat het buitensporig zou zijn om een 

verkoper aansprakelijk te stellen voor zijn tekortkoming in de plicht informatie te verstrekken over iets 

waarvan de koper reeds alles afwist. De uitkomst was niettemin anders: de rechter had Orata in het 

gelijk gesteld. Hoewel de koper duidelijk weet had van de erfdienstbaarheid, was de rechter de visie 

toegedaan dat door het bestaan van deze erfdienstbaarheid niet te vermelden, de verkoper gefaald had 

om de vereisten van de goede trouw in die situatie na te leven.  

In dit fragment toont CICERO ons niet alleen de centrale rol van de goede trouw in het Romeinse recht, 

hij laat ons bovendien zien dat dit basisbeginsel er één is van vele opvattingen. Aangezien de visie van 

de rechter en de reactie van de hedendaagse studenten haaks op elkaar staan, constateren we dat het 

aannemelijk is dat mensen van verschillende achtergronden een andere invulling geven aan deze figuur. 

De goede trouw, die haar wortels reeds vindt in het Romeinse recht, is immers een uitermate evolutief 

begrip en kreeg vaak een andere betekenis doorheen de tijd en in de ruimte. 

In België wordt het beginsel van de uitvoering te goeder trouw van overeenkomsten tegenwoordig 

beschouwd als één van de fundamentele principes die aan ons privaatrecht ten grondslag liggen. Het is 

dan ook één van de meest besproken items uit ons contractenrecht. Het gros van de auteurs erkennen 

het principe zelfs als een algemeen rechtsbeginsel in het contractenrecht.3  

Aangezien zoveel belang gehecht wordt aan het principe van de goede trouw, rijst de vraag of dit 

basisprincipe een zodanige waarde dient te worden toegemeten dat het de openbare orde aanbelangt, 

dan wel een dwingend karakter dient te verkrijgen. Hoewel deze figuur een veelbesproken item is, 

werden nog maar weinig pogingen gedaan om een antwoord te formuleren op deze vraag. Ook in de 

rechtspraak is dit vraagstuk tot op vandaag nog niet aan bod gekomen. De vraag is nochtans niet 

onbelangrijk. Eén van de gevolgen van een mogelijks dwingend karakter is immers dat partijen niet 

vooraf in hun overeenkomst zouden kunnen bedingen dat zij niet gehouden zijn de goede trouw, of één 

van de verplichtingen die daaruit afgeleid worden, in acht te nemen bij de uitvoering van hun 

overeenkomst.  

                                                 
1 M.T. CICERO, De Officiis, III. 
2 A.D.M. FORTE, Good faith in contract and property law, Oxford, Hart Publishing, 1999, voorwoord. 
3 G.-L. BALLON, “Goede trouw, redelijkheid en billijkheid en eerlijke handelspraktijken. Kanttekening bij een toepassing van 

Walter van Gervens beschrijving van de goede trouw” in H. COUSY, E. DIRIX, S. STIJNS en J. STUYCK (eds.), Liber Amicorum Walter 
Van Gerven, Deurne, Kluwer, 2000, (119) 120, nr. 1. 
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Op het eerste gezicht lijkt het antwoord eenvoudig: gezien haar centrale positie en veelbesproken 

belang, raakt het principe van de uitvoering te goeder trouw de openbare orde. De 

meerderheidsopvatting in de rechtsleer lijkt die stelling aan te hangen4, althans voor zover zij zich 

daarover uitspreekt. De regel om zich bij de uitvoering van contractuele verbintenissen naar de eisen 

van redelijkheid en billijkheid te gedragen, is volgens deze strekking één van de juridische grondslagen 

van de economische en morele orde van de maatschappij. 

Toch is deze vraag niet zo eenduidig te beantwoorden. Het principe van de goede trouw dekt immers 

een brede lading. Zo wordt traditioneel een onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde objectieve en 

subjectieve goede trouw. De objectieve goede trouw maakte daarenboven een grote evolutie door, die 

vandaag tot uitdrukking komt in drie onderscheiden functies waarin de goede trouw gebruikt wordt, 

met name de interpretatieve, de aanvullende en de matigende of beperkende functie. Daarnaast is ook 

de openbare orde geen eenduidig en vaststaand begrip. Het is eveneens een vaag en evolutief concept, 

waarvan de invulling varieert naargelang de tijd en de ruimte. De fundamentele ethische normen en 

waarden in een bepaalde maatschappij zijn immers evident aan wijzigingen onderhevig. 

Het voorgaande in aanmerking genomen, wordt duidelijk dat we niet zomaar kunnen stellen dat de 

goede trouw als dusdanig van openbare orde is. Het antwoord op deze vraag zal wellicht ‘afhangen’ van 

categorie tot categorie. Zo zouden de verschillende functies van de objectieve goede trouw een verschil 

kunnen maken in de beoordeling van dit vraagstuk. Het is dan ook niet ondenkbaar dat een bepaalde 

functie van de objectieve goede trouw eerder een openbare orde-karakter toegemeten wordt in 

vergelijking met andere functies. Om een allesomvattend antwoord te kunnen bieden op deze 

vraagstelling, dienen we derhalve een grondige analyse uit te voeren van de verschillende waaiers die 

de goede trouw dekt. Voor een ruim begrip zullen we ons bovendien toespitsen op buitenlandse – in 

het bijzonder Franse en Duitse – wetgeving, rechtspraak en rechtsleer en internationale normen. 

Deze masterproef wil aldus een denkpiste aanreiken in de vraagstelling of de goede trouw de openbare 

orde aanbelangt, dan wel een louter dwingend karakter dient te krijgen. Meer bepaald wordt 

onderzocht of de verschillende onderscheidingen van de goede trouw een verschil maken in de 

beoordeling hiervan. Om deze onderzoeksvraag op een gestructureerde manier te beantwoorden, 

zullen we gebruik maken van drie onderdelen. 

Het eerste onderdeel is gewijd aan het begrip van de ‘goede trouw’. In dit deel vangen we aan met een 

korte rechtshistorische schets. Vervolgens maken we een duidelijk onderscheid tussen de twee grote 

categorieën van de goede trouw, zijnde de objectieve en subjectieve goede trouw. Hierbij wordt 

voornamelijk aandacht besteed aan de evolutie die de norm van de objectieve goede trouw ondergaan 

heeft en de invulling die de verschillende functies van deze goede trouw vandaag (doorgaans) krijgen. 

Hierna nemen we ook beknopt de subjectieve goede trouw in beschouwing. Teneinde al deze 

onderscheidingen van het begrip beter te kunnen vatten, verdient een concrete aanpak de voorkeur. 

Het is immers eenvoudiger om zich een visie te vormen op de verschillende begrippen van de goede 

trouw wanneer we deze uit hun abstracte context halen en er concreet naar kijken. Dit wordt 

bewerkstelligd door een aantal typische toepassingen van de goede trouw in de rechtspraak van 

naderbij te bekijken, hierbij een onderscheid makend tussen de verschillende onderscheidingen.  

                                                 
4 F. BAERT, “De goede trouw bij de uitvoering van overeenkomsten”, RW 1956-57, (489), 497. 
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Aansluitend wordt de goede trouw-regel vanuit een rechtsvergelijkend oogpunt onderzocht. Het belang 

van rechtsvergelijking dient niet te worden uitgelegd. Het is immers algemeen aanvaard dat het 

bestuderen van buitenlands recht belangrijke inzichten kan opleveren over het eigen recht. We vestigen 

onze aandacht voornamelijk op onze buurlanden, meer bepaald Duitsland en Frankrijk, en gaan op zoek 

naar de manier waarop zij de goede trouw inkapselden in hun rechtsorde. Ten slotte vestigen we ook 

de aandacht op een aantal internationale normen. Zo wordt onderzocht hoe het principe van de ‘good 

faith’ geïmplementeerd en geïnterpreteerd wordt in het Weens Koopverdrag (CISG), de Principles of 

International Commercial Contracts (PICC of Unidroit Principles), de Principles of European Contract Law 

(PECL), de Draft Common Frame of Reference (DCFR), en het Gemeenschappelijk Europees Kooprecht 

(GEK of CESL). 

In een tweede onderdeel nemen we de notie van de ‘openbare orde’ in beschouwing. Hierbij vangen 

we aan met een situering van het begrip naast de twee andere categorieën van rechtsregels die we in 

ons recht kennen, zijnde de rechtsregels van louter dwingend recht en deze van aanvullend recht. 

Daaropvolgend gaan we op zoek naar de wettelijke grondslag en bestaansreden van het begrip van de 

openbare orde, alsmede naar de omschrijving die het Hof van Cassatie haar toekende. We gaan daarbij 

dieper in op het klassieke onderscheid met rechtsregels van louter dwingend recht en de gevolgen van 

dit onderscheid, en staan we ook stil bij enkele aspecten van de kwalificatie van rechtsregels. Tot slot 

onderzoeken we in dit tweede deel eveneens wat de betekenis van de openbare orde is in Frankrijk en 

Duitsland. 

Het derde en laatste onderdeel vormt het sluitstuk van deze masterproef. Hierin vinden we het 

daadwerkelijk onderzoek naar het openbare orde-, dan wel dwingende (of aanvullende) karakter van 

de goede trouw. In dit onderdeel gaan we namelijk op zoek of de besproken onderscheidingen van de 

goede trouw een verschil maken in de beoordeling van dit vraagstuk. We zullen bijgevolg het dwingende 

karakter van de verscheidene werkingen van de goede trouw afzonderlijk bestuderen. Hierbij spitsen 

we ons tevens toe op Franse en Duitse rechtspraak en rechtsleer en internationale normen, teneinde 

een zo ruim mogelijk antwoord te kunnen bieden op dit vraagstuk.  
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DEEL I.    DE GOEDE TROUW EN HAAR ONDERSCHEIDINGEN  

 

INLEIDING  
 

De goede trouw is een universeel gekend begrip dat zowel erkend wordt door nationale rechtsstelsels 

als door het internationaal privaatrecht 5 , het internationaal handelsrecht 6  en het Europees 

contractenrecht7. In dit onderdeel zullen we kennismaken met een aantal facetten van dit begrip. 

Eerst en vooral gaan we op zoek naar de historische oorsprong van de goede trouw, waarna we heel 

summier bespreken wat de verdere evolutie van dit begrip geweest is in de Europese landen (hoofdstuk 

1). Daarbij gaat onze aandacht voornamelijk uit naar de evolutie die de regel in België kende.  

Vervolgens bespreken we de twee grote categorieën waarin het globale concept van de goede trouw 

opgedeeld wordt, zijnde de objectieve en de subjectieve goede trouw, en bekijken we elk van deze 

categorieën afzonderlijk. Wat de objectieve goede trouw betreft (hoofdstuk 2), gaan we dieper in op de 

verschillende functies die deze vorm van goede trouw toegemeten wordt. Daarnaast staan we ook kort 

stil bij de subjectieve goede trouw (hoofdstuk 3). We behandelen bij elk van deze onderscheidingen een 

toepassingsgeval uit de Belgische rechtspraak. Aangezien de goede trouw ingevolge al deze distincties 

een zeer ruim en veelzijdig concept geworden is, vinden we het belangrijk om het onderscheid 

hiertussen goed te kennen, in de hoop een juist inzicht te krijgen op de verschillende waaiers die de 

goede trouw omhult. 

Nadat we info vergaard hebben over de historiek en huidige opvatting van het concept van de goede 

trouw in België, belichten we de huidige betekenis van dit begrip buiten onze landsgrenzen (hoofdstuk 

4). We zullen hierbij nagaan welke betekenis het begrip heeft in de Duitse en Franse rechtsorde, waarna 

we ook de implementaties van de goede trouw in een aantal internationale normen onderzoeken.   

Teneinde volledig te zijn, bespreken we ten slotte eveneens een specifieke toepassing van de objectieve 

goede trouw, zijnde de imprevisieleer (hoofdstuk 5).  

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 P. PEERAER, “De verhouding tussen openbare orde en dwingend recht sensu stricto in het Belgische verbintenissenrecht”, TPR 

2013, (2705) 2714. 
6 Art. 1.7 PICC; cf. infra Deel I, titel 4.3.2. 
7 Art. 1:106 (1) PECL; cf. infra Deel I, titel 4.3.3. 
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 HISTORIEK EN INHOUD VAN DE GOEDE TROUW 

1.1 HISTORIEK 

 OORSPRONG VAN HET BEGRIP ‘GOEDE TROUW’ 

 

De notie van de goede trouw, in het Latijn ‘bona fides’, vindt haar oorsprong in het Romeins recht. Deze 

notie gaat terug op het Romeinsrechtelijk onderscheid tussen de overeenkomsten ‘stricti iuris’ en de 

overeenkomsten ‘bonae fidei’.8 

Het Romeins burgerlijk proces verliep in twee fasen: een eerste voor de praetor en een tweede voor de 

iudex.9 In een eerste fase onderzocht de praetor de eis en gaf deze bevel (ius dicere) aan de iudex, om 

uitspraak te doen (iudicare) volgens de door de praetor opgestelde formula (iudicium). De tweede fase 

speelde zich dan af voor de aangestelde iudex. Deze laatste was aan de formula gebonden. 

Wanneer er een geschil was omtrent een contract, kon ofwel een ‘actio bonae fidei’ ofwel een ‘actio 

stricti iuris’ toegekend worden. Zo lezen we in de Instituten van het Corpus Iuris Civilis: “actiones autem 

quaedam bonae fidei sunt, quaedam stricti iuris”.10 Het onderscheid tussen deze actiones bestond in de 

bevoegdheid die aan de iudex toegekend was. Bij een contractus bonae fidei, een contract waaraan een 

actio bonae fidei verbonden was, beschikte de iudex over een ruime discretionaire beoordelingsvrijheid. 

Benevens de wettelijke maatstaven en de contractuele afspraken speelden ook andere criteria mee om 

de rechtsverhouding tot zijn recht te laten komen. Zo mocht de iudex bij het vaststellen van de rechten 

en verplichtingen van contractpartijen rekening houden met de billijkheid en de goede trouw. Het was 

hem in dat geval toegelaten, de overeenkomst aan te vullen, te beperken of te wijzigen. Ten opzichte 

van de contractus stricti iuris was de rechter daarentegen volledig gebonden aan de precieze 

bewoordingen van de wet en het contract en was er voor een beoordeling volgens billijkheid en goede 

trouw geen plaats. 

Het Romeins recht ontwikkelde zich in die zin dat een steeds grotere vrijheid toegekend werd aan de 

rechter.11 Zo kwamen de actiones bonae fidei al snel in de meerderheid en werd gaandeweg ook bij de 

actiones stricti iuris de mogelijkheid geboden om rekening te houden met de eisen van billijkheid en 

redelijkheid, aangezien daartegen de exceptio doli generalis aangevoerd kon worden.12 In de literatuur 

lezen we dan ook dat de goede trouw reeds bij de Romeinen een algemeen rechtsbeginsel was.13

  

                                                 
8 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, II, Brussel, Bruylant, 1964, 410, nr. 468;  L. CORNELIS, “Rechtsverwerking, een 

toepassing van de goede trouw?”, TPR 1990, (545) 548. 
9 F. BAERT, “De goede trouw bij de uitvoering van overeenkomsten”, RW 1956-57, (489), 493. 
10 Instituten, 4, 6, 28; hetgeen vertaald wordt als volgt: “van de acties berusten sommige op de goede trouw, andere op strikt 

recht”.  
11 F. BAERT, “De goede trouw bij de uitvoering van overeenkomsten”, RW 1956-57, (489), 494. 
12 Excepties waarmee het bedrog van de andere partij opgeworpen kon worden, waren de ‘exceptio doli generalis’ en de 

‘exceptio doli specialis’. De exceptio doli specialis was beperkt tot de gevallen van bedrog (subjectieve kwade trouw), terwijl de 
exceptio doli generalis alle gevallen van objectieve onbehoorlijkheid kon omvatten.   
13 G.-L. BALLON, “Goede trouw, redelijkheid en billijkheid en eerlijke handelspraktijken. Kanttekening bij een toepassing van 

Walter van Gervens beschrijving van de goede trouw” in H. COUSY, E. DIRIX, S. STIJNS en J. STUYCK (eds.), Liber Amicorum Walter 
Van Gerven, Deurne, Kluwer, 2000, (120) 122. 
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 VERDERE EVOLUTIE 

 

In het oud-Frans recht viel het onderscheid tussen de contractus bonae fidei en de contractus stricti iuris 

weg. 14  Men vond immers dat alle contracten te goeder trouw uitgevoerd moesten worden. De 

opstellers van het Burgerlijk Wetboek wilden daarom afstand nemen van het Romeinsrechtelijk 

onderscheid en bevestigden dit in artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek:  

   “(1) Alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, strekken degenen die deze hebben aangegaan 

           tot wet.   

     (2) Zij kunnen niet herroepen worden dan met hun wederzijdse toestemming of op de gronden  

           door de wet erkend.   

     (3)  Zij moeten te goeder trouw worden ten uitvoer gebracht.”  

De verplichting om overeenkomsten te goeder trouw uit te voeren, werd in die tijd louter beschouwd 

als de bevestiging of de herhaling van de bindende kracht van overeenkomsten, zoals uitgedrukt in het 

eerste en tweede lid van artikel 1134 BW.15 De goede trouw werd toen derhalve herleid tot de eerbied 

voor het gegeven woord.  

Benevens ons Burgerlijk Wetboek, treffen we op het Europese continent vele burgerlijke wetboeken 

aan waarin een gelijkaardige regel van uitvoering te goeder trouw opgenomen werd.  

In het Duits recht geldt § 242 Bürgerliches Gesetzbuch (hierna: BGB):  

“Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht 

auf die Verkehrssitte es erfordern.”  

In de Nederlandse rechtspraak en rechtsleer wordt de goede trouw traditioneel aangeduid met de 

woorden ‘redelijkheid en billijkheid’.16 Deze tendens heeft zich verdergezet in het Nieuw Burgerlijk 

Wetboek van 1992 (hierna: NBW). Zo luidt artikel 6: 2, eerste lid NBW:  

“Schuldeiser en schuldenaar zijn verplicht zich jegens elkaar te gedragen overeenkomstig de eisen 

van redelijkheid en billijkheid.”  

Het meest moderne wetboek van Europa, zijnde het Zwitserse Zivilgesetzbuch (hierna: ZGB), hecht een 

groot belang aan de goede trouw-regel en kende haar daarom een prominente plaats toe. De regel van 

de goede trouw bevindt zich namelijk in de inleiding tot het ZGB. Deze regel wordt er beschouwd als 

een algemeen rechtsbeginsel voor álle obligatoire verhoudingen.17 Artikel 2 van de inleiding tot het ZGB 

luidt als volgt:  

“Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und 

Glauben zu handeln.”  

                                                 
14 F. BAERT, “De goede trouw bij de uitvoering van overeenkomsten”, RW 1956-57, (489), 494. 
15 L. CORNELIS, “Rechtsverwerking, een toepassing van de goede trouw?”, TPR 1990, (545) 548, nr. 3. 
16 A. VAN OEVELEN, “De zgn. ‘subjectieve’ goede trouw in het Belgische materiële privaatrecht”, TPR 1990, 1096.  
17 Cf. infra Deel I, titel 1.1.3. 
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De Engelse rechtsorde kent daarentegen geen algemene goede trouw-regel. Enkel in een aantal 

specifieke situaties werd reeds toepassing gemaakt van de goede trouw. Zij werd in die gevallen gezien 

als een strikte regel die specifiek op één enkele situatie van toepassing was. Alles wat met een algemeen 

goede trouw-principe te maken kan hebben, wordt in het Engelse rechtssysteem immers geschuwd. 

Deze (schijnbare) lacune wordt er gecompenseerd door de toepassing van een aantal specifieke 

theorieën die erop gericht zijn eerlijk handelen veilig te stellen, waardoor Engelse rechtbanken vaak tot 

hetzelfde resultaat komen als rechtssystemen die wel een algemeen goede trouw-principe 

aanvaarden. 18  Een voorbeeld hiervan is dat het recht van een contractpartij om een contract te 

ontbinden beperkt is wanneer deze een kleine tekortkoming gebruikt om het contract onderuit te 

komen.19 De Engelse rechtsorde lijkt evenwel nooit zo ver te gaan als Europese civil law-systemen.20 De 

laatste decennia lijkt hierin echter verandering te komen, nu een Europese richtlijn Engeland verplicht 

om het algemene leerstuk van de goede trouw te introduceren in het Engelse contractenrecht. 21 

Hierdoor begint Engeland nu toch stilaan warm te lopen voor een algemene goede trouw-theorie. 

 

 EVOLUTIE VAN HET BEGRIP IN BELGIË 

 

Het concept van de goede trouw heeft een lange weg afgelegd in ons rechtsstelsel. Nadat de 

verplichting om zich bij de uitvoering van de overeenkomst volgens de goede trouw te gedragen, 

ingevoerd werd in ons Burgerlijk Wetboek, duurde het immers een lange tijd vooraleer aandacht 

geschonken werd aan deze bepaling.  

In plaats daarvan werd de negentiende-eeuwse rechtspraak en rechtsleer volledig gedomineerd door 

de notie van de verbindende kracht van overeenkomsten (la force obligatoire). Er werd een zodanig 

belang gehecht aan deze verbindende kracht, dat men meende hieraan geen afbreuk te kunnen doen 

op grond van de goede trouw. Deze opvatting kwam voort uit het geloof dat een overeenkomst, bron 

van door de partijen vrijwillig opgenomen verbintenissen, geen onrecht kon meebrengen. De grondslag 

voor de verbindende kracht van overeenkomsten immers werd immers traditioneel gelegd in het 

beginsel van de wilsautonomie (l’autonomie de la volonté). 22  Men vond dat eens een 

wilsovereenstemming tussen partijen tot stand gekomen was, deze onaantastbaar was en bijgevolg 

nageleefd diende te worden. Het werd van de magistratuur dan ook verwacht dat zij angstvallig respect 

aan de dag legde voor contractuele afspraken. Ter verdediging van deze opvatting werd dikwijls 

verwezen naar het alom bekende Latijns adagium ‘pacta sunt servanda’. Aangezien hierdoor lange tijd 

geen beroep werd gedaan op artikel 1134, derde lid BW, stelde H. BOCKEN dat de verbindende kracht 

van contractuele afspraken het voornaamste dogma was dat ons privaatrecht gekend heeft.23  

                                                 
18 R. BROWNSWORD, N.J. HIRD en G. HOWELLS, Good Faith in Contract: concept and context, Aldershot, Ashgate, 1999, 1-2; A.D.M. 
FORTE, Good faith in contract and property law, Oxford, Hart Publishing, 1999, 41. 
19  H. GOMMER, “Goede trouw en billijkheid, basisbeginsel van het Europees contractenrecht”, 8-9, beschikbaar op 

http://www.hendrikgommer.com/artikelen/goede%20trouw.pdf, waarin de auteur verwijst naar de Engelse zaak Hoenig v. 
Isaacs, 1952 2 All ER 176 Court of Appeal, http://faculty.law.ubc.ca/biukovic/supplements/Hoenig.htm  
20 H. SNIJDERS en S. VOGENAUER, Content and meaning of national law in the context of transnational law, München, Sellier, 2009, 
206. 
21 R. BROWNSWORD, N.J. HIRD en G. HOWELLS, Good Faith in Contract: concept and context, Aldershot, Ashgate, 1999, 1-2. 
22 Met name refereert het Hof van Cassatie uitdrukkelijk naar het “beginsel van de wilsautonomie, vastgelegd in artikel 1134 
BW” in Cass. 23 november 2009, Pas. 2009, 2721, concl. J. GENICOT; RW 2010-11, 1434, noot A. VAN OEVELEN. 
23 H. BOCKEN, “De goede trouw bij de uitvoering van verbintenissen”, RW 1989-90, (1041) 1041, nr. 2.  

http://www.hendrikgommer.com/artikelen/goede%20trouw.pdf
http://faculty.law.ubc.ca/biukovic/supplements/Hoenig.htm
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F. BAERT sprak in zijn vooraanstaande en invloedrijke rede uit 195624 in dit verband dan ook over het 

‘probleem’ van de goede trouw, waarbij hij doelt op deze tegenstelling tussen het eerste en derde lid 

van artikel 1134 BW, met name tussen het beginsel van de verbindende kracht van overeenkomsten en 

dat van de goede trouw die haar uitvoering moet beheersen. De auteur omschreef de goede trouw 

destijds als “een tamelijk verweesd begrip in ons contractenrecht: in stede van een muze, die rechtsleer 

en rechtspraak tot nieuwe oplossingen in het belang van billijkheid en gerechtigheid zou inspireren, is zij 

lange tijd eerder als een mummie gebleven, omzwachteld met de strakke banden van de absolute 

onverbreekbaarheid der overeenkomsten, - op haar best een schone slaapster… Zelden wordt zij door de 

pleiters ingeroepen, nog minder vaak door de rechtbanken toegepast”.25 BAERT hekelde bijgevolg de 

weinige aandacht die in de rechtspraak en rechtsleer geschonken werd aan de goede trouw en pleitte 

ervoor om een groter belang te hechten aan deze regel. 

Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw kwamen rechtsgeleerden echter tot het inzicht dat 

juridische gelijkheid niet hetzelfde is als feitelijke gelijkheid en dat contractvrijheid geen garantie is 

tegen uitbuiting.26 Voornamelijk in arbeidsverhoudingen werd dit duidelijk zichtbaar. De wetgever trad 

hier sectarisch tegen op door de zwakkere partij in een aantal bijzondere contracten (zoals 

arbeidsovereenkomsten, huurovereenkomsten, enzovoort) de nodige bescherming te bieden bij 

dwingende bijzondere wetgeving. Hiermee werd het algemeen verbintenissenrecht echter niet 

gewijzigd. De rechter bleef nog steeds grotendeels buitenspel staan. Enkel in een beperkt aantal 

gevallen kon hij contractuele wanverhoudingen rechtzetten, zoals via het toezicht op de werkelijkheid 

van de wilsovereenstemming en de overeenstemming met de goede zeden. 

In de jaren dertig van de twintigste eeuw begon een reeks van rechtsgeleerden langzamerhand zijn weg 

terug te vinden naar de regel van artikel 1134, derde lid BW en werden een aantal bijdragen gewijd aan 

het begrip van de goede trouw.27 H. DE PAGE kwalificeerde deze regel als één van de basisprincipes die 

aan ons Belgisch contractenrecht ten grondslag ligt, naast het principe van wilsautonomie, van 

consensualisme en van de verbindende kracht van overeenkomsten. 28  DE PAGE stelde dat 

contractpartijen er op grond van de goede trouw toe gehouden zijn elkaar de nodige hulp te bieden om 

de overeenkomst met succes te volbrengen.29 Hiervoor baseerde hij zich op de bekende ‘théorie de la 

solidarité sociale’ van de Franse rechtsgeleerde R. DEMOGUE30, volgens dewelke contractpartijen een 

kleine ‘microkosmos’ vormen waarbinnen ze verplicht zijn om actief samen te werken om de uitvoering 

van hun overeenkomst tot een goed einde te brengen. Deze verplichting wordt de ‘actieve 

samenwerkingsplicht’ van contractpartijen genoemd. Hoewel die theorie van Franse oorsprong is, vond 

                                                 
24 Rede bij de plechtige openingszitting van de Vlaamse conferentie bij de balie bij het hof van beroep te Gent uit 1956: F. 

BAERT, “De goede trouw bij de uitvoering van overeenkomsten”, RW 1956-57, 489-516. 
25 F. BAERT, “De goede trouw bij de uitvoering van overeenkomsten”, RW 1956-57, (489), 492. 
26 H. BOCKEN, “De goede trouw bij de uitvoering van verbintenissen”, RW 1989-90, (1041) 1041, nr. 2. 
27 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, 
(572) 572. 
28 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, II, Brussel, Bruylant, 1964, 410, nr. 468;  
29 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, II, Brussel, Bruylant, 1964, (410) 412, nr. 469. 
30 R. DEMOGUE, Traité des obligations en général, VI, Parijs, Rousseau, 1923, nr. 12 e.v.   
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zij meer weerklank in België dan in Frankrijk. Desondanks bleek deze vernieuwing niet zoveel invloed te 

hebben gehad in deze periode en bleef de goede trouw nog steeds een eerder steriel begrip.31 

Het is pas sinds de jaren tachtig dat het goede trouw-leerstuk werkelijk in beweging gekomen is.32 In die 

tijd begon ook de rechtspraak vaker terug te grijpen naar het begrip, teneinde de verbindende kracht 

van de overeenkomst af te zwakken. Aangezien de wetgever op dit punt bleef stilzitten – tenminste wat 

het algemeen verbintenissenrecht betreft – begonnen rechters zichzelf de middelen toe te eigenen om 

meer toezicht te kunnen uitoefenen op de inhoudelijke rechtvaardigheid van contractuele 

verhoudingen. Hiervoor namen zij de goede trouw als grondslag.33 Op die manier maakte het beginsel 

van de goede trouw de voorbije decennia een heuse evolutie door, waardoor de verbindende kracht 

van overeenkomsten in gelijke mate afzwakte. E. DIRIX stelde daarom dat de toenemende invloed van 

dit beginsel wellicht de meest markante ontwikkeling is die het contractenrecht in ons land 

doorgemaakt heeft.34  

Vandaag wordt het beginsel van de goede trouw in ons Belgisch rechtsstelsel opgevat als een uiterst 

belangrijke fundamentele regel. Volgens bepaalde rechtsleer vormt deze regel zelfs een algemeen 

rechtsbeginsel in het contractenrecht. 35  Zij baseert zich hiervoor op het Cassatiearrest van 19 

september 1983, waarin het Hof overweegt: “attendu que si le principe de l’exécution de bonne foi des 

conventions, consacré pas l’article 1134 du Code civil […]”.36 (eigen onderlijning) VAN HOECKE ziet de 

goede trouw, samen met de billijkheid, zelfs als één van de algemene rechtsbeginselen bij uitstek.37 Het 

Hof van Cassatie heeft de verplichting om zich te goeder trouw te gedragen tot op vandaag echter (nog) 

niet uitdrukkelijk als een algemeen rechtsbeginsel erkend. 

Algemene rechtsbeginselen kunnen omschreven worden als zijnde “fundamentele normen, die in één 

of meer rechtssystemen, respectievelijk rechtstakken, min of meer impliciet aanwezig zijn, daarin door 

de rechtsleer, maar vooral door de rechtspraak worden ‘gevonden’ en naar de (onbetwistbaar geachte) 

noden en verwachtingen van de maatschappij (opnieuw) worden geformuleerd.38 

                                                 
31 N. GUNDT en A. VAN BEVER, “De evolutie van het basisbeginsel van goede trouw uit het contractenrecht in het Franse, Belgische 

en Nederlandse arbeidsovereenkomstenrecht. Toegespitst op de wijziging van arbeidsvoorwaarden” in I. SAMOY, Evolutie van 
de basisbeginselen van het contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, (59) 62, nr. 4. 
32 E. DIRIX, “Over de beperkende werking van de goede trouw”, TBH 1988, (660) 660; L. CORNELIS, “Rechtsverwerking: een 

toepassing van de goede trouw?”, TPR 1990, (545) 571-572; A. VAN OEVELEN, “Algemene rechtsbeginselen in het verbintenissen 
–en contractenrecht” in M. VAN HOECKE (ed.), Algemene rechtsbeginselen, Antwerpen, Kluwer, 1991, (96) 122; 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, (572) 572; A. 
VAN OEVELEN, “Kroniek van het verbintenissenrecht (1993-2004)”, RW 2004-05, (1641) 1670. 
33 H. BOCKEN, “De goede trouw bij de uitvoering van verbintenissen”, RW 1989-90, (1041) 1041, nr. 3. 
34 E. DIRIX, “Over de beperkende werking van de goede trouw”, TBH 1988, 660. 
35 G.-L. BALLON, “Goede trouw, redelijkheid en billijkheid en eerlijke handelspraktijken. Kanttekening bij een toepassing van 

Walter van Gervens beschrijving van de goede trouw” in H. COUSY, E. DIRIX, S. STIJNS en J. STUYCK (eds.), Liber Amicorum Walter 
Van Gerven, Deurne, Kluwer, 2000, (119) 120; J. BAECK, “Gevolgen tussen partijen” in X., Bijzondere overeenkomsten: 
commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2007, losbl., 12, beschikbaar op 
http://www.jura.be. 
36  Cass. 19 september 1983, Arr.Cass. 1983-84, 52; Pas. 1984, I, 55; JT 1985, 56, noot S. DUFRENE; RCJB 1986, 282, noot J. 

FAGNART; RW 1983-84, 1480; TBH 1984, 276, noot W. RAUWS; TSR 1983, 486. 
37 M. VAN HOECKE, “De algemene rechtsbeginselen als rechtsbron: een inleiding” in M. VAN HOECKE, Algemene rechtsbeginselen, 

Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1991, (1) 24. 
38 R. SOETAERT, “Rechtsbeginselen en marginale toetsing in cassatie” in G. BAERT en J. RONSE, Liber Amicorum Jan Ronse, Brussel, 

Story-Scientia, 1986, 51.   

http://www.jura.be/
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=dn13102&bron=doc
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=dn19695&bron=doc


10 

 

J.-F. ROMAIN verdedigt dat het ruime begrip van de goede trouw en billijkheid als een primair algemeen 

rechtsbeginsel opgevat dient te worden, waaruit het beginsel fraus omnia corrumpit (cf. infra) als 

secundair algemeen rechtsbeginsel afgeleid is.39  

P. VAN OMMESLAGHE gaat nog een stap verder door het principe te verheven tot een algemeen 

rechtsbeginsel dat het domein van het contractenrecht overstijgt en voor alle soorten van 

verbintenissen geldt, dus niet enkel voor contractuele verbintenissen.40 VAN OMMESLAGHE onderzocht de 

goede trouw vanuit een rechtsvergelijkend perspectief en kwam tot het besluit dat andere Europese 

landen aanvaarden dat het principe van de uitvoering te goeder trouw uitgebreid wordt tot alle soorten 

van verbintenissen. Hij pleitte er bijgevolg voor om het beginsel ook in België als dusdanig op te vatten.  

Ook G.-L. BALLON hecht een danig belang aan de goede trouw: “Het is een fundamentele regel van de 

meest algemene strekking, een gids bij de toepassing van de wet, een beperking bij elke uitoefening van 

rechten en een fundamentele norm die naast de op een concrete rechtstoestand toepasselijke 

rechtsregels komt te staan, deze vervolledigt en hun toepassing mede bepaalt”.41 De auteur verwijst 

bovendien naar het Zwitserse en Duitse hoogste rechtscollege, die er de nadruk op leggen dat de goede 

trouw alle rechtstakken overstijgt. Het Zwitserse Bundesgericht argumenteert daarbij dat het principe 

reeds vooraleer een codificatie van het privaatrecht gebeurde, als een algemeen rechtsprincipe erkend 

werd en het gebaseerd was op het gewoonterecht of op min of meer ruim geformuleerde 

wetsbepalingen. Zoals eerder aangehaald, werd de goede trouw-regel nadien op dezelfde wijze 

wettelijk verankerd in het ZGB. Ook in de Duitse rechtspraak zou de goede trouw als een 

wetsoverstijgend fundamenteel rechtsbeginsel beschouwd worden dat als zodanig inherent is aan alle 

rechtstakken. BALLON merkt hierbij niettemin op dat deze uitspraken genuanceerd dienen te worden. 

We mogen volgens de auteur niet zover gaan de goede trouw te beschouwen als een algemeen 

rechtsbeginsel dat werkelijk álle takken van het recht overstijgt.42 Het beginsel van de goede trouw dient 

gesitueerd te blijven in het privaatrecht. In het publiekrecht speelt de goede trouw slechts in bepaalde 

takken een rol. 

Het voorgaande in ogenschouw genomen, werd in de rechtsleer de vraag gesteld of de uitzonderingen 

op het principe van de wilsautonomie, waartoe ook de verplichting om zich te goeder trouw te gedragen 

behoort, zich in de moderne visie niet zodanig ontwikkeld hebben dat zij inmiddels tot regel verworden 

zijn.43 Deze vraag werd affirmatief beantwoord, doch werd opgemerkt dat deze gehoudenheid grenzen 

kent.  

 

 

                                                 
39 J.-F. ROMAIN, “Topographie des principes généraux du droit en droit privé, à caractère primaire, secondaire et tertiaire” in X., 

Liber amicorum Jacques Malherbe, Brussel, Bruylant, 2006, 909 en 922. In dezelfde zin: E. KRINGS, “Aspecten van de bijdrage 
van het Hof van Cassatie tot de rechtsvorming”, openingsrede op 3 september 1990, Arr.Cass. 1990-91, 19, nr. 25. 
40 P. VAN OMMESLAGHE, "L'exécution de bonne foi, principe général de droit ?", TBBR 1987, 101-103. 
41 G.-L. BALLON, “Goede trouw, redelijkheid en billijkheid en eerlijke handelspraktijken. Kanttekening bij een toepassing van 
Walter van Gervens beschrijving van de goede trouw” in H. COUSY, E. DIRIX, S. STIJNS en J. STUYCK (eds.), Liber Amicorum Walter 
Van Gerven, Deurne, Kluwer, 2000, (119) 120. 
42 G.-L. BALLON, “Goede trouw, redelijkheid en billijkheid en eerlijke handelspraktijken. Kanttekening bij een toepassing van 
Walter van Gervens beschrijving van de goede trouw” in H. COUSY, E. DIRIX, S. STIJNS en J. STUYCK (eds.), Liber Amicorum Walter 
Van Gerven, Deurne, Kluwer, 2000, (119) 120-121. 
43 A. L. M. KEIRSE, “Het contractenrecht van morgen: de uitzonderingen op het beginsel van de partijautonomie gepromoveerd 

tot regel” in I. Samoy, Evolutie van de basisbeginselen van het contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 263-268. 
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1.2 INHOUD: TWEE GROTE CATEGORIEËN VAN DE GOEDE TROUW 
 

Traditiegetrouw wordt een onderscheid gemaakt tussen de objectieve en subjectieve goede trouw.44  

Aangezien zij nagenoeg behandeld worden als twee totaal verschillende begrippen, die weinig of niets 

met elkaar gemeen hebben, wordt hieronder stilgestaan bij dit dualisme.   

 DE OBJECTIEVE GOEDE TROUW  
 

De zogenaamde ‘objectieve’ goede trouw is de goede trouw waarvan sprake in artikel 1134, derde lid 

van het Burgerlijk Wetboek, volgens hetwelke contractpartijen verplicht worden om hun 

overeenkomsten te goeder trouw ten uitvoer te brengen. De goede trouw is in die betekenis een 

positief begrip. Zij is normatief van aard en verwijst naar de algemene gedragsnorm waaraan 

contractpartijen zich moeten houden bij de uitvoering van hun verbintenissen. Deze categorie van de 

goede trouw wordt ook wel ‘de goede trouw van het handelen’ genoemd. 

In de rechtspraak en rechtsleer werd het begrip vaak op zeer uiteenlopende wijzen gedefinieerd.45 Zo 

werd soms gesteld dat objectief te goeder trouw handelen inhoudt dat men handelt “zoals een eerlijk, 

redelijk en fatsoenlijk mens”46, of “volgens de eisen van redelijkheid die elk voorzichtig en bezorgd man 

in de gegeven omstandigheden in acht zou nemen”.47 Daarnaast werd verwezen naar eerlijkheid en 

loyaliteit.48  

Zoals hierna verder uitgelegd zal worden, is geen enkele van deze voorgestelde omschrijvingen een 

vaste definitie geworden. De objectieve goede trouw wordt daarentegen beschouwd als een open en 

vage norm, die het gedrag bepaalt van de contractpartijen en die door de rechtspraak ingevuld wordt 

volgens de noden in de maatschappij en inachtgenomen de concrete omstandigheden van het geval.49 

De objectieve goede trouw is derhalve een gedragsregel, volgens dewelke contractpartijen ertoe 

verplicht worden te handelen overeenkomstig de objectieve eisen van redelijkheid en billijkheid. De 

subjectieve goede trouw van de partijen speelt daarbij geen rol.50  

 

 DE SUBJECTIEVE GOEDE TROUW 

 

De ‘subjectieve’ goede trouw is van een hele andere orde. Deze vorm van de goede trouw verwijst 

immers niet naar een algemene gedragsnorm, maar naar de subjectieve gezindheid van de 

                                                 
44 F. BAERT, “De goede trouw bij de uitvoering van overeenkomsten”, RW 1956-57, (489), 491. 
45 L. CORNELIS, “Rechtsverwerking, een toepassing van de goede trouw?”, TPR 1990, (545) 562-572. 
46 F. BAERT, “De goede trouw bij de uitvoering van overeenkomsten”, RW 1956-57, (489), 496. 
47 M.-E. STORME, “Contractuele aansprakelijkheid volgens de eisen van redelijkheid (goede trouw) of misbruik van contractueel 

recht” (noot onder Kh. Gent 1 juni 1984), RW 1984-85, 1728. 
48 F. BAERT, “De goede trouw bij de uitvoering van de overeenkomsten”, RW 1956-57, (489), 491; M.-E. STORME, “Contractuele 

aansprakelijkheid volgens de eisen van redelijkheid (goede trouw) of misbruik van contractueel recht” (noot onder Kh. Gent 1 

juni 1984), RW 1984-85, 1729.  
49 L. CORNELIS, “Rechtsverwerking, een toepassing van de goede trouw?”, TPR 1990, (545) 569-570, nr. 17; cf. infra Deel I, titel 

2.1. 
50 J. BAECK, “Gevolgen tussen partijen” in X., Bijzondere overeenkomsten: commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2007, losbl., 11, beschikbaar op http://www.jura.be.  

http://www.jura.be/
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betrokkenen. Concreet betreft het de psychologische ingesteldheid waarbij iemand van een bepaald 

feit, een recht of een rechtstoestand geen kennis heeft en onder de gegeven omstandigheden daarvan 

ook geen kennis behoort te hebben.51 Deze categorie van de goede trouw wordt dan ook ‘de goede 

trouw van het niet weten’ genoemd.  

Aangezien het niet voldoende is dat men niet weet of kent, maar ook dat men niet behoorde te weten 

of te kennen, wordt het subjectieve niet weten of niet kennen geobjectiveerd. Aan de zuiver subjectieve 

omschrijving wordt derhalve een objectief element gekoppeld. Dit houdt in dat het niet weten niet 

lichtzinnig mag zijn, maar het, rekening houdende met de concrete omstandigheden, in principe als 

verschoonbaar te beschouwen moet zijn.52 Omgekeerd is te kwader trouw, niet alleen diegene die 

werkelijk kennis heeft van een bepaald feit, recht of rechtstoestand, maar ook diegene die weliswaar 

niet effectief weet, maar, in acht genomen de concrete omstandigheden, had behoren te weten, indien 

hij althans van voldoende zorgvuldigheid blijk gegeven had. Door het ‘behoren te kennen’ gelijk te 

stellen met het ‘werkelijk kennen’, wordt derhalve een zekere verplichting opgelegd aan de betrokken 

personen om voldoende oplettend en zorgvuldig te zijn, zoniet zijn zij te kwader trouw. De omvang van 

deze zorgvuldigheid en alertheid zal uiteraard afhangen van de concrete omstandigheden. 

In tegenstelling tot de objectieve goede trouw, die een norm van objectief handelen formuleert, is de 

subjectieve goede trouw in eerste instantie geen eis die aan het handelen gesteld wordt, maar eerder 

een voorwaarde die voldaan moet zijn alvorens bepaalde rechtsgevolgen aan de situatie gekoppeld 

kunnen worden. Deze rechtsgevolgen zijn van verschillende aard. Eén van de talrijke voorbeelden is dat 

aan het bezit slechts de gevolgen van de verkrijgende verjaring gekoppeld worden indien de bezitter te 

goeder trouw is (artikel 2265 BW). In deze context houdt de goede trouw in dat de bezitter van mening 

dient te zijn dat het goed zijn eigendom is. 

In het Burgerlijk Wetboek vinden we de subjectieve goede trouw niet enkel terug onder de benaming 

‘goede trouw’, zoals dat bijvoorbeeld wel het geval is in de artikelen 201, 202, 316, 1141, 1380, 2265, 

2268 en 2269 BW. De wetgever gebruikt ook de benamingen ‘niet gekend hebben’ (o.a. artikelen 1643, 

1645 en 1646 BW), ‘zonder bedrog’ (o.a. artikel 889 BW) en ‘onkundig zijn van’ (o.a. artikel 2005 BW) 

om te wijzen op het bestaan van de eis van de subjectieve goede trouw.  

De subjectieve goede trouw is aldus een voorwaarde om rechtsgevolgen te kunnen realiseren, daar 

waar de objectieve goede trouw contractpartijen een bepaald gedrag oplegt. Dit onderscheid vinden 

we eveneens terug in andere rechtsorden, doch wordt dikwijls een verschillende terminologie 

gehanteerd. Daar waar de subjectieve goede trouw traditioneel benoemd wordt met de woorden 

‘goede trouw’, krijgt de objectieve goede trouw er telkens een andere benaming. Zo wordt de 

objectieve goede trouw naar Duits recht aangeduid met term ‘Treu und Glauben’ 53 , terwijl de 

subjectieve goede trouw ‘guter Glaube’54 heet. Nederland verwijst naar de objectieve goede trouw met 

                                                 
51 F. GORPHE, Le principe de Ia bonne foi, Parijs, Dalloz, 1928, 122-129. 
52 A. VAN OEVELEN, “De zgn ‘subjectieve’ goede trouw in het Belgische materiële privaatrecht”, TPR 1990, (1093) 1096. 
53 Zie § 242 BGB; cf. Deel I, titel 4.2. 
54 Zie § 932 BGB; cf. Deel I, titel 4.2. 
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de woorden ‘redelijkheid en billijkheid’55, terwijl de subjectieve goede trouw eveneens simpelweg 

aangeduid wordt met ‘goede trouw’56. Frankrijk daarentegen maakt dit onderscheid niet.  

In de volgende twee hoofdstukken gaan we dieper in op beide categorieën van de goede trouw.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55 Zie artikel 6: 2, eerste lid NBW: “schuldeiser en schuldenaar zijn verplicht zich jegens elkaar te gedragen overeenkomstig de 
eisen van redelijkheid en billijkheid”. 
56 Zie artikel 3: 12, eerste zin NBW: “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”. 
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 DE OBJECTIEVE GOEDE TROUW 

2.1 DE OBJECTIEVE GOEDE TROUW ALS VAGE OPEN NORM, AFHANKELIJK VAN DE 

HEERSENDE WAARDEOORDELEN 
 

Het Burgerlijk Wetboek bevat geen definitie van wat het begrip ‘goede trouw’ uit artikel 1134, derde lid 

BW precies inhoudt. Zoals eerder aangegeven, werd de goede trouw doorheen de tijd op uiteenlopende 

wijzen gedefinieerd in de rechtspraak en rechtsleer.57 Zo werd de goede trouw dikwijls in verband 

gebracht met adjectieven zoals eerlijk, trouw, loyaal, redelijk, correct, behoorlijk, zorgvuldig en billijk. 

Daarnaast werd verdedigd dat ‘te goeder trouw contracteren’ inhoudt dat contractanten zich dienen te 

gedragen op de wijze “zoals in het maatschappelijk verkeer verwacht mag worden van normaal 

zorgvuldige en redelijke contractspartijen geplaatst in dezelfde concrete omstandigheden”.58 Verder 

werd gesteld dat de goede trouw omschreven moet worden door “de eisen van redelijkheid en 

billijkheid”59, hetgeen nauw aansluit bij de Nederlandse opvatting over de goede trouw.  

Voorgaande suggesties brachten de rechtspraak echter niet tot eensgezindheid. Om die reden 

begonnen voorstanders van de goede trouw het begrip voor te stellen als “een open en vage norm, 

waarvan de onbepaaldheid […] een onontbeerlijk kenmerk zou zijn”.60 Volgens deze rechtsgeleerden is 

het vanzelfsprekend dat het begrip van de goede trouw vaag blijft en niet steeds duidelijk afgebakend 

is. Zij zijn van mening dat het nut van het begrip voor ons rechtssysteem net ligt in de elasticiteit ervan. 

Open normen, ook wel ‘blanco normen’ genoemd, zijn normen waarvan de inhoud niet op abstracte 

wijze bepaald kan worden, maar afhangt van de concrete omstandigheden van het geval waarin de 

normen toegepast worden. 61  Ons verbintenissenrecht kent talrijke vergelijkbare vage of blanco 

normen.62   

Het open karakter van dergelijke normen heeft twee belangrijke voordelen. Aan de ene kant stelt het 

de rechter in staat om bij de concrete invulling van de goede trouw rekening te houden met de feitelijke 

omstandigheden van het geval. Aan de andere kant biedt het de rechtspraak de mogelijkheid om het 

recht uit te bouwen en aan te passen aan de gewijzigde noden in de maatschappij en het zodoende te 

behoeden voor veroudering. Ter illustratie verwijzen we naar de niet-wettelijke informatieplichten in 

het contractenrecht, die hun bestaan te danken hebben aan de vaagheid van bepalingen zoals de goede 

trouw (art. 1134, derde lid BW) en de precontractuele zorgvuldigheid (art. 1382 BW). 

De keerzijde is evenwel dat het open karakter van de goede trouw de rechtszekerheid in gevaar kan 

brengen.63 Het is vanzelfsprekend dat wanneer een rechter rekening mag houden met de concrete 

                                                 
57 Voor een overzicht: zie L. CORNELIS, “Rechtsverwerking, een toepassing van de goede trouw?”, TPR 1990, (545) 562. 
58 A. VAN OEVELEN, “De zgn ‘subjectieve’ goede trouw in het Belgische materiële privaatrecht”, TPR 1990, (1093) 1095.  
59 F. BAERT, “De goede trouw bij de uitvoering van overeenkomsten”, RW 1956-57, (489), 495. 
60 L. CORNELIS, “Rechtsverwerking, een toepassing van de goede trouw?”, TPR 1990, (545) 5469, nr. 17. 
61 J. BAECK, “Gevolgen tussen partijen” in X., Bijzondere overeenkomsten: commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2007, losbl., 12, beschikbaar op http://www.jura.be. 
62 A. DE BOECK, Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 

2000, 376, nr. 863. 
63 J. BAECK, “Gevolgen tussen partijen” in X., Bijzondere overeenkomsten: commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2007, losbl., 12, beschikbaar op http://www.jura.be. 

http://www.jura.be/
http://www.jura.be/
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omstandigheden van de zaak, het voor de contractpartijen weinig voorspelbaar zal zijn wat ‘zijn’ 

invulling van de goede trouw in dat concrete geval zal zijn. Het begrip van de goede trouw is bijgevolg 

in zekere mate een moreel begrip, dat een waardeoordeel inhoudt ten aanzien van een gedraging.64 

Bepaalde rechtsleer merkt daarbij op dat de open norm van de goede trouw riskeert een verwoording 

te zijn van de subjectieve inzichten van de rechter.65  

Teneinde tegemoet te komen aan dit probleem van rechtsonzekerheid, heeft de rechtsleer een poging 

gedaan om de verschillende toepassingen van de goede trouw in de rechtspraak te groeperen.66  Hierbij 

werd geconstateerd dat rechters de goede trouw voornamelijk gebruiken in drie functies (cf. infra 

volgende titel). Door het ordenen van de casuïstiek aan de hand van deze drie functies, kreeg de open 

norm van de goede trouw een vastere vorm. Hierdoor is de betekenis van de goede trouw minder vaag 

en onvoorspelbaar geworden, hetgeen de rechtszekerheid vanzelfsprekend ten goede komt.   

 

2.2 VERSCHILLENDE FUNCTIES VAN DE OBJECTIEVE GOEDE TROUW 
 

Bijzonder belangrijk in de evolutie van de vage en open norm van de goede trouw, is de reeds 

aangehaalde rede van F. BAERT uit 195667. BAERT pleitte in dit betoog immers voor een groter belang 

voor de regel van de objectieve goede trouw. Hij trachtte deze vage norm bovendien te concretiseren 

door de verschillende toepassingen van de goede trouw in de Belgische rechtsorde te systematiseren. 

Op die manier onderscheidde hij drie functies of werkingen van de goede trouw, met name een 

interpretatieve, een aanvullende en een matigende of beperkende functie, en wordt daarmee aanzien 

als de grondlegger van deze indeling. In dit hoofdstuk zullen we zien dat deze drie functies stapsgewijs 

ontstaan zijn en uiteindelijk ook uitdrukkelijk door het Hof van Cassatie erkend werden.   

 

 INTERPRETATIEVE FUNCTIE   

 

2.2.1.1 Algemeen  

 

Lange tijd kende de meerderheid van de Belgische en Franse rechtsleer aan het voorschrift van artikel 

1134, derde lid BW enkel een interpretatieve functie toe.  

Traditioneel betekende deze functie dat de rechter, steunend op de goede trouw, onduidelijke, 

dubbelzinnige of onvolledige overeenkomsten op een redelijke en billijke manier diende te 

interpreteren, waarbij de geest van het contract primeerde op de tekst.68 In deze opvatting werd de 

interpretatieve werking van de goede trouw aldus herleid tot de interpretatieregel van artikel 1156 BW, 

                                                 
64 A. DE BOECK, Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 

2000, 377, nr. 865; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 84. 
65 G.J. WIARDA, “De rechter tegenover vage rechtsnormen”, RW 1973-74, (177) 181. 
66 J. BAECK, “Gevolgen tussen partijen” in X., Bijzondere overeenkomsten: commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2007, losbl., 12, beschikbaar op http://www.jura.be. 
67 F. BAERT, “De goede trouw bij de uitvoering van overeenkomsten”, RW 1956-57, 489-416. 
68 N. GUNDT en A. VAN BEVER, “De evolutie van het basisbeginsel van goede trouw uit het contractenrecht in het Franse, Belgische 

en Nederlandse arbeidsovereenkomstenrecht. Toegespitst op de wijziging van arbeidsvoorwaarden” in I. SAMOY, Evolutie van 
de basisbeginselen van het contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, (59) 64, nr. 10. 

http://www.jura.be/
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volgens dewelke men in de overeenkomsten dient na te gaan welke de gemeenschappelijke bedoeling 

van de contracterende partijen geweest is, veeleer dan zich aan de letterlijke zin van de woorden te 

houden.69   

Deze traditionele visie stuitte de laatste jaren echter op veel kritiek. In de rechtsleer werd namelijk de 

vraag gesteld of het beginsel van de uitvoering te goeder trouw wel nog een rol speelt bij de 

interpretatie van overeenkomsten en of deze functie niet overbodig geworden is, aangezien ze zo nauw 

samenhangt met de interpretatieregel van artikel 1156 BW. Een bepaalde strekking in de rechtsleer was 

van mening dat de uitlegging naar de geest van het contract ook al verwezenlijkt wordt aan de hand van 

deze interpretatieregel, zodat een interpretatieve functie voor de goede trouw overtollig geworden is.70  

Aangezien deze kritiek steeds meer bijval krijgt, wordt de interpretatieve werking van de goede trouw 

tegenwoordig anders ingevuld.71 ‘Te goeder trouw interpreteren’ betekent vandaag dat de rechter de 

overeenkomst moet uitleggen naar de gezamenlijke bedoeling van de partijen, en dat hij zich bij het 

opsporen van de gezamenlijke bedoeling moet laten leiden door wat ‘redelijkerwijze’ aan de wederzijds 

afgelegde verklaringen, gelet op de concrete omstandigheden, toegeschreven mag worden.72 Deze 

opvatting gaat er dus van uit dat wat tussen partijen overeengekomen is, opgespoord kan worden door 

de bewoordingen van de overeenkomst niet letterlijk, maar naar ‘redelijkheid en billijkheid’ te 

verstaan.73 

Na eerst de aanvullende en de matigende werking van de goede trouw te hebben aangenomen (cf. 

infra), heeft het Hof van Cassatie in haar arrest van 23 maart 2006 uitdrukkelijk deze interpretatieve 

werking van de goede trouw bevestigd: “De rechter vermag de overeenkomst uit te leggen en er de 

gevolgen van bepalen in het licht van de verplichting te goeder trouw”74.75 Meteen bepaalde het Hof van 

Cassatie tevens de grens aan de interpretatie van de overeenkomst door de rechter: “Op grond van een 

dergelijke uitlegging mag hij aan de partijen echter geen verplichtingen opleggen die onverenigbaar zijn 

met de aard en de strekking van de overeenkomst”76. Hieruit volgt dat de rechter de gemeenschappelijke 

bedoeling van partijen enkel marginaal mag toetsen. In de volgende titel wordt uitgebreid ingegaan in 

op de inhoud van dit arrest.   

 

 

 

                                                 
69 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, 

(572) 575. 
70 S. STIJNS, “L’abus mais de quell(s) droits(s)?”, JT 1990, 34, L. CORNELIS, “Aansprakelijkheid in de ban van de goede trouw?” in 

M. STORME (ed.), Recht halen uit aansprakelijkheid, Gent, Mys & Breesch, 1993, 12. 
71 N. GUNDT en A. VAN BEVER, “De evolutie van het basisbeginsel van goede trouw uit het contractenrecht in het Franse, Belgische 

en Nederlandse arbeidsovereenkomstenrecht. Toegespitst op de wijziging van arbeidsvoorwaarden” in I. SAMOY, Evolutie van 
de basisbeginselen van het contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, (59) 65, nr. 11-12. 
72 W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, (95) 97-98. 
73 W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, (95) 98; L. GEUDENS, I. SAMOY en S. STIJNS, Het verbod 
op rechtsmisbruik in contracten: evaluatie van een algemeen rechtsbeginsel, Brugge, die Keure, 2014, 23, nr. 30. 
74 Cass. 23 maart 2006, RW 2006-07, 874, nr. 1, noot A. VAN OEVELEN. 
75 A. VAN OEVELEN, “De interpretatie te goeder trouw van overeenkomsten en de toepassing ervan op de omzetting van een 
hypothecaire volmacht” (noot onder Cass. 23 maart 2006), RW 2006-07, (875) 877. 
76 Cass. 23 maart 2006, RW 2006-07, 874, nr. 1, noot A. VAN OEVELEN. 
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2.2.1.2 Typegeval uit de Belgische rechtspraak  

 

Een voorbeeld van de interpretatieve werking van de goede trouw vinden we in het hierboven 

aangehaalde arrest van het Hof van Cassatie van 23 maart 200677, waarin twee kredietnemers een 

hypotheeklening aangingen via een hypothecair mandaat.  

Een hypothecair mandaat, ook hypothecaire volmacht genoemd, is een lastgevingsovereenkomst 

waarbij een kredietnemer, tot waarborg van zijn hoofdverbintenis, aan de kredietgever de volmacht 

verleent om in zijn naam een hypotheek te vestigen op het betrokken onroerend goed wanneer de 

kredietgever dit nodig acht.  

In casu voerde de kredietgever de hypothecaire volmacht uit, doch zonder de kredietnemers hierover 

in te lichten en zonder deze beslissing te motiveren. Hoewel in de notariële akten niks gestipuleerd was 

nopens enige voorafgaande informatie- of motiveringsplicht van de kredietgever en ook de wettelijke 

bepalingen inzake de lastgeving hierover zwijgen, stelde het bestreden arrest dat dergelijke 

verplichtingen voortvloeien uit het beginsel van de uitvoering te goeder trouw. Nu de kredietgever deze 

informatie- en motiveringsplicht niet in acht genomen had, was deze volgens het bestreden arrest 

tekort geschoten in zijn contractuele verplichting om de kredietovereenkomst te goeder trouw uit te 

voeren en heeft hij het hem verleende hypothecair mandaat misbruikt. Hiertegen werd evenwel een 

cassatieberoep ingesteld. 

Het Hof van Cassatie oordeelde dat een rechter conform artikel 1134, derde lid van het Burgerlijk 

Wetboek de overeenkomst wel mag uitleggen (lees: interpreteren) en er de gevolgen van mag bepalen 

in het licht van de verplichting tot uitvoering te goeder trouw, maar het hem niet toegestaan is om op 

grond van de goede trouw verplichtingen op te leggen die onverenigbaar zijn met de aard van de 

overeenkomst. 

Door in casu op grond van de goede trouw te bepalen dat de kredietgever de verplichting had de 

kredietnemers te informeren nopens de geplande omzetting en de motieven daartoe, ging het 

bestreden arrest naar het oordeel van het Hof echter in tegen de essentie van een hypothecaire 

volmacht. Een hypothecair mandaat veronderstelt immers dat in plaats van onmiddellijk over te gaan 

tot de vestiging van een hypotheek, de kredietnemer aan de kredietgever het recht verleent om hiertoe 

te allen tijde over te gaan wanneer hij dit noodzakelijk acht. Aangezien de kredietnemers reeds hun 

toestemming verleend hadden tot de hypotheekvestiging, hoefde de kredietgever hiervoor, behoudens 

andersluidende overeenkomst, niet eerst nog de toestemming van de kredietnemers te bekomen, noch 

hen hierover voorafgaandelijk te informeren of hen voorafgaandelijk verantwoording te verschaffen.  

Doordat het bestreden arrest de kredietgever wel een dergelijke informatie- en motiveringsverplichting 

oplegde, zich hiervoor steunend op de verplichting tot uitvoering te goeder trouw, deed het arrest 

volgens het Hof van Cassatie afbreuk aan de zekerheidsfunctie en aan de essentie van de tussen partijen 

overeengekomen hypothecaire volmacht. Om die reden besliste het Hof dat het bestreden arrest niet 

wettig heeft kunnen oordelen dat de kredietgever de kredietovereenkomst niet te goeder trouw 

uitgevoerd had en het arrest aldus artikel 1134, derde lid van het Burgerlijk Wetboek geschonden heeft.  

 

                                                 
77 Cass. 23 maart 2006, RW 2006-07, 874, noot A. VAN OEVELEN. 
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 AANVULLENDE FUNCTIE   

 

2.2.2.1 Algemeen  

 

Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw werd voormelde klassieke (interpretatieve) opvatting meer 

en meer verlaten. Rechtsgeleerden begonnen er immers niet langer enkel een interpretatieregel, maar 

eerder een gedragsregel voor partijen in te lezen.78 L. CORNELIS stelt dat deze ontwikkeling in geen geval 

toe te schrijven is aan de bedoelingen van de wetgever, maar integendeel een pure creatie is van 

individuele rechtsgeleerden, die hierbij geenszins de rechtshistorische achtergrond van artikel 1134, 

derde lid BW nastreefden. 79  Zij wouden in de overeenkomst gedragsregels inlassen, die niet te 

achterhalen zijn door de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen. Hun inzichten vielen echter 

niet in dovemansoren. Zij resulteerden daarentegen in een heuse omwenteling binnen het 

verbintenissenrecht.  

Als gedragsregel houdt artikel 1134, derde lid BW in dat partijen zich bij de uitvoering van hun 

overeenkomst moeten gedragen zoals van loyale en redelijke contractpartijen wordt verwacht, of 

anders gezegd naar de eisen van redelijkheid en billijkheid. In het licht hiervan wordt een onderscheid 

gemaakt tussen de aanvullende en matigende werking van de goede trouw. 

De aanvullende werking van het begrip houdt in dat contractpartijen in de fase van de uitvoering van 

de overeenkomst geconfronteerd kunnen worden met bijkomende verplichtingen die niet in de 

overeenkomst bedongen werden. Dit geldt niet alleen krachtens artikel 1134, derde lid BW, maar ook 

ingevolge artikel 1135 BW, volgens hetwelke overeenkomsten niet enkel verbinden tot datgene wat 

uitdrukkelijk bedongen is, maar ook tot de gevolgen die de billijkheid, het gebruik of de wet er volgens 

hun aard aan toekennen. 

Hierbij verdient de theorie van R. DEMOGUE bijzondere aandacht.80 Zoals reeds aan bod kwam, stelde 

deze Franse civilist dat de overeenkomst niet enkel bestaat uit de wilsovereenstemming tussen twee 

partijen, maar eerder een soort van gemeenschap – een zogenaamde ‘microcosmos’ – is waarin een 

zekere solidariteit bestaat tussen de contractanten. Zij moeten er bovendien voor zorgen dat het doel 

van de overeenkomst verwezenlijkt wordt, hetgeen met zich meebrengt dat partijen niet egoïstisch 

mogen optreden, doch verplicht zijn tot samenwerking.  

Contractpartijen moeten ingevolge de aanvullende werking van de goede trouw bijgevolg twee 

verplichtingen in acht nemen: solidariteit en samenwerking. Uit deze twee hoofdverplichtingen vloeien 

bijkomende verplichtingen voort. Zo worden contractpartijen ertoe verplicht om elkaar wederzijds te 

informeren en raad te geven in de loop van de uitvoering van de overeenkomst, wordt de schuldeiser 

de verplichting opgelegd om het uitvoeren van de verbintenissen door de schuldenaar te 

vergemakkelijken en niets te doen wat deze uitvoering zou kunnen bemoeilijken, moet de schade 

                                                 
78 F. VERMANDER, “De interpretatie en aanvulling van een overeenkomst naar Belgisch recht” in S. SMITS en S. STIJNS, Inhoud en 

werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, (21) 32. 
79 L. CORNELIS, “Rechtsverwerking, een toepassing van de goede trouw?”, TPR 1990, (545) 561.   
80 R. DEMOGUE, Obligations, VI, nr. 12 e.v. 
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waarvoor de medecontractant moet instaan zoveel mogelijk beperkt worden, hebben partijen de plicht 

tot medewerking aan de bewijsvoering, enzovoort.81  

De aanvullende werking van de goede trouw werd door het Hof van Cassatie erkend in twee arresten 

van 197882. Het is de feitenrechter die steeds in concreto zal oordelen of contractpartijen bijkomende 

verplichtingen opgelegd dienen te worden in het raam van deze werking van de goede trouw.83 Hij 

beschikt hierbij over een volledig – en dus geen marginaal – toetsingsrecht. De rechter zal zich derhalve 

niet terughoudend moeten opstellen bij de beoordeling of en welke verplichtingen de contractuele 

relatie tussen partijen aanvullen op grond van de goede trouw. Indien dit niet het geval zou zijn, zou dit 

de aanvullende functie teveel beperken.84 

 

2.2.2.2 Typegeval uit de Belgische rechtspraak  

 

Een typegeval van de aanvullende werking vinden we in een verzekeringsgeschil dat beslecht werd door 

het Hof van Cassatie85. De feiten van het arrest waren de volgende: een verzekerde wordt samen met 

zijn verzekeraar in eerste aanleg veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding. De verzekeraar 

vecht die beslissing aan in hoger beroep, weliswaar zonder de verzekerde daarvan op de hoogte te 

brengen. Dit beroep leidt tot een vermindering van de schadevergoeding ten laste van de verzekeraar. 

Wanneer het slachtoffer de verzekerde aanspreekt teneinde haar vergoeding te bekomen, wordt de 

verzekerde geconfronteerd met het door de verzekeraar ingestelde beroep. Hij kan zijn vergoeding 

ingevolge dat beroep immers niet integraal terugvorderen van zijn verzekeraar.  

Het Hof van Cassatie oordeelde in deze zaak dat de verzekeraar op basis van de goede trouw de plicht 

had om de verzekerde op de hoogte te brengen van het hoger beroep dat hij aangetekend had tegen 

het in eerste aanleg gewezen vonnis. Door de verzekerde hiervan niet tijdig in te lichten, is de 

verzekeraar volgens het Hof tekortgeschoten in zijn plicht om de overeenkomst te goeder trouw uit te 

voeren.   

 

 BEPERKENDE FUNCTIE   

 

2.2.3.1 Algemeen  

 

Waar de aanvullende functie van de goede trouw inhoudt dat contractpartijen hun contractuele 

verplichtingen moeten nakomen overeenkomstig de eisen van de redelijkheid en billijkheid en zij op 

grond daarvan bijkomende verplichtingen opgelegd kunnen worden, wordt bij de matigende of 

beperkende werking diezelfde gedachtegang doorgetrokken naar de uitoefening van hun contractuele 

                                                 
81 B. VEECKMANS, “Interpretatie en aanverwante rechtsbegrippen in geschillen tussen contractanten”, Limb.Rechtsl. 2000, (333) 

346; N. BURETTE, “Grenzen van contractvrijheid: bevoegdheidsbeding in nationale context”, NJW 2013, (774) 780, nr. 24. 
82 Cass. 22 juni 1978, RW 1978-79, 1438-1443; Cass. 22 juni 1978, RW 1978-79, 1443-1447. 
83 L. GEUDENS, I. SAMOY en S. STIJNS, Het verbod op rechtsmisbruik in contracten: evaluatie van een algemeen rechtsbeginsel, 

Brugge, die Keure, 2014, 24, nr. 31. 
84 N. BURETTE, “Grenzen van contractvrijheid: bevoegdheidsbeding in nationale context”, NJW 2013, (774) 780, nr. 24. 
85 Cass. 22 juni 1978, RW 1978-79, 1443 e.v.  
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rechten. Contractpartijen mogen immers evenmin de rechten voortvloeiende uit de overeenkomst 

uitvoeren op een wijze die strijdig is met de eisen van de redelijkheid en billijkheid. Een contractpartij 

zal een haar contractueel toekomend recht in bepaalde omstandigheden derhalve niet of niet volledig 

mogen uitoefenen, wanneer deze rechtsuitoefening in strijd is met wat van een redelijke contractpartij 

verwacht mag worden.86  

De beperkende werking is in ons land een creatie van de rechtspraak. Zij werd hier – in tegenstelling tot 

wat het geval is bij onze noorderburen87  – niet wettelijk vastgelegd, maar is daarom niet minder 

aanwezig in ons rechtsstelsel.  

Deze functie van de goede trouw werd voor het eerst genoemd in de rede van F. BAERT88. BAERT pleitte 

in deze bijdrage namelijk voor de erkenning van deze functie. Hij verdedigde dat uitzonderlijke 

omstandigheden aan de schuldeiser de verdere uitvoering van de overeenkomst zouden moeten 

ontzeggen, indien de verdere uitvoering een erge onbillijkheid zou inhouden ten opzichte van de 

schuldenaar.  

Nadat BAERT de beperkende functie van de goede trouw formuleerde, duurde het echter nog een tijd 

vooraleer andere rechtsgeleerden er aandacht begonnen aan te geven. In deze tijd hielden de Belgische 

(en Franse) rechtspraak en rechtsleer immers nog halsstarrig vast aan het principe van de ‘pacta sunt 

servanda’. Enkel de figuur van het verbod op rechtsmisbruik kon in bepaalde gevallen soelaas bieden. 

De leer van het verbod op rechtsmisbruik verbiedt de uitoefening van een recht “op een manier die 

kennelijk de grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van die rechten door een voorzichtig en 

bezorgd persoon”. 89  Deze figuur heeft echter niet altijd bestaan in ons rechtsstelsel. Het Hof van 

Cassatie vermeldde in haar arrest van 12 juli 1917 90  voor het eerst dat rechtsmisbruik een 

onrechtmatige handeling is. In 1971 bevestigde het Hof definitief het bestaan van het verbod in 

buitencontractuele aangelegenheden91, met artikel 1382 BW als grondslag. Nadien werd deze figuur 

ook erkend in contractuele aangelegenheden, gesteund op een overtreding van de goede trouw. 

Hiervoor werd lange tijd eveneens artikel 1382 BW als grondslag gezien, initieel met instemming van 

het Hof van Cassatie.92  

Geleidelijk aan kwamen in de rechtsleer echter stemmen op voor een andere visie: misbruik van 

contractuele rechten gaat in tegen het beginsel van de goede trouw en dient bijgevolg niet 

gesanctioneerd te worden op grond van artikel 1382 BW, doch wel op grond van artikel 1134, derde lid 

                                                 
86  W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, (95) 100; N. BURETTE, “Grenzen van 
contractvrijheid: bevoegdheidsbeding in nationale context”, NJW 2013, (774) 781, nr. 28. 
87 Nederland heeft de beperkende werking van de goede trouw wél wettelijk verankerd. Het nieuw Nederlandse burgerlijk 

wetboek staat de rechter namelijk toe om een beroep op een contractueel beding in strijd te achten met de redelijkheid en de 
billijkheid. In die zin luidt artikel 6: 248, lid 2 NBW: “Een tussen partijen als gevolg van een overeenkomst geldende regel is niet 
van toepassing, voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar 
zou zijn”. Zie hiervoor eveneens: L. REURICH, “Ontwikkelingen op het terrein van redelijkheid en billijkheid”, TPR 2013, 1233. 
88 F. BAERT, “De goede trouw bij de uitvoering van overeenkomsten”, RW 1956-57, 489-516. 
89 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”, TBBR 2004, 575-576. 
90 Cass. 12 juli 1917, Pas. 1918, I, 65. 
91 Cass. 10 september 1971, Arr.Cass. 1972, 31. 
92 J.-L. FAGNART, “L’exécution de bonne foi des conventions : un principe en expansion”  (noot onder Cass. 19 september 1983), 

RCJB 1986, (285) 310. 
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BW.93 Hiermee werd de beperkende functie van de goede trouw nieuw leven ingeblazen. Men begon 

deze functie als het ware te beschouwen als de grondslag voor rechtsmisbruik in een contractueel 

kader. 

De echte omwenteling kwam er met het mijlpaalarrest van het Hof van Cassatie van 19 september 

198394. In navolging van de rechtsleer, oordeelde het Hof van Cassatie immers dat het verbod op 

rechtsmisbruik in een contractueel kader gebaseerd is op het beginsel van de uitvoering van 

overeenkomsten te goeder trouw, vervat in artikel 1134, derde lid BW. Het Hof overwoog dat het 

beginsel van de uitvoering te goeder trouw gebiedt dat partijen geen misbruik mogen maken van hen 

contractueel toekomende rechten. Van dergelijk misbruik is sprake wanneer partijen zich bij de 

uitvoering van de overeenkomst enkel en alleen laten leiden door hun eigenbelang en zij op die manier 

een voordeel halen dat niet in verhouding staat tot de nadelen die de tegenpartij daardoor leidt. 

Hiermee sloeg het Hof bijgevolg de weg in die de rechtsleer reeds gewezen had. Deze rechtspraak werd 

in latere arresten bevestigd en verder verfijnd. 

Drie Cassatiearresten verdienen hierbij vermelding. Vooreerst verwoordde ons hoogste rechtscollege 

in de arresten van 20 november 198795 en van 18 februari 198896 het criterium voor de toepassing van 

de beperkende functie van de goede trouw: een partij mag haar rechten niet uitoefenen op een wijze 

“die kennelijk de grenzen te buiten gaat waarbinnen een bedachtzaam en voorzichtig persoon zich 

normaal gedraagt”.97 De rechter beschikt aldus over een marginaal toetsingsrecht.98 Enkel indien een 

partij haar recht uitoefent op een wijze die kennelijk de grenzen te buiten gaat waarbinnen een 

bedachtzaam en voorzichtig persoon zich normaal gedraagt, kan hij deze uitoefening matigen tot een 

normaal gebruik. Het is bijgevolg niet zo dat het recht teniet gaat: het recht blijft bestaan, alleen worden 

grenzen gesteld aan de uitoefening ervan, dit op basis van de goede trouw. De rechter kan bovendien 

een schadevergoeding toekennen indien de tegenpartij schade geleden heeft door deze uitoefening.  

Daarnaast dient ook het Cassatiearrest van 17 mei 199099 vernoemd te worden. Dit arrest nam alle 

onduidelijkheden weg en schakelde het principe van de matigende werking van de goede trouw en het 

principe van het verbod op rechtsmisbruik volledig aan elkaar gelijk.100 Voor de vaststelling van de 

toepassingsvoorwaarden van de matigende werking van de goede trouw komen dan ook uitsluitend de 

traditionele criteria inzake rechtsmisbruik in aanmerking.101 Deze criteria zijn:  

(1) Het gebruiken van een recht met het exclusief oogmerk om een ander te benadelen; 

(2) Het uitoefenen van een recht zonder redelijk en toereikend belang; 

                                                 
93 A. DE BERSAQUES, “L’abus de droit” (noot onder Gent 20 november 1950), RCJB 1953, (272) 281; J.-L. FAGNART, “L’exécution de 

bonne foi des conventions: un principe en expansion” (noot onder Cass. 19 september 1983), RCJB 1986, (285) 310. 
94 Cass. 19 september 1983, Arr.Cass. 1983-84, 52. 
95 Cass. 20 november 1987, RW 1987-88, 1099 
96 Cass. 18 februari 1988, RW 1988-89, 1226; 
97 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”, TBBR 2004, 575-576. 
98 A. DE BOECK, “Rechtsmisbruik” in X., Bijzondere overeenkomsten: artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak 

en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2011, 11. 
99 Cass. 17 mei 1990, Arr.Cass. 1989-90, 1188; RW 1990-91, 1085; T.Not. 1990, 402, noot; TBH 1991, 207, noot S. CNUDDE; Pas. 

1990, I, 1061; RCJB 1990, 595, noot J. HEENEN; Res. Jur.Imm. 1991, 121; JT 1990, 442. 
100 A. LENAERTS, “Over de algemene rechtsbeginselen fraus omnia corrumpit en het verbod op rechtsmisbruik: een zoektocht 
naar hun onderlinge afbakening in het privaatrecht”, TBBR 2015, (2) 5, nr. 5. 
101 W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, (95) 101. 

http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=dn14107&bron=doc
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=dn14107&bron=doc
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(3) Het uitoefenen van een recht op een voor de rechthebbende nuttige maar voor een ander 

nadelige wijze, terwijl de rechthebbende een andere voor hem even nuttige maar voor de ander 

minder nadelige wijze had kunnen kiezen;  

(4) Het uitoefenen van een recht op een wijze die voor de rechthebbende meer voordeel inhoudt 

dan een andere uitoefeningswijze, maar die aan een ander een disproportioneel groter nadeel 

berokkent (proportionaliteitscriterium).102  

Voormelde opsomming van criteria is echter niet sluitend. In de rechtsleer wordt verdedigd dat het Hof 

van Cassatie niets in de weg staat om in de toekomst nieuwe criteria te introduceren.103 

Tot slot dient evenwel opgemerkt te worden dat de gerenommeerde professor M. E. STORME kritiek 

geeft op het feit dat een onderscheid gemaakt wordt tussen de aanvullende en beperkende werking 

van de goede trouw. Dit onderscheid is volgens STORME uiterst artificieel: “Any creation of an additional 

duty not only supplements the contents of a contract, but at the same time corrects it. Any corrective 

mechanism based on good faith can inversely be framed in terms of an additional duty.”104  

 

2.2.3.2 Typegeval uit de Belgische rechtspraak 

 

In de rechtspraak zijn talrijke voorbeelden te vinden van deze functie van de goede trouw. Mogelijke 

toepassingsgevallen zijn: het matigen van het recht om de ontbinding van de overeenkomst te vragen, 

het beperken van het recht om zich te beroepen op de exceptie van niet-nakoming, het matigen van 

het recht om de overeenkomst op te zeggen wanneer het gebruik van dit recht een misbruik inhoudt, 

het beperken van het recht om de uitvoering van de overeenkomst te eisen, het matigen van de 

excessieve toepassing van een geldig schadebeding, en dergelijke meer.105   

Wij vonden ons typevoorbeeld in de toepassing van een schadebeding, waarbij niet de principiële 

geldigheid van het strafbeding ter discussie gesteld werd, doch de uitoefening van een dergelijk beding 

in een concreet geval kennelijk onredelijk geacht werd en bijgevolg beperkt werd.106                                                                  

De feiten die aan dit arrest ten grondslag lagen, waren als volgt: een huurder draagt zijn 

handelshuurovereenkomst met een brouwerij over, maar blijft met de overnemer solidair gehouden 

voor de betaling van de huur. Deze laatste laat het echter al snel afweten. De brouwerij reageert lange 

tijd niet en vordert slechts na geruime tijd – terwijl het reeds vroeger duidelijk geworden was dat van 

de kant van de nieuwe huurder niets te verwachten viel –  de ontbinding van de huurovereenkomst. 

Intussen is de schadevergoeding, die krachtens een schadebeding verschuldigd is en waartoe de 

overdrager mede gehouden is, fors opgelopen. 

                                                 
102 A. DE BOECK, “Rechtsmisbruik” in X., Bijzondere overeenkomsten: artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak 

en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2011, 10-17; L. GEUDENS, I. SAMOY en S. STIJNS, Het verbod op rechtsmisbruik in contracten: 
evaluatie van een algemeen rechtsbeginsel, Brugge, die Keure, 2014, 63-70, nrs. 75-85. 
103 J.-F. ROMAIN, Théorie critique du principe général de bonne foi en droit privé, Brussel, Bruylant, 2000, 903, nr. 393. 
104  M. E. STORME, “Good faith and contents of contracts in European private law”, EJCL 2003, NR. 1, beschikbaar op 

https://www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/goodfaithlleida.pdf. 
105 W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, (95) 102-103. 
106 Cass. 18 februari 1988, Arr.Cass. 1987-88, 790; Pas. 1988, I, 728, RW 1988-89, 1226, noot; TBH 1988, 696, noot E. DIRIX; H. 

BOCKEN, “De goede trouw bij de uitvoering van verbintenissen”, RW 1989-90, 1046-47. 

http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=dn14107&bron=doc
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=dn14107&bron=doc
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De rechter staat de ontbinding van de huurovereenkomst toe, maar matigt het strafbeding. Door niet 

sneller te reageren op de wanprestatie van de overnemer, heeft de brouwerij immers zelf de gevolgen 

van de wanprestatie vergroot. Dit deel van de schade dient dan ook verder voor zijn rekening te blijven. 

Op deze gronden brengt de rechtbank het schadebeding van zes maanden huur tot de helft terug.  

In cassatie wordt deze matiging van het schadebeding aangevochten op grond van artikel 1152 BW. Het 

Hof van Cassatie antwoordt echter: “de regel van artikel 1152 BW vindt geen toepassing en de rechter 

kan de door de schuldenaar aangegane verplichtingen beperken wanneer hij vaststelt dat de schuldeiser 

zijn recht misbruikt, in welk geval de matiging van het schadebeding tot een normaal gebruik ervan de 

aangepaste sanctie is”. Zoals hierboven gesteld, is de uitoefening van contractuele rechten enkel 

vatbaar voor marginale toetsing. Enkel een kennelijk onredelijke uitoefening van een contractueel recht 

kan bijgevolg gesanctioneerd worden. In casu oordeelde het Hof van Cassatie dat de rechter in feite 

wettig heeft kunnen vaststellen dat de brouwerij haar recht had uitgeoefend op een wijze die kennelijk 

de normale uitoefening van het recht door een zorgvuldig en aandachtig persoon te buiten gaat. In dat 

geval kon de rechter volgens het Hof de door de huurders-overdragers aangegane verplichtingen 

beperken, zich hiervoor steunend op artikel 1134, derde lid BW.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 DE SUBJECTIEVE GOEDE TROUW  

3.1 ALGEMEEN 
 

Zoals eerder toegelicht, betreft de subjectieve goede trouw de psychologische ingesteldheid waarbij 

iemand van een bepaald feit, een recht of een rechtstoestand geen kennis heeft en onder de gegeven 

omstandigheden daarvan ook geen kennis behoort te hebben. 107  Subjectieve goede trouw houdt 

derhalve in dat de betrokkene ‘vanuit zijn wetenschap en beweegredenen’ te goeder trouw handelt. 

We vinden in het verbintenissenrecht – net zoals in de rest van het privaatrecht – talrijke wetsartikelen 

en leerstukken waarin aan die subjectieve goede trouw of aan het ontbreken ervan rechtsgevolgen 

verbonden worden.108  Zo speelt deze vorm van de goede trouw onder andere een rol inzake het 

putatieve of vermeende huwelijk, het bezit en de verkrijgende verjaring (art. 2279, eerste lid BW), de 

vrijwaring voor verborgen gebreken (art. 1641-1649 BW), de onverschuldigde betaling (art. 1235 BW 

en art. 1376 tot 1381 BW), de derde-medeplichtigheid aan contractbreuk en de pauliaanse vordering 

(art. 1167 BW). De concrete invulling die de rechtspraak en rechtsleer aan deze vorm van de goede 

trouw geven, zal telkens verschillend zijn naargelang het geval.    

 

3.2 FRAUS OMNIA CORRUMPIT 
 

Een voortvloeisel van de subjectieve goede trouw vinden we in het beginsel ’fraus omnia corrumpit’. Dit 

beginsel veronderstelt immers de aanwezigheid van kwade trouw in hoofde van de wederpartij.  

Het beginsel fraus omnia corrumpit, of het ‘volstrekt verbod van bedrog’, houdt in dat geen enkele 

persoon bedrog mag plegen, noch in contractuele noch in buitencontractuele verhoudingen, om de 

toepassing van een rechtsregel in zijn voordeel te verkrijgen.109 Bedrog vormt een uitzondering op alle 

rechtsregels.110 Handelt men met bedrog, dan zullen alle rechtsgevolgen die ingevolge dat bedrog in het 

leven geroepen werden, volledig geneutraliseerd moeten worden, want, zo luidt het adagium, ‘bedrog 

tast alles aan’. Het beginsel heeft een algemene gelding en vindt toepassing in zowel contractuele als 

buitencontractuele aangelegenheden en dit niet alleen bij de totstandkoming, maar ook bij de 

uitvoering en de beëindiging van een overeenkomst. 

Het Hof van Cassatie heeft het beginsel fraus omnia corrumpit reeds in een arrest van 23 januari 1968111  

uitdrukkelijk als algemeen rechtsbeginsel erkend. Sindsdien heeft het Hof deze uitspraak herhaaldelijk 

                                                 
107 F. GORPHE, Le principe de Ia bonne foi, Parijs, Dalloz, 1928, 122-129. 
108 J. BAECK, “Gevolgen tussen partijen” in X., Bijzondere overeenkomsten: commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2007, losbl., 11, beschikbaar op http://www.jura.be; A. VAN OEVELEN, “De zgn ‘subjectieve’ goede 
trouw in het Belgische materiële privaatrecht”, TPR 1990, 1096. Deze laatste bijdrage bevat een volledig overzicht van alle 
wetsbepalingen en leerstukken in het burgerlijk recht en het handelsrecht, waarin aan de subjectieve goede trouw of aan het 
ontbreken ervan rechtsgevolgen verbonden worden. 
109  A. VAN OEVELEN, “Algemene rechtsbeginselen in het verbintenissen- en contractenrecht” in M. VAN HOECKE, Algemene 

rechtsbeginselen, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1991, (95) 137.   
110 A. LENAERTS, “Over de algemene rechtsbeginselen Fraus omnia corrumpit en het verbod op rechtsmisbruik: een zoektocht 
naar hun onderlinge afbakening in het privaatrecht”, TBBR 2015, (2) 3.  
111 Cass. 23 januari 1968, Arr.Cass. 1991-92, 189, Pas.1992, I, 649.  

http://www.jura.be/


25 

 

bevestigd. Daarnaast werd het beginsel ook door het Franse Hof van Cassatie tot een algemeen 

rechtsbeginsel verheven.112  

Aangezien fraus omnia corrumpit de onbillijke gevolgen van een te strikte toepassing van rechtsregels 

inperkt, wordt het vaak in verband gebracht met het verbod op rechtsmisbruik. Beide beginselen 

vormen immers belangrijke correctiemechanismen op de strikte toepassing van het recht, indien deze 

toepassing tot al te onredelijke of onbillijke resultaten zou leiden. Ook vinden zij beiden hun oorsprong 

in het fundamentele beginsel van de goede trouw.  

Omdat deze beginselen belangrijke gelijkenissen vertonen, werd in de rechtsleer de vraag gesteld of het 

beginsel fraus omnia corrumpit beschouwd moet worden als een rechtsbeginsel met een eigen 

autonomie, dan wel of het slechts een verbijzondering is van het verbod op rechtsmisbruik. Na vier 

cruciale verschillen te hebben onderscheiden, komt A. LENAERTS tot het besluit dat fraus omnia corrumpit 

een ingrijpender correctiemechanisme is met een duidelijk eigen autonomie.113 LENAERTS concludeert 

dan ook dat het beginsel fraus omnia corrumpit beschouwd dient te worden als een zogenaamd 

‘autonoom corrigerend rechtsbeginsel’.114   

 

3.3 TYPEGEVAL UIT DE BELGISCHE RECHTSPRAAK 
 

Eén van de talrijke toepassingsgevallen van de subjectieve goede trouw in ons huidige recht, hetwelke 

wij als typevoorbeeld zullen beschouwen, is dat van de onverschuldigde betaling. 115 Een persoon die in 

staat van dronkenschap een ongeval veroorzaakt en toch een vergoeding verkrijgt van zijn 

verzekeringsmaatschappij en deze behoudt, had moeten weten dat – rekening houdende met de 

omstandigheden van het ongeval en zijn staat van dronkenschap – de vergoeding hem niet verschuldigd 

was. Hij heeft er bovendien persoonlijk toe bijgedragen de verzekeraar te misleiden door na te laten de 

tegen hem ingestelde vervolging te melden. De verzekerde is aldus te kwader trouw en bijgevolg niet 

alleen gehouden tot terugbetaling van de onverschuldigde betaling in de zin van de artikelen 1376 en 

1377 BW, maar tevens tot betaling van de interesten vanaf de datum van betaling, dit overeenkomstig 

artikel 1378 BW.   

 

 

 

 

                                                 
112 Cass. fr. Civ. 17 maart 1992, Bull.civ. 1992, I, nr. 86, D 1992, somm. 401, noot P. DELEBECQUE; RTDC 1993, 390, noot J. PATARIN. 
113 A. LENAERTS, “Over de algemene rechtsbeginselen Fraus omnia corrumpit en het verbod op rechtsmisbruik: een zoektocht 

naar hun onderlinge afbakening in het privaatrecht”, TBBR 2015, 2-22. 
114 A. LENAERTS, “Over de algemene rechtsbeginselen Fraus omnia corrumpit en het verbod op rechtsmisbruik: een zoektocht 
naar hun onderlinge afbakening in het privaatrecht”, TBBR 2015, (2) 13. 
115 Brussel 15 maart 1994, RGAR 1995, nr. 12., 424. 
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 KORTE SCHETS: DE GOEDE TROUW OVER DE GRENZEN           

HEEN 
 

Het beginsel van de uitvoering te goeder trouw kent een groot succes in de actuele burgerlijke 

wetboeken over de gehele wereld. De meest klassieke voorbeelden zijn tot op vandaag nog steeds de 

goede trouw in artikel 1134, derde lid van de Franse Code civil van 1804 (hierna: Cc) en deze van § 242 

van het Duitse Bürgerliches Gesetzbuch van 1896 (hierna: BGB). Daarnaast wijzen ook latere 

codificaties116 en studies die zich bezighouden met het Europees contractenrecht117 op de noodzaak 

van het respect voor de verplichting tot uitvoering te goeder trouw. 

Hoewel men over de gehele wereld het beginsel van goede trouw lijkt te kennen, verschilt de impact 

nogal. Wat de Europese landen betreft, zijn twee polen waar te nemen. Daar waar het Duitse en 

Nederlandse systeem doordrenkt zijn met het begrip van de goede trouw118 , wordt dit begrip in 

Engeland en Ierland zelfs niet erkend als een algemene verplichting. Integendeel, alles wat met een 

algemeen goede trouw-principe te maken kan hebben, wordt er geschuwd. Zoals reeds aangehaald, 

komen deze common law landen evenwel dikwijls tot hetzelfde resultaat door andere regels.119 De 

overige Europese landen kennen een situatie die ergens tussen deze uitersten ligt. Zo kent de Franse 

Code civil wel het begrip van de goede trouw, maar wordt er in de rechtspraak geen dermate groot 

belang aan gehecht als in Duitsland en Nederland. 

Hieronder volgt een korte bespreking van de twee klassieke codificaties van de goede trouw, meer 

bepaald deze uit de Franse en Duitse rechtsorde. Vervolgens doen we een onderzoek naar de betekenis 

van het begrip in verscheidene Europese en internationale normen.  

 

4.1 ‘LA BONNE FOI’ IN FRANKRIJK 
 

Net zoals in België wordt het beginsel van de ‘bonne foi’ genoemd in artikel 1134, derde lid Code civil. 

Hieronder zullen we zien dat de traditionele Franse opvatting over deze bepaling gelijklopend was met 

de primaire opvatting in België: er werd niet veel belang aan gehecht. De manier waarop de goede 

trouw nadien ingevuld werd, was evenwel enigszins anders.  

                                                 
116 Dat is het geval in het Zwitserse Burgerlijk Wetboek van 1912 (artikel 2 van de inleiding tot het ZGB) en in het Italiaanse 
Burgerlijk Wetboek van 1942 (artikel 1337 wat betreft de precontractuele goede trouw en artikel 1375 wat betreft de goede 
trouw bij de uitvoering van verbintenissen). Het Portugese Burgerlijk Wetboek van 1966 onderscheidt de precontractuele 
goede trouw (artikel 227), rechtsmisbruik in tegenstelling tot de goede trouw, imprevisie door de vereiste van de goede trouw 
(artikel 437) en de goede trouw in de uitvoering van de verbintenissen (artikel 762º/2). Het Spaanse Burgerlijk Wetboek gaf in 
haar originele versie slechts een relatief beperkte rol aan de goede trouw, maar bracht daar verandering in bij haar hervorming 
in 1974. Tot slot bevatten ook recentere codificaties de verplichting van de uitvoering te goeder trouw: dat is onder meer het 
geval in het Nederlandse Nieuw Burgerlijk Wetboek van 1992, waarin de benaming ‘redelijkheid en billijkheid’ wordt verkozen 
boven de term ‘objectieve’ goede trouw (boek 6, artikel 2). Daarnaast beveelt het Canadese Burgerlijk Wetboek van 1994 
eveneens de verplichting om de goede trouw na te leven bij de uitoefening van de rechten (artikelen 6 en 7), dit zowel bij het 
ontstaan, bij de uitvoering en bij de uitdoving van verbintenissen (artikel 1375) als in de context van oneerlijke bedingen.  
117 Cf. infra Deel I, titel 4.3.2 t.e.m. titel 4.3.5. 
118 In navolging van het Duitse en Nederlandse systeem, plaatsten ook andere Europese landen de goede trouw in een 

prominente positie. Hierbij valt te denken aan Zwitserland, Griekenland, Italië en Spanje. 
119 R. BROWNSWORD, N.J. HIRD en G. HOWELLS, Good Faith in Contract: concept and context, Aldershot, Ashgate, 1999, 1-2; A.D.M. 

FORTE, Good faith in contract and property law, Oxford, Hart Publishing, 1999, 41. 
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 OPVATTING IN RECHTSPRAAK EN RECHTSLEER 

 

In Frankrijk heerste aanvankelijk eenzelfde opvatting over de goede trouw als in België. Tot in de jaren 

zeventig werd immers geen grote waarde gehecht aan dit beginsel.120 In ieder geval ging er niet zo’n 

grote belangstelling naartoe als in Nederland en Duitsland. De Nederlandse P. ABAS concludeerde in 

1972 zelfs dat de Franse rechtsorde weinig of niets doet met het beginsel.121 De Franse rechtbanken 

zouden de goede trouw-regel toen volledig genegeerd hebben.  

In plaats daarvan werd het Frans contractenrecht volledig beheerst door de notie van de wilsautonomie 

(‘l’autonomie de la volonté’), het consensualisme en de verbindende kracht van de overeenkomst (’la 

force obligatoire’). 122  De manier waarop deze drie principes als typisch negentiende-eeuwse, 

liberalistische principes geïnterpreteerd werden, liet maar een beperkte ruimte voor een rol van de 

goede trouw in contracten. De bepaling dat contracten uitgevoerd dienen te worden naar goede trouw, 

betekende, net als in België, volgens deze opvatting dan ook niks meer dan dat contractpartijen zich 

moeten houden aan hun overeenkomsten. De negentiende-eeuwse Franse rechtsgeleerde A. FOULLÉE 

drukte deze idee uit als volgt: “Qui dit contractuel, dit juste”.123  

In de literatuur lezen we dat deze starre houding deels te verklaren is door de huiver die in Frankrijk 

bestond voor een ‘gouvernement des juges’124, waarbij de rechterlijke macht zich boven de wetgevende 

macht zou plaatsen. Om die reden werden rechters het verbod opgelegd om zelf rechtsregels te creëren 

om bepaalde juridische problemen op te lossen. Voor de rechter was bijgevolg geen ‘pouvoir normatif’ 

weggelegd. De rol van de rechter werd daarentegen beperkt tot het automatisch toepassen van de wet. 

De rechter hoefde aldus niet meer te zijn dan “la bouche qui prononce les paroles de la loi”, zoals 

MONTESQUIEU het ons voorzegde.125  Daarnaast dienden ook overeenkomsten, dewelke gelijkgesteld 

werden met de wet, volkomen door de rechter gerespecteerd te worden. Aangezien de goede trouw 

beschouwd werd als een instrument waarover de rechter beschikte om de wil van de partijen te 

veranderen wanneer een letterlijke toepassing van de overeenkomst onrechtvaardig zou zijn, is het niet 

verwonderlijk dat dit begrip geen rol kreeg bij het kwalificeren van overeenkomsten. Indien teveel 

belang gehecht werd aan de goede trouw, werd immers gevreesd dat rechters een te actieve rol zouden 

krijgen. 

Professor M. E. STORME merkte op dat deze visie van onze Franse vrienden op de rol van de rechter fel 

tegengesteld is aan de Zwitserse visie hieromtrent: “There is a clear opposition between, eg, Art. 1, II 

and III of the Swiss ZGB / CC on the one hand, and the traditional French conception of the role of the 

judge on the other hand. Art. 1, II obliges the judge to do what French ideology forbids him, and forbids 

                                                 
120 M.W. HESSELINK, “De opmars van de goede trouw in het Franse contractenrecht”, Weekblad voor privaatrecht 1994, 694. 
121 P. ABAS, Beperkende werking van de goede trouw, Deventer, Kluwer, 1972, 241. 
122 R. ZIMMERMAN EN S. WHITTAKER, Good faith in European Contract Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, (32) 33. 
123 M. FABRE-MAGRAN, Les obligations, Parijs, PUF, 2004, 365. 
124 N. GUNDT en A. VAN BEVER, “De evolutie van het basisbeginsel van goede trouw uit het contractenrecht in het Franse, 

Belgische en Nederlandse arbeidsovereenkomstenrecht. Toegespitst op de wijziging van arbeidsvoorwaarden” in I. SAMOY, 
Evolutie van de basisbeginselen van het contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, (59) 61, nr. 4. 
125 Voluit luidt deze bekende uitspraak: “Mais les juges de la nation ne sont, comme nous avons dit, que la bouche qui prononce 

les paroles de la loi; des êtres inanimés, qui n'en peuvent modérer ni la force ni la rigueur” (MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, 
Parijs, Garnier-Frères, 1868, 149). 
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him to do what French ideology permits”.126 STORME legt uit dat de Franse ideologie de rechter verbiedt 

om nieuw recht te creëren en hem enkel toestaat om in een concreet geval te beslissen volgens wat de 

goede trouw in dat geval vereist. Wanneer de rechter daarentegen een regel formuleert die niet erkend 

werd door de wetgever of door de rechtstraditie, wordt hij geacht zijn bevoegdheid te buiten te zijn 

gegaan. Dit staat in schril contrast met de regeling uit het Zwitserse Burgerlijk Wetboek. Het ZGB 

verplicht de rechter net om een regel te formuleren – de regel die hij zelf zou formuleren als hij wetgever 

zou zijn – en te beslissen overeenkomstig die regel. In het Zwitserse recht zegeviert dus niet de 

institutionele natuur, zoals dat wel het geval is bij onze zuiderburen. STORME stelt dat dit verschil 

verklaard kan worden door het overvloedige democratische karakter van de Zwitserse instellingen, 

vergeleken met het sterk centralistische perspectief op de rechterlijke macht in Frankrijk. Een 

uitgebreide behandeling van dit vraagstuk zou de inhoud van deze bijdrage echter te buiten zou gaan. 

Om die reden wordt hierop niet verder ingegaan. 

Het is pas vanaf de jaren zeventig dat het principe van de uitvoering te goeder trouw meer aandacht 

begon te krijgen in de Franse rechtspraak.127 In navolging van een bepaalde strekking in de rechtsleer, 

‘doctrine solidariste’ genaamd, begonnen Franse rechtbanken immers in toenemende mate naar het 

beginsel van de goede trouw te verwijzen teneinde het gedrag van de contractpartijen te controleren. 

Zo werd het goede trouw-principe toegepast om eisen te stellen aan de werking van uitdrukkelijk 

ontbindende bedingen (‘clauses résolutoires’)128 en stond de kwade trouw van contractanten ook in een 

aantal andere gevallen in de weg aan de rechtsuitoefening 129 . Daarnaast kwam de leer van het 

rechtsmisbruik tot ontwikkeling 130  en werd de eerste stap gezet naar het aanvaarden van de 

‘imprévision’-leer (cf. infra).  

Ondanks dat de Franse rechtbanken meer waarde begonnen te hechten aan het principe van de goede 

trouw, bleef dit beginsel in de Franse rechtsorde steeds ondergeschikt aan het principe van de 

verbindende kracht van de overeenkomst.131 Het Franse Hof van Cassatie benadert de rechtsverhouding 

tussen contactpartijen immers nog steeds zeer contractueel, omdat zij op die manier de meeste 

rechtszekerheid en rechtsgelijkheid kan garanderen. De inhoud en omvang van contractuele rechten en 

verplichtingen wordt er eerder bepaald door de concrete bewoordingen van de overeenkomst, 

waardoor slechts een geringe aandacht gaat naar de feitelijke omstandigheden, de maatschappelijke 

behoeften of het algemene rechtvaardigheidsgevoel. Voor een belangenafweging op grond van de 

                                                 
126  M. E. STORME, “Good faith and contents of contracts in European private law”, EJCL 2003, NR. 1, beschikbaar op 

https://www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/goodfaithlleida.pdf. 
127 M.W. HESSELINK, “De opmars van de goede trouw in het Franse contractenrecht”, Weekblad voor privaatrecht 1994, 694. 
128 Opdat een overeenkomst ontbonden kan worden is naar Frans recht een rechterlijke tussenkomst vereist (art. 1184, al 3 

Cc). Om aan deze regel te ontsnappen wordt in de praktijk vaak gebruik gemaakt van bedingen die bepalen dat wanneer de 
prestatie na ingebrekestelling uitblijft, de overeenkomst van rechtswege ontbonden is. De rechtspraak is echter hoge eisen 
gaan stellen aan de werking van deze bedingen, steunend op artikel 1134, al 3 Cc. Oordeelt de rechtspraak dat contractpartijen 
te kwader trouw zijn bij het beroepen op een degelijk beding, dan zullen zij zich er dus niet op kunnen beroepen dat de 
overeenkomst krachtens een ontbindingsbeding van rechtswege ontbonden is.  
129 Cass. civ. III, 11 mei 1976, D. 1978, 269, noot Taisne; Cass. Civ. 1, 20 mars 1985, B. 1985.1., n° 102. 
130 A. LENAERTS, “Over de algemene rechtsbeginselen fraus omnia corrumpit en het verbod op rechtsmisbruik: een zoektocht 
naar hun onderlinge afbakening in het privaatrecht”, TBBR 2015, (2) 5. 
131 N. GUNDT en A. VAN BEVER, “De evolutie van het basisbeginsel van goede trouw uit het contractenrecht in het Franse, 

Belgische en Nederlandse arbeidsovereenkomstenrecht. Toegespitst op de wijziging van arbeidsvoorwaarden” in I. SAMOY, 
Evolutie van de basisbeginselen van het contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, (59) 61, nr. 4. 
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goede trouw is er in de Franse rechtsorde bijgevolg weinig plaats, tenzij in het uitzonderlijke geval van 

misbruik van recht.132 Het Frans recht komt daardoor eerder over als een star rechtssysteem. 

Belangrijk hierbij is het arrest van 10 juli 2007 van het Franse Hof van Cassatie, waarin het Hof overwoog: 

“Si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de 

sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, elle ne l’autorise pas à porter atteinte à la 

substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties”133.Het Franse Hof van 

Cassatie maakte in dit arrest voor het eerst het onderscheid tussen ‘prérogatives contractuelles’ en 

‘droits et obligations’. Dit nieuwe principe werd door de rechtsleer op verschillende wijze onthaald. Het 

Franse hoogste rechtscollege zag zich daarom genoodzaakt om in een aantal latere arresten de 

betekenis van deze uitspraak te expliciteren. 134  Het principe dient volgens het Hof louter 

geïnterpreteerd te worden als een pleidooi voor een gematigd gebruik van artikel 1134, derde lid Cc: 

de rechter kan de goede trouw niet inroepen om te raken aan de inhoud van het contract, maar kan 

hiermee enkel het deloyale gedrag van contractpartijen bij de uitoefening van hun rechten en 

verplichtingen controleren en sanctioneren. Het evenwicht tussen de eerste en derde alinea van artikel 

1134 Cc lijkt aldus niet ingrijpend veranderd te zijn ingevolge dit arrest.   

 

 INHOUD VAN DE ‘BONNE FOI’  

 

Het Frans recht is een beetje een buitenbeentje wat betreft de invulling van het principe van de goede 

trouw. Zo komt het traditionele onderscheid tussen de objectieve en subjectieve goede trouw – 

hetwelke terug te vinden is in de meeste Europese landen – niet voor in het Frans recht.135 De goede 

trouw uit artikel 1134, derde lid Cc wordt er namelijk steeds in subjectieve zin opgevat: wanneer 

contractanten niet te goeder trouw zijn, zijn zij te kwader trouw (mauvaise foi), en kwade trouw dient 

te worden gesanctioneerd. De goede trouw wordt er dus steeds gesanctionneerd via haar tegenpool, 

de kwade trouw.136  

Tevens kent Frankrijk niet volkomen dezelfde functies van de goede trouw zoals wij die kennen. Er 

worden wel verscheidene functies onderscheiden waarvan de twee voornaamste zijn: ‘la fonction 

modératrice’, die een controle op het gedrag van de contractpartijen inhoudt evenals de sanctionering 

van de kwade trouw, en ‘la fonction complétive (ou créatrice)’, die de rechter toelaat om de inhoud van 

het contract te verruimen. 137  We kunnen hierbij evenwel opmerken dat deze eerste functie 

geassocieerd kan worden met onze matigende werking van de goede trouw, terwijl de tweede functie 

overeenstemt met onze aanvullende werking en bovendien nauw aansluit bij de opvatting van de goede 

                                                 
132 M. CORDEIRO, “La bonne foi à la fin du vingtième siècle”, RDUS 1996, 229 en 234. 
133 Cass. Com. 10 juli 2007, Bull. civ. IV, n° 188; RTD civ. 2007, 773;  
134 Cass. Civ. 9 december 2009, Bull. Civ. III, n° 275; Cass. Com. 15 maart 2011, RTD com. 2011, 250; Cass. Civ. 26 maart 2013, 
RTD civ 2013, 606. 
135 M.W. HESSELINK, The New European Private Law, Den Haag, Kluwer, 2002, (195) 195. 
136 P. DELEBECQUE en F.-J. PANSIER, Droit des obligations: contrat et quasi-contrat, Parijs, Litec, 2000, 200, nr. 329. 
137  Y.-M. LAITHIER, “L’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi est-elle susceptible de clause contraire? Réflexions 

comparatives”, Receuil Dalloz 2014, (33) 34. 
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trouw in common law systemen.138  Daarnaast kent Frankrijk, zoals België, nog een interpretatieve 

werking toe aan de goede trouw.139 

Ten slotte schakelde Frankrijk de figuur van het verbod op rechtsmisbruik (l’abus) in een contractueel 

kader niet volledig gelijk met de afwezigheid van goede trouw140, zoals dat bij ons wel gebeurde141. Er 

gaan wel stemmen op om deze figuur in een contractueel kader te baseren op de matigende werking 

van de goede trouw (op grond van 1134, derde lid Cc), maar dit is tot op vandaag nog niet het geval.142 

Een gelijkenis met ons recht is anderzijds dat de goede trouw er niet opgevat wordt als een monolitisch 

begrip. Zo worden in Frankrijk eveneens verschillende sub-verplichtingen afgeleid uit de algemene 

goede trouw-verplichting.143 Bedoeld worden de accessoire rechten die gerangschikt worden onder de 

twee hoofdverplichtingen, zijnde de ‘obligations de loyauté’ (verplichtingen tot loyaliteit) en de 

‘obligations de co-opération’ (verplichtingen tot samenwerking). 

 

4.2 HET DUITSE RECHT  
 

Het Duitse rechtssysteem hecht, in tegenstelling tot het Franse, een veel groter belang aan het principe 

van de goede trouw. Zoals we hieronder duidelijk zullen zien, is het Duitse systeem doortrokken van dit 

begrip.  

 INHOUD VAN DE GOEDE TROUW IN DUITSLAND  

 

Naar Duits recht wordt wel het onderscheid gemaakt tussen de objectieve en de subjectieve goede 

trouw, die er respectievelijk aangeduid worden met ‘Treu und Glauben’ en ‘guter Glaube’. 

Het principe van de Treu und Glauben, de objectieve goede trouw, is reeds terug te vinden in een aantal 

middeleeuwse bronnen, waar het voornamelijk gebruikt werd in de context van commerciële relaties.144  

Treu und Glauben vond uiteindelijk zijn plaats in het bekende § 242 BGB van 1900. Dit artikel luidt als 

volgt:  

“Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht 

auf die Verkehrssitte es erfordern.”  

Dit befaamde artikel stelt dat de schuldenaar zijn contractuele afspraken moet nakomen naar de 

vereisten van Treu und Glauben, rekening houdende met de gangbare gebruiken (‘Verkerssitte’). Een 

strikte definitie van wat die ‘Treu und Glauben’ precies inhoudt, bestaat niet. Deze concepten laten zich 

                                                 
138 Cf. infra Deel III, titel 2.4. 
139 N. GUNDT en A. VAN BEVER, “De evolutie van het basisbeginsel van goede trouw uit het contractenrecht in het Franse, 
Belgische en Nederlandse arbeidsovereenkomstenrecht. Toegespitst op de wijziging van arbeidsvoorwaarden” in I. SAMOY, 
Evolutie van de basisbeginselen van het contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, (59) 65, nr. 10. 
140  Y.-M. LAITHIER, “L’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi est-elle susceptible de clause contraire? Réflexions 

comparatives”, Receuil Dalloz 2014, (33) 35. 
141 Cf. supra Deel I, titel 2.2.3. 
142 A. LENAERTS, “Over de algemene rechtsbeginselen Fraus omnia corrumpit en het verbod op rechtsmisbruik: een zoektocht 

naar hun onderlinge afbakening in het privaatrecht”, TBBR 2015, (2) 5, nr. 5. 
143 M.W. HESSELINK, The New European Private Law, Den Haag, Kluwer, 2002, (195) 199. 
144 R. ZIMMERMAN EN S. WHITTAKER, Good faith in European Contract Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, (18) 18. 
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dan ook beter voelen dan beschrijven, aldus WEBER.145 Hoewel het Treu und glauben-artikel alleen 

spreekt over de schuldenaar, is het algemeen aanvaard dat dezelfde plicht geldt voor de schuldeiser.146 

Paragraaf 242 BGB is een algemene bepaling, een ‘Generalklausel’ genaamd, aangezien het net zoals bij 

ons een algemeen wettelijk principe formuleert. Zo vereist deze paragraaf over het algemeen dat zowel 

schuldenaar als schuldeiser zich bij de uitvoering van hun verbintenissen loyaal gedragen, het 

vertrouwen dat in hen gesteld werd, eerbiedigen en rekening houden met de gerechtvaardigde 

belangen van de wederpartij. Paragraaf 242 BGB is derhalve eveneens deeltje van de wetgeving dat 

open gelaten is, zodat de rechter in een concreet geval een passende oplossing kan creëren.147  

Duitsland kent, net als België, verscheidene functies toe aan dit artikel. De klassieke onderverdeling van 

de Duitse rechtsgeleerde SIEBERT – hierin gevolgd door het merendeel van de Duitse rechtsgeleerden – 

gelijkt sterk op onze onderverdeling. SIEBERT onderscheidde namelijk drie functies uit § 242 BGB: (1) de 

aanvulling van verplichtingen (‘Ergänzungsfunktion’), (2) de beperking van rechten (‘Korrekturfunktion’) 

en (3) de interpretatie te goeder trouw. Deze laatste functie is gebaseerd op § 157 BGB, volgens dewelke 

de interpretatie van een overeenkomst dient te gebeuren overeenkomstig de vereisten van de goede 

trouw, daarbij de gebruiken in acht nemend:  

“Verträge sind so auszulegen, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es 

erfordern.”  

De belangrijkste functie van § 242 BGB is klaarblijkelijk de aanvullende werking.148 Naar aanleiding 

hiervan werden een reeks verplichtingen geformuleerd die moeten leiden tot een loyaal nakomen van 

het contract. Voorbeelden zijn de verplichting tot samenwerken (‘Mitwirkungspflicht’), de plicht om 

rekening te houden met elkaars belangen (‘Leistungstreupflicht’), de verplichting elkaar informatie te 

geven (‘Aufklärungspflicht’) en de verplichting om elkaar te beschermen tegen risico’s (‘Schutzpflicht’). 

Inbreuken op deze verplichtingen zijn enkel toelaatbaar indien het uitvoeren van het contract 

onaanvaardbare gevolgen zou hebben, die niet met recht en rechtvaardigheid te verenigen zijn. In dat 

geval moet bekeken worden of het contract niet aangepast kan worden.  

Hoewel dit artikel een zeer algemene regel behelst, kan het tot één van de belangrijkste artikelen van 

de gehele codificatie gerekend worden. 149  In tegenstelling tot de andere Europese landen, kwam 

Duitsland reeds tot dit inzicht aan het einde van de Eerste Wereldoorlog.150 De Duitse rechtspraak 

erkende – in tegenstelling tot de Belgische – het principe zelfs als een algemeen rechtsbeginsel. De 

verplichting tot uitvoering te goeder trouw wordt er beschouwd als een wetsoverstijgend fundamenteel 

                                                 
145 R. WEBER, “Entwicklung und Ausdehnung des § 242 BGB zum “königlichen Paragraphen””, Juridische Schulung 1992, (631) 

632. 
146 I. SAGEL-GRANDE, Duits Privaatrecht, een inleiding tot het hedendaagse recht voor de achtergrond van rechtshistorische en 
rechtsculturele ontwikkelingen, Antwerpen, Maklu, 2004, 168; M. PÉDAMON, “Le contrat en droit allemand” in X., Droit des 
affaires, Parijs, L.G.D.J., 1993, 119. 
147 N. CORNET, Contract interpretation and gap filling: comprarative and theoretical persepectives, Antwerpen, Intersentia, 
2006, (111) 113. 
148 N. CORNET, Contract interpretation and gap filling: comprarative and theoretical persepectives, Antwerpen, Intersentia, 

2006, (111) 118. 
149 B. S. MARKESINIS, W. LORENZ en G. DANNEMANN, “The law of contracts and restitution: a comparative introduction” in B. S. 

MARKESINIS”, The German law of obligations, Oxford, Clarendon Press, 1997, (510) 511; B. S. MARKESINIS, H. UNBERATH en A. 
JOHNSTON, The German law of contract: a comparative treatise, Oxford, Hart Publishing, 2006, (119) 121. 
150 R. ZIMMERMAN EN S. WHITTAKER, Good faith in European Contract Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, (18) 21. 
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principe dat als zodanig inherent is aan alle rechtstakken.151 Het principe speelt in Duitsland derhalve 

niet enkel in het domein van het verbintenissenrecht, maar in het gehele juridische leven. Paragraaf 242 

BGB wordt bijvoorbeeld toegepast in het personen- en familierecht, het ondernemingsrecht, het 

goederenrecht en het burgerlijk procesrecht. Daarnaast wordt de redelijkheid en billijkheid er zelfs 

toegepast buiten het privaatrecht, met name in het bestuursrecht en het strafrecht.152 

Dit betekent echter niet dat het artikel een generale norm van billijkheid is die de rechter toelaat om 

zich boven de wetten te plaatsen en hoe dan ook te beslissen volgens wat voor hem billijk is.153 De 

artikelen 20 III en 97 van de Duitse Grondwet (‘Grundgezetz’) stellen namelijk dat de rechter aan wet 

en recht gebonden is en hij het recht niet uit billijkheidsoverwegingen verder mag ontwikkelen. Hij is 

gebonden door de wettelijke beoordeling van de belangen, de grondwettelijke basisbeslissingen en het 

in het maatschappelijke verkeer gebruikelijke.154 De Duitse rechters zullen bijgevolg in geen geval de 

inhoud van het contract mogen wijzigen omwille van billijkheidsoverwegingen. Hierin staat het Duits 

recht haaks op het Nederlands recht. In Nederland is het de rechter immers wel toegestaan om het 

contract aan te passen indien de uitvoering ervan tot onacceptabele gevolgen zou leiden.155 Hij kan het 

contract dan zodanig op maat snijden dat de gevolgen naar zijn mening redelijker en billijker zijn. 

De goede trouw in de betekenis van Treu und Glauben moet strikt onderscheiden worden van de goede 

trouw in de betekenis van guter Glauben, zijnde de subjectieve goede trouw. ‘Guter Glauben’ wordt in 

het Duitse recht gedefinieerd in § 932 BGB, het artikel dat de algemene derdenbescherming ten aanzien 

van de overdracht van roerende goederen regelt:  

   “(1)  […] wird der Erwerber auch dann Eigentümer, wenn die Sache nicht dem Veräußerer gehört, es     

            sei denn, dass er zu der Zeit, zu der er nach diesen Vorschriften das Eigentum erwerben würde,  

            nicht in gutem Glauben ist.   

      (2) Der Erwerber is nicht in gutem Glauben, wenn ihm bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit    

            unbekannt ist, daß die Sache nicht dem Veräusserer gehört.”  

Dit artikel bepaalt dat een persoon aan wie een verkoper de eigendom overdraagt van een zaak die niet 

aan hem toebehoort, toch de eigendom kan verkrijgen wanneer hij in ‘gutem Glauben’ was ten tijde 

van de levering. Het wetboek bepaalt daarbij dat de overnemende partij niet te goeder trouw is indien 

hij wist, of indien hem wegens grove nalatigheid onbekend was, dat de zaak geen eigendom was van de 

overdrager. Wanneer de verkoper bij een koop-verkoop beschikkingsonbevoegd blijkt te zijn en de 

overnemer ten tijde van de levering te goeder trouw was, verwerft deze het zogenaamde 

‘antwartschaftrecht’ (verwachtingsrecht), dat kan uitgroeien tot een volledig eigendomsrecht.  

 

 

                                                 
151 Zie bijvoorbeeld BGH 14 oktober 1992, NJW 1993, 259; B. S. MARKESINIS, W. LORENZ en G. DANNEMANN, “The law of contracts 

and restitution: a comparative introduction” in B. S. MARKESINIS”, The German law of obligations, Oxford, Clarendon Press, 1997, 
(609) 610. 
152 M.W. HESSELINK, “De redelijkheid en billijkheid in het Europese Privaatrecht”, AA 1999, (687) 688. 
153 M. PÉDAMON, “Le contrat en droit allemand” in X., Droit des affaires, Parijs, L.G.D.J., 1993, 119. 
154 I. SAGEL-GRANDE, Duits Privaatrecht, een inleiding tot het hedendaagse recht voor de achtergrond van rechtshistorische en 
rechtsculturele ontwikkelingen, Antwerpen, Maklu, 2004, 168. 
155 Zie artikel 6: 2, tweede lid NBW. 
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 DUITSE OPVATTING 

 

Daar waar het Franse rechtssysteem de goede trouw bijna negeert, lijkt de Duitse rechtsorde 

doortrokken te zijn van dit begrip. Deze verschillende opvatting over de goede trouw is niet 

verwonderlijk: Frankrijk en Duitsland kennen immers een bijzonder uiteenlopende 

codificatiegeschiedenis.  

De Franse Code civil, uitvloeisel van de drang naar rechtseenheid en rechtszekerheid van de achttiende 

eeuw en initiatief van de eerste consul Napoleon Bonaparte, dateert reeds van 1804. Zoals eerder 

vermeld, kreeg de regel van de uitvoering te goeder trouw reeds een plaats in dit wetboek. Dit begrip 

werd echter van bij het begin naar de achtergrond geduwd, waarbij de verplichting om overeenkomsten 

te goeder trouw uit te voeren louter beschouwd werd als een bevestiging van de verbindende kracht 

van overeenkomsten. Op de goede trouw werd bijgevolg geen beroep gedaan, zij het slechts zeer 

gematigd. Men vergat zelfs haar origine. Nadien kreeg de goede trouw wel een grotere rol toebedeeld 

teneinde het gedrag van contractpartijen te controleren, toch blijft de Franse rechtspraak gematigd 

omgaan met dit begrip. De bindende kracht van de overeenkomst blijft er immers overheersen. 

De Duitse evolutie ging daarentegen geheel anders. Het Duitse BGB zag pas het licht rond het einde van 

de negentiende eeuw. Dit was te wijten aan de laattijdige eenmaking van het land. In de loop van de 

negentiende eeuw moesten Duitse rechtbanken en advocaten zich daarom behelpen met de Corpus 

Iuris Civilis. Rechters ontwikkelden op die manier een techniek waarbij ze bij bepaalde problemen een 

beroep konden doen op de Romeinsrechtelijke ‘bona fides’. Zo ontstond een specifieke traditie, die 

uiteindelijk haar weg vond naar de reeds besproken paragraaf 242 BGB. De laattijdige eenmaking en 

codificatie van het land hebben derhalve een grote rol gespeeld bij het doordrenken van het principe 

van de goede trouw in Duitse rechtssysteem.  

 

4.3 INTERNATIONALE NORMEN  
 

Het principe van de uitvoering te goeder trouw is tevens terug te vinden in een reeks internationale 

normen. Hieronder volgt een niet-exhaustieve oplijsting van aantal van deze internationale 

implementaties van de goede trouw. We bekijken respectievelijk het Weens Koopverdrag, de Principles 

of International Commercial Contracts, de Principles of European Contract Law, de Draft Common 

Frame of Reference en het Gemeenschappelijk Europees Kooprecht.  

 WEENS KOOPVERDRAG 

 

Het Weens Koopverdrag van 1980156, ook bekend onder de Engelse afkorting CISG157 en hierna alzo 

aangeduid, is het verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten van 

lichamelijke roerende goederen. Het CISG is enkel van toepassing op koopovereenkomsten voor 

professionele doeleinden tussen partijen die in verschillende staten gevestigd zijn, wanneer die staten 

verdragsluitende staten zijn of wanneer volgens de regels van het internationaal privaatrecht het recht 

                                                 
156 Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980. 
157 “CISG” wordt internationaal gebruikt als acroniem, gebaseerd op de Engelse benaming “United Nations Convention on 

Contracts for the International Sale of Goods”. 
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van een verdragsluitende staat van toepassing is. Ondertussen werd het verdrag reeds door 83 staten 

geratificeerd 158  Bijna alle Europese landen zijn aangesloten, met als belangrijkste uitzondering het 

Verenigd Koninkrijk. 

In het CISG worden regelen vastgelegd die automatisch van toepassing zijn op internationale 

koopcontracten, behoudens contractuele uitsluiting. Het is een volledig eigen inhoudelijk 

rechtssysteem met bepalingen over hoe partijen moeten omgaan met de internationale koop-verkoop 

van roerende zaken, tekortkomingen daarbij, schadevergoedingen, ontbindingen van de overeenkomst 

enzovoort. Aangezien juristen in het algemeen niet erg bekend zijn met het CISG en bij voorkeur 

terugvallen op hun eigen nationale regels – dewelke hen beter bekend zijn – gebeurt het vaker dat zij 

de toepasselijkheid van het CISG uitdrukkelijk uitsluiten door een rechtskeuze in de overeenkomst. Zo 

kunnen contractpartijen bijvoorbeeld overeenkomen dat het Belgisch recht van toepassing is op hun 

internationale relatie, met uitsluiting van het CISG. 

Het CISG bevat geen bepaling die de partijen expliciet de verplichting oplegt om zich te goeder trouw 

te gedragen bij de uitvoering van hun internationale contract.159 Reden hiervoor is dat de opstellers van 

deze regelen tegengestelde visies hadden omtrent het concept van de goede trouw en haar rol binnen 

het contractenrecht. Hierdoor kenden de voorbereidende werkzaamheden van het verdrag een woelig 

verloop. In de rechtsleer werd dan ook de vraag gesteld of we niet beter de diversiteit betreffende 

dergelijke begrippen in de EU zouden omarmen, in plaats van hopeloos te streven naar uniformiteit.160 

Een uitdrukkelijke wettelijke verwijzing naar de goede trouw werd uiteindelijk niet bekomen. Toch is dit 

begrip niet uit het verdrag weggebleven. Op de valreep bereikten de voor- en tegenstanders namelijk 

een eerder vaag compromis over de wijze waarop melding zou gemaakt worden van de goede trouw in 

de tekst van het CISG.161 Met name bepaalt artikel 7, lid 1 CISG: 

“Bij de uitleg van de CISG rekening dient gehouden te worden met het internationale karakter 

ervan en met de noodzaak eenvormigheid in de toepassing ervan en naleving van de goede trouw 

in de internationale handel te bevorderen.”  

Dit artikel verplicht de rechter om bij het interpreteren van de bepalingen van het CISG rekening te 

houden met de vereisten van de goede trouw. De werking van de goede trouw heeft in het CISG 

bijgevolg enkel betrekking op de interpretatie van het verdrag, en niet rechtstreeks bij de bepaling van 

de rechten en verplichtingen van partijen.  

In de rechtsleer lezen we echter dat dit laatste slechts schijn is.162 De goede trouw zou niet enkel spelen 

bij de interpretatie van het verdrag, maar zou zich ook voor de toepassing ervan onmiddellijk opdringen 

aan de partijen bij de internationale koop. H. VAN HOUTTE schrijft in dit opzicht: “Krachtens de ‘goede 

trouw’ moeten de partijen de CISG-bepalingen begrijpen – en dus ook navolgen – zoals een redelijk 

                                                 
158 Zo rapporteerde UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) op 26 september 2014.  
159 A. FARNSWORTH, “Duties of Good Faith and Fair Dealing under the UNIDROIT Principles, Relevant International Conventions 
and National Laws”, Tul.J.Int.Comp.L. 1995, (47) 56. 
160 E. MCKENDRICK, “Harmonisation of European Contract Law: the state we are in” in S. Vogenauer en S. Weatherill (eds.), The 

harmonisation of European Contract Law. Implications for European Private Laws, Business and Legal Practice, Hart Publishing, 
Oxford, 2006, (5) 28. 
161 B. VOLDERS, Afgebroken contractonderhandelingen in het internationaal privaatrecht, Larcier, Gent, 2008, 226, nr. 433. 
162 H. VAN HOUTTE, “Algemene bepalingen en interpretatie”, in H. VAN HOUTTE, J. ERAUW en P. WAUTELET (eds.), Het Weens 

Koopverdrag, Antwerpen, Intersentia, 1997, 60, nr. 2.11. 
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persoon, die bekend is met de internationale handel, dit zou doen. In feite blijft de goede trouw dan ook 

gelden als een leidraad voor de uitvoering van de overeenkomst.” De interpretatieve werking van de 

goede trouw zoals deze genoemd wordt in artikel 7, lid 1 CISG, moet volgens VAN HOUTTE met andere 

woorden aanzien worden als een leidraad die zich ook voor de uitvoering van de overeenkomst aan de 

partijen opdringt. Bepaalde rechtsleer lijkt daarmee aldus voorbij te gaan aan de tekst van artikel 7, lid 

1 CISG en ziet in het beginsel van de goede trouw eerder een algemeen rechtsbeginsel dat 

overeenkomstig het aangehaalde artikel aan het Weens Koopverdrag ten grondslag ligt.163  

 

 UNIDROIT PRINCIPLES 

 

Unidroit, ‘l’Institut International pour l’Unification du Droit Privé’, is een onafhankelijke 

intergouvernementele organisatie die opgericht is in 1926 binnen de schoot van de Volkenbond. Ze telt 

vandaag 59 landen als lid, waaronder alle lidstaten van de EU. De organisatie bestudeert de behoeften 

en middelen om het internationaal privaatrecht, in het bijzonder het internationaal handelsrecht, te 

moderniseren, te harmoniseren en te coördineren. Het werk van Unidroit bestaat dan ook voornamelijk 

uit het opstellen van modelwetten. Soms echter stelt zij ook internationale verdragen op, onder meer 

inzake de verkoop van goederen (Verdrag van Den Haag), reiscontracten, leasing, factoring, enzovoort.  

De ontwerpen van Unidroit verdienen bijzondere aandacht, aangezien zij gekenmerkt worden door hun 

grondige professionele voorbereiding. Zo heeft Unidroit, na ongeveer 15 jaar voorbereidend werk, in 

1994 een apart werk gepubliceerd inzake contracten, onder de titel ‘Principles of International 

Commercial Contracts’ (afgekort als ‘PICC’ en hierna aangeduid als ‘Unidroit Principles’). De Unidroit 

Principles zijn modelbepalingen voor internationale handelscontracten, die partijen op hun 

overeenkomst van toepassing kunnen verklaren. Daarnaast kunnen ze ook in de vorm van een 

aanvullende interpretatie toegepast worden wanneer partijen verwijzingen maken naar algemene 

rechtsbeginselen, lex mercatoria, andere nationale of internationale uniforme rechtsinstrumenten of 

ook bij gebrek aan rechtskeuze. De Unidroit Principles zijn derhalve hoofdzakelijk bedoeld als een niet-

bindende set algemene beginselen van het internationale commerciële contractenrecht. Dit vinden we 

ook uitdrukkelijk in haar eerste bepaling: “These Principles set forth general rules for international 

commercial contracts.” 

Het principe van de goede trouw wordt in de Unidroit Principles – in tegenstelling tot het Weens 

Koopverdrag – niet naar voren geschoven als een principe van interpretatie van de tekst, doch wordt er 

impliciet naar verwezen in artikel 1.6, paragraaf 2 PICC:  

“Issues within the scope of these Principles but not expressly settled by them are as far as possible 

to be settled in accordance with their underlying general principles.”  

Wanneer de Unidroit Principles leemtes vertonen, dient bijgevolg rekening gehouden te worden met 

de fundamentele beginselen ervan, waaronder dat van de goede trouw uit artikel 1.7 PICC. In de 

commentaar bij dit artikel lezen we dat de goede trouw inderdaad naar voren geschoven wordt als een 

fundamenteel beginsel: “Good faith and fair dealing may be considered to be one of the fundamental 

ideas underlying the Principles.”  

                                                 
163 B. VOLDERS, Afgebroken contractonderhandelingen in het internationaal privaatrecht, Larcier, Gent, 2008, 227, nr. 434. 
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In tegenstelling tot het CISG, leggen de Unidroit Principles wel expliciet de verplichting op aan de 

contractpartijen om te handelen overeenkomstig de goede trouw en eerlijke handel. Artikel 1.7 PICC 

luidt als volgt:  

   "(1) Each party must act in accordance with good faith and fair dealing in international trade.  

    (2)  The parties may not exclude or limit this duty.”  

In de commentaar bij dit artikel wordt gesteld dat door haar algemene bewoordingen de partijen ertoe 

verplicht worden om gedurende de gehele levensduur van het contract te handelen in 

overeenstemming met de goede trouw, zelfs ingeval van gebrek aan specifieke bepalingen in de 

Unidroit Principles hieromtrent, met inbegrip van het onderhandelingsproces. De bewoordingen van dit 

artikel duiden er bovendien op dat het beginsel van de goede trouw hier beschouwd wordt als een 

dwingende norm (mandatory provision).164 Zo lezen we in rechtsleer: “[…] while the parties are of course 

free to provide in their contract for even higher standards of behaviour, they may not exclude or limit 

their general duty to observe good faith and fair dealing.”165  

Benevens artikel 1.7 PICC incorporeren nog artikelen van de Unidroit Principles het concept van de 

goede trouw of een variatie daarvan. Zo behelst artikel 2.15 de precontractuele goede trouw, bepaalt 

artikel 4.8 dat rekening moet worden gehouden met de goede trouw wanneer er een lacune is in de 

overeenkomst, stelt artikel 3.5 dat het in strijd is met de goede trouw in het handelsverkeer om de 

dwalende contractpartij in dwaling te laten, staat artikel 3.10 de rechter toe om de overeenkomst of 

het beding in overeenstemming te brengen met de eisen van goede trouw in het handelsverkeer indien 

die overeenkomst of dat beding ongerechtvaardigd een buitensporig voordeel oplevert voor de 

wederpartij en bepaalt artikel 7.1.6 dat contractpartijen zich niet kunnen beroepen op een 

exoneratiebeding, indien dit gelet op de strekking van de overeenkomst hoogst onredelijk zou zijn.  

In de doctrine werd onderzocht of de specifieke toepassingen van het principe van de goede trouw 

eveneens beschouwd moeten worden als ‘mandatory’ en of het de contractpartijen eveneens verboden 

is om af te wijken van dergelijke specifieke (uit de goede trouw afgeleide) verplichtingen. Volgens J. M. 

BONELL zijn de enige indicaties in de Unidroit Principles hieromtrent het artikel 3.19, dat uitdrukkelijk 

verklaart dat de bepalingen betreffende fraude, bedreiging en grove ongelijkheid dwingend zijn, en de 

artikelen 7.1.6 en 7.4.13, dewelke eveneens de contractvrijheid beperken ten opzichte van bedingen 

die een vaste prijs vastleggen ingeval van niet-uitvoering. Wat de overige bepalingen betreft, lijkt het 

antwoord negatief te zijn. De partijen zouden aldus wel rechtsgeldig kunnen afwijken van concrete 

toepassingen van de goede trouw. De meeste bepalingen uit de Unidroit Principles worden immers 

beschouwd als een soort van ‘achtergrondrecht’ dat bedoeld is om toegepast te worden wanneer 

specifieke bepalingen ontbreken in een contract. Zij bevatten enkel oplossingen die over het algemeen 

beschouwd worden als meest passende uitkomst, terwijl de partijen uiteraard vrij blijven om anderzijds 

te stipuleren en speciale noden en verwachtingen vast te leggen. We concluderen dat het de 

contractpartijen wél toegestaan is om specifieke uit de goede trouw afgeleide verplichtingen uit te 

sluiten of te beperken, zonder evenwel afbreuk te doen aan de algemene goede trouw-verplichting van 

                                                 
164 B. FAUVARQUE-COSSON EN D. MAZEAUD, European Contract Law: Materials for a Common Frame of Reference: Terminology, 

Guiding Principles, Model Rules, Munich, Sellier, 2008, 105. 
165 M. J. BONELL, An international restatement of contract law: The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, 

New York, Transnational Publishers, 2005, 150. 
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artikel 1.7 PICC.  

  

 PRINCIPLES OF EUROPEAN CONTRACT LAW 

 

De ‘Principles of European Contract Law’166 (hierna: ‘PECL’) is een privaat academisch initiatief van de 

toenmalige EEG-commissie onder leiding van de hoog aangeschreven Deense professor Ole Lando, ook 

wel ‘Lando Commissie’ genaamd. Deze werkgroep was samengesteld uit zowel academici als mensen 

uit de praktijk. Net zoals bij de Unidroit Principles werd gepoogd om de gemeenschappelijke Europese 

principes op het vlak van het contractenrecht te achterhalen. Na deze ‘common core’ te hebben 

geïdentificeerd, werd op die basis een werkbaar en systematisch geheel van regels ontworpen, bedoeld 

om als algemene bepalingen van contractenrecht te gelden binnen Europa. Concreet bestaat de PECL 

uit een codificatie van artikelsgewijze geformuleerde rechtsregels, voorzien van commentaar en 

voorbeelden. 

Het principe van de ‘good faith and fair dealing’ wordt naar voren geschoven als één van de 

basisbeginselen van de PECL. Het document bevat dan ook onnoemelijk veel verwijzingen naar dit 

begrip, veel meer dan eender welk burgerlijk wetboek in Europa.167 We vinden het principe onder twee 

hoedanigheden in de PECL, met name als een interpretatieregel en als een gedragsregel.  

Als interpretatieregel vinden we de goede trouw terug in artikel 1:106 (1) PECL. Deze 

interpretatiemethode is gelijkend op deze uit artikel 7 CISG: 

"These Principles should be interpreted and developed in accordance with their purposes. In 

particular, regard should be had to the need to promote good faith and fair dealing, certainty in 

contractual relationships and uniformity of application”. 

Als norm ter beoordeling van het gedrag van partijen bepaalt artikel 1:201 PECL daarentegen:  

   “(1)  Each party must act in accordance with good faith and fair dealing.   

    (2)  The parties may not exclude or limit this duty.”  

Dit artikel legt een standaard vast voor fatsoen, eerlijkheid en redelijkheid in transacties. Dit betekent 

dat contractpartijen rekening moeten houden met elkaars belangen. Het is in die zin een altruïstisch 

concept dat solidariteit inbrengt in de partijautonomie, zodat de vrijheid van contractpartijen beperkt 

wordt door eerlijkheid en verantwoordelijkheid voor de ander. Zo moeten ze onder andere naar 

redelijkheid handelen indien zich situaties voordoen die niet in het contract opgenomen zijn en moeten 

ze eveneens al het mogelijke te doen om de schade te beperken indien één van beide partijen niet 

nakomt of niet in de mogelijkheid is om na te komen. Deze verplichting om te handelen in ‘good faith 

en fair dealing’ beheerst zowel de totstandkoming, de uitvoering en de handhaving van de 

verbintenissen van contractpartijen, als de uitoefening van de rechten die zij bezitten ingevolge het 

contract.  

                                                 
166 H. BEALE en O. LANDO (eds.), Principles of European Contract Law, Parts I and II, Den Haag, Kluwer Law International, 2000, 

xlviii+561 p; E. CLIVE, O. LANDO, A. PRÜM en R. ZIMMERMAN, Principles of European Contract Law. Part III, Den Haag, Kluwer Law 
International, 2003, xxxv + 291 p. 
167 M.W. HESSELINK, The New European Private Law, Den Haag, Kluwer, 2002, (75) 113. 
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De begrippen ‘good faith’ en ‘fair dealing’ worden steeds in één adem genoemd, net als een 

hendiadys168, zoals ook de ‘Treu und Glauben’ in het Duits recht en de ‘redelijkheid en billijkheid’ uit de 

Nederlandse rechtsorde. Deze begrippen dekken evenwel niet volledig dezelfde lading. 169  In de 

commentaar lezen we dat ‘good faith’ een eerder subjectief begrip is en slaat op het feit dat 

contractpartijen eerlijke en faire bedoelingen hebben. ‘Fair dealing’ is daarentegen de meer objectieve 

kant van het begrip en betekent dat zij eerlijk en fair handelen. 

In de PECL is het zo dat ‘good faith and fair dealing’ aangenomen wordt. Dit betekent dat wanneer de 

wederpartij twijfelt aan de goede trouw van de partner, hij de bewijslast draagt om aan te tonen dat 

deze niet te goeder trouw handelde. 

Net zoals in de Unidroit Principles, bepaalt de PECL dat partijen de plicht om te handelen in ‘good faith 

and fair dealing’ niet kunnen uitsluiten of beperken. Hieruit kunnen we afleiden dat het principe ook 

hier beschouwd wordt als een bindende norm. In de commentaar wordt evenwel erkend dat de 

concretisering van de goede trouw hier eveneens in zekere mate gedetermineerd zal worden door de 

inhoud van het contract. Contractpartijen kunnen namelijk vastleggen welke zaken niet onder het 

begrip van de ‘good faith and fair dealing’ vallen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld afspreken dat niet 

nagekomen hoeft te worden bij het minste mankement, waar dat in normale gevallen wel verwacht 

mag worden.170 

Benevens het algemene principe uit artikel 1:201 PECL, bevat de PECL een gamma aan specifieke 

toepassingen van deze regel, waarbij we bijvoorbeeld denken aan de verplichting tot het onderhandelen 

in overeenstemming met de goede trouw (artikel 2:301), het verbod om vertrouwelijke informatie door 

te geven (artikel 2:302), het verbod om een oneerlijk voordeel te halen uit de economische 

afhankelijkheid of zwakheid van de wederpartij (artikel 4:109). In de commentaar lezen we echter dat 

het concept van de goede trouw veel breder is dan deze specifieke toepassingen.  

De PECL is uiteraard niet bindend, doch kunnen we uit de implementatie van de goede trouw in dit 

instrument op zijn minst afleiden dat de goede trouw naar Europese consensus een hoeksteen is van 

het verbintenissenrecht en hierin over het algemeen beschouwd wordt als een bindende norm.   

 

 DRAFT COMMON FRAME OF REFERENCE  
 

De ‘Draft Common Frame of Reference’171 (hierna: ‘DCFR’) is een academisch ontwerp172 voor een 

gemeenschappelijk referentiekader binnen de EU. Dit document is een initiatief uitgaande van de 

Europese Commissie, die meer coherentie wilde binnen het EG-acquis teneinde de kwaliteit ervan te 

                                                 
168 Een hendiadys is een stijlfiguur waarbij een term wordt aangeduid door twee zelfstandige begrippen aan elkaar te koppelen 
door ’en’. 
169  H. GOMMER, “Goede trouw en billijkheid, basisbeginsel van het Europees contractenrecht”, 4, beschikbaar op 

http://www.hendrikgommer.com/artikelen/goede%20trouw.pdf. 
170  H. GOMMER, “Goede trouw en billijkheid, basisbeginsel van het Europees contractenrecht”, 4, beschikbaar op 

http://www.hendrikgommer.com/artikelen/goede%20trouw.pdf. 
171 E. CLIVE, C. VON BAR en H. SCHULTE-NÖLKE (eds.), Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law: 
Draft Common Frame of Reference (DCFR), München, Sellier, 2009.  
172 Dit document werd opgesteld door een bijzonder groepje academici: ‘the Study Group on a European Civil Code’ en ‘the 

Research Group on EC Private Law’, beter gekend als ‘the Study Group’ en ‘the Acquis Group’.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Stijlfiguur
http://www.hendrikgommer.com/artikelen/goede%20trouw.pdf
http://www.hendrikgommer.com/artikelen/goede%20trouw.pdf
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verbeteren. Om die reden liet ze een gemeenschappelijk referentiekader van de EU vaststellen met 

gemeenschappelijke beginselen, definities en modelbepalingen. Dit juridisch kader zou dan als 

inspiratiebron fungeren bij de herziening van bestaande Europese wetgeving en bij de voorbereiding 

van nieuwe wetgeving. De tekst gaat inhoudelijk verder dan het contractenrecht. Verdeeld over tien 

boeken, vinden we er een geheel gamma van privaatrechtelijke onderwerpen in terug. Wat het 

contractenrechtelijk deel betreft, baseerde men zich duidelijk op de PECL. 

Hoewel het onderzoek gefinancierd werd door de Europese Commissie, is deze draft zelf geen officieel 

document van de Commissie. De DCFR heeft dan ook geen bindende kracht. Het is een zuiver 

academisch document, bedoeld als handleiding bij de vaststelling en wijziging van Europese wetgeving. 

Niettemin leert de praktijk ons dat dit document een grote inspiratiebron geweest is voor het 

Gemeenschappelijk Europees Kooprecht (cf. infra). Daarnaast is het ook al van nut geweest voor het 

Europees Hof van Justitie en is het eveens een dienstig document voor contractpartijen. Zij kunnen zich 

bij de totstandkoming van hun contract laten leiden door deze draft. 

De noodzaak aan goede trouw bij de uitvoering van contracten wordt erkend in artikel III. – 1:103 DCFR:  

   “(1) 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.  

    (2)  The duty may not be excluded or limited by contract or other juridical act.   

    (3)  Breach of the duty does not give rise directly to the remedies for non-performance of an obligation  

           but may preclude the person in breach from exercising or relying on a right, remedy or defence  

           which that person would otherwise have.” 

In tegenstelling tot de vorige internationale instrumenten, bepaalt de DCFR uitdrukkelijk wanneer een 

contractpartij precies dient te handelen overeenkomstig de redelijkheid en billijkheid. Daarnaast 

bepaalt de draft eveneens dat deze plicht niet uitgesloten, noch beperkt kan worden, waaruit we 

afleiden dat de goede trouw ook in de DCFR beschouwd wordt als een dwingende norm. Als laatste legt 

dit artikel uitdrukkelijk de sanctie van het ontzeggen van een rechtsuitoefening vast op basis van de 

matigende werking van de redelijkheid en billijkheid. In de commentaar lezen we dat deze matiging niet 

noodzakelijk bestaat in een volledig verbod om een recht uit te oefenen. Een gedeeltelijk verbod of een 

loutere beperking van de rechtsuitoefening kan in bepaalde gevallen volstaan.173  

 

 GEMEENSCHAPPELIJK EUROPEES KOOPRECHT 

 

In oktober 2011 diende de Europese Commissie een Voorstel in bij Het Europees Parlement en de Raad 

van Ministers voor een Verordening betreffende een Gemeenschappelijk Europees Kooprecht 174 

(hierna: ‘GEK’), in het Engels ‘Common European Sales Law’ (CESL) genaamd. Het GEK betreft een 

uniform geheel van bepalingen van kooprecht, met inbegrip van bepalingen van 

                                                 
173 A. LENAERTS, “Over de algemene rechtsbeginselen Fraus omnia corrumpit en het verbod op rechtsmisbruik: een zoektocht 

naar hun onderlinge afbakening in het privaatrecht”, TBBR 2015, (2) 11, nr. 19. 
174 Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijk Europees 

kooprecht, 11 oktober 2011, COM(2011) 635 definitief.   
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consumentenbescherming, waarvoor contractpartijen kunnen opteren. Het GEK zal dus een zogenaamd 

‘optioneel’ instrument zijn, dat uitdrukkelijk van toepassing dient te worden verklaard opdat het 

toegepast zal worden op een bepaalde contractverhouding. Dit instrument zou alleen gelden ingeval 

van grensoverschrijdende koopovereenkomsten tussen handelaars en consumenten (‘business to 

consumer’ – B2C) of tussen handelaars onderling (‘business to business’ – B2B) wanneer ten minste één 

partij een kleine of middelgrote onderneming (KMO) is. Het GEK geldt dus, in tegenstelling tot het 

Weens Koopverdrag, niet alleen voor de handelskoop, doch ook voor de consumentenkoop. Doel van 

dit voorstel was het wegwerken van de hindernissen bij de grensoverschrijdende handel en het 

bijdragen tot groei en (consumenten)vertrouwen in de huidige economische malaise. Het uiteindelijke 

GEK zal de vorm krijgen van een verordening, die rechtsreeks toegepast zal kunnen worden in de 

lidstaten van de EU en derhalve niet meer omgezet zal moeten worden in nationale regelgeving. 

Waar het principe van de goede trouw onder het CISG slechts een rol speelde bij de uitlegging van het 

verdrag, verleent het GEK een grotere rol aan de goede trouw. Het GEK legt contractpartijen immers – 

net zoals ook de Unidroit Principles, de PECL en de DCFR – de dwingende verplichting op om te handelen 

in overeenstemming met het beginsel van de goede trouw en de redelijkheid en billijkheid. Deze 

verplichting vinden we terug in artikel 2 GEK: 

   “(1) Elke partij moet handelen in overeenstemming met de goede trouw en de redelijkheid en  

            billijkheid.” 

De verordening spreekt het begrip ‘goede trouw’ steeds uit in eenzelfde adem met de term ‘redelijkheid 

en billijkheid’. Gezamenlijk worden deze begrippen in artikel 2 (b) van de Verordening gedefinieerd als: 

“een gedragsnorm gekenmerkt door eerlijkheid, openheid en inachtneming van de belangen van de 

wederpartij bij de betrokken transactie of rechtsverhouding.” Aangezien ze samen gedefinieerd worden, 

kunnen we ervan uitgaan dat geen onderscheid gemaakt moet worden tussen deze begrippen.  

In artikel 5 GEK lezen we dat de beoordeling van de redelijkheid een objectieve beoordeling dient te 

zijn, in het licht van de aard en het doel van de overeenkomst, de omstandigheden van de zaak en de 

gewoonten en handelswijzen van de betrokken bedrijfstakken. 

Benevens de centrale verplichting bevat artikel 2 GEK nog het volgende:  

    “(2)  Het niet-nakomen van deze verplichting door een partij kan ertoe leiden dat deze partij een recht,  

            rechtsmiddel of verweermiddel waarover zij normaal zou beschikken, niet kan inroepen of dat  

            deze partij aansprakelijk is voor enige schade die de wederpartij daardoor lijdt.   

     (3)  Het is partijen niet toegestaan de toepassing van dit artikel uit te sluiten of van dit artikel af te    

            wijken of de gevolgen ervan te wijzigen.” 

Wanneer een partij de verplichting tot goede trouw in de wind slaat, zal deze daaraan derhalve een 

sanctie verbonden zien. In zulk geval kan zijn verzuim ertoe leiden dat hij een recht, rechtsmiddel of 

verweermiddel niet kan inroepen. Alternatief kan het verzuim zelfs leiden tot een verplichting tot 

vergoeding van schade die de wederpartij zou leiden. Deze uitdrukkelijke erkenning van de matigende 

functie van de goede trouw kwamen we reeds tegen in het DCFR. Toch is dit niet vanzelfsprekend, gelet 

op de internationale context van deze normen. 
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Tenslotte stelt het GEK uitdrukkelijk dat geen afwijking mogelijk is van deze verplichting. Hieruit kunnen 

we net als bij de vorige instrumenten afleiden dat de opgelegde verplichting ook in het GEK beschouwd 

wordt als een dwingende algemene gedragsnorm.  
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 SPECIFIEKE TOEPASSING VAN DE OBJECTIEVE GOEDE 

TROUW: DE IMPREVISIELEER 

5.1 INLEIDING 
 

Eén van de concrete toepassingen van de objectieve goede trouw is de zogenaamde ‘imprevisieleer’. 

Imprevisie, ook ‘hardship’ genaamd, houdt in dat een overeenkomst getroffen wordt door een 

onvoorzienbaar voorval, waardoor de uitvoering abnormaal verzwaard wordt. De imprevisieleer stelt 

dat in een dergelijk geval de overeenkomst opnieuw genegotieerd, dan wel aangepast dient te worden. 

Hiervoor ziet men traditioneel de billijkheid als bron van recht en de verplichting tot uitvoering van de 

overeenkomst te goeder trouw als grondslag.  

De imprevisieleer werd tot op heden reeds in een aantal rechtssystemen erkend.175 België en Frankrijk 

aanvaarden – in tegenstelling tot Nederland, Duitsland, Zwitserland en Italië – het leerstuk echter niet. 

Zij houden nog steeds halsstarrig vast aan het principe van de pacta sunt servanda. Dit neemt nochtans 

niet weg dat imprevisie niet kan spelen in België en Frankrijk. Partijen kunnen immers zelf een 

zogenaamde ‘imprevisie-’ of ‘hardshipclausule’ opnemen in hun overeenkomst, waarin ze bepalen dat 

hardship wel van toepassing zal zijn in hun concrete rechtsverhouding. Zij kunnen dan vastleggen wat 

zij verstaan onder onvoorziene omstandigheden en wat de precieze gevolgen daarvan zijn.  

In wat volgt, zullen we eerst het begrip ‘imprevisie’ kort toelichten, waarna we kort ingaan op het feit 

dat de grondslag van het imprevisieleerstuk traditioneel gelegd wordt in het concept van de goede 

trouw. Vervolgens gaan we op zoek naar de manier waarop de Belgische, Franse, Nederlandse en Duitse 

rechtsorden, alsook een aantal internationale instrumenten, omgaan met dit leerstuk, en wordt de 

toenemende kritiek op de Belgische (halsstarrige) visie aangehaald.   

 

5.2 BEGRIP ‘IMPREVISIE’  
 

Imprevisie (of hardship) houdt in dat zich na de totstandkoming van de overeenkomst onvoorziene 

omstandigheden voordoen, die de nakoming van de overeenkomst in aanzienlijke mate verzwaren of 

bemoeilijken en die niet aan een fout van één der partijen te wijten zijn.  

De figuur van imprevisie is niet gelijk aan overmacht. Ruw geschetst hebben de twee figuren gemeen 

dat zich na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden voordoen, die onvoorzienbaar waren op 

het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst en die niet aan de schuld van de partijen te wijten 

zijn. Alleen wordt het bij overmacht onmogelijk om de verbintenissen nog uit te voeren, terwijl bij 

imprevisie de nakoming enkel duurder of moeilijker wordt.176   

 

 

                                                 
175 S. VOGENAUER en J. KLEINGEISTERKAMP, Commentary on the Unidroit Pinciples of International Commercial Contracts (PICC), 
Oxford University Press, Oxford, 2009, (709) 711, nr. 1. 
176 A. VAN OEVELEN, “Overmacht en imprevisie in het Belgisch contractenrecht”, TPR 2008, 623, nr. 17.   



43 

 

5.3 HET LEERSTUK VAN DE IMPREVISIE  

  EEN TOEPASSING VAN DE GOEDE TROUW 

 

De imprevisieleer bepaalt dat ingeval van onvoorziene omstandigheden de overeenkomst opnieuw 

onderhandeld, dan wel aangepast dient te worden. Zoals gezegd, wordt de grondslag van deze leer 

traditioneel gelegd in de billijkheid als bron van recht en in de objectieve goede trouw. De 

heronderhandeling of aanpassing van het contract is immers te rechtvaardigen vanuit het feit dat de 

consequenties van de handhaving van het contract in ongewijzigde vorm zo ernstig zouden zijn voor 

één van de partijen, dat haar wederpartij naar maatstaven van de goede trouw geen ongewijzigde 

instandhouding mag vragen.177  

De imprevisieleer vormt zowel een uitdrukking van de beperkende als van de aanvullende werking van 

de goede trouw. Aan de ene kant verhindert de goede trouw namelijk dat een schuldeiser uitvoering 

eist van zijn schuldenaar, wanneer de omstandigheden in zodanige mate veranderd zijn dat deze laatste 

een onvoorziene zware last te verduren krijgt die hem kan ruïneren (beperkende werking van de goede 

trouw).178 Anderzijds wordt ook gesteld dat de rechter op grond van de goede trouw de mogelijkheid 

heeft om in een bestaand contract een clausule in te fluisteren die de schuldenaar toestaat om zich te 

bevrijden van zijn verbintenis wanneer onvoorziene gebeurtenissen het evenwicht van het contract 

danig aangetast hebben.179  Deze stelling is gebaseerd op de opvatting dat indien de partijen op het 

ogenblik van het sluiten van de overeenkomst de verstoring van het evenwicht gekend hadden, ze zelf 

voorzien hadden in de bevrijding van de schuldenaar. Deze stelling steunt op een hypothetische 

gemeenschappelijke intentie van de partijen en maakt bijgevolg toepassing van de aanvullende werking 

van de goede trouw. Deze laatste zienswijze is volgens M. COIPEL de meest aangepaste redenering 

binnen ons huidige recht.180  

 

  AFWEGING 

 

Waar sommige rechtsstelsels het principe van de goede trouw zodanig belangrijk achten dat 

overeenkomsten een aanpassing verdienen bij onvoorzienbare wijziging in de omstandigheden, laten 

andere rechtsstelsels in dergelijke gevallen het principe van de pacta sunt servanda onverkort gelden. 

De imprevisieleer lijkt aldus neer te komen op een afweging tussen deze twee fundamentele beginselen. 

C. BRUNNER stelde in zijn doctoraatsstudie dat er over het algemeen drie methoden zijn waarop nationale 

en internationale regelgevers de verhouding tussen deze beginselen kunnen uitwerken181:  

 Contractpartijen kunnen ertoe verplicht worden om hun verbintenissen ingeval van dergelijke 

gewijzigde omstandigheden onveranderd na te komen. Hier blijft het principe van de pacta sunt 

servanda volledig gelden, hetgeen het geval is in België en Frankrijk.  

                                                 
177 H. SNIJDERS en P. DE TAVERNIER, Onvoorziene omstandigheden, verstoring en herstel van contratueel evenwicht: algemene 

beschouwingen en beschouwingen op deelterrein van het privaatrecht, Antwerpen, Maklu, 2013, 98-99. 
178 W. DE BONDT, De leer der gekwalificeerde benadeling, Antwerpen, Kluwer, 1985, 261. 
179 M. COIPEL en P. VAN OMMESLAGHE, Eléments de théorie générale des contrats, Brussel, Story Scientia, 1999, 145, nr. 206. 
180 M. COIPEL en P. VAN OMMESLAGHE, Eléments de théorie générale des contrats, Brussel, Story Scientia, 1999, 145, nr. 206. 
181  C. BRUNNER, Force Majeure and Hardship Under General Contract Principles – Exemption for non-performance in 

international arbitration, New York, Kluwer Law International, 2009, 392. 
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 Contractpartijen kunnen bij gewijzigde omstandigheden vrijgesteld worden van hun 

verbintenissen, waarbij hun overeenkomst ontbonden zal worden. Dit wordt toegepast in veel 

common law landen.  

 

 Regelgevers kunnen er ten slotte ook voor opteren om het risico van de gewijzigde 

omstandigheden te delen tussen de partijen. Hierbij wordt toegelaten dat een overeenkomst 

aangepast kan worden bij gewijzigde omstandigheden. Een dergelijke visie vinden we terug in 

Nederland, Duitsland, alsook in de Unidroit Principles en de PECL.  

Hieronder volgt een overzicht van de Belgische, Franse, Nederlandse en Duitse opvatting over 

gewijzigde omstandigheden. Vervolgens behandelen we ook de regelingen inzake hardship zoals we die 

in een aantal internationale modelregelen tegenkomen, waarbij we de regeling uit de Unidroit Principles 

bespreken ter illustratie. Tenslotte onderzoeken we eveneens op welke wijze de traditionele Belgische 

opvatting onder druk is komen te staan.    

 

  BELGISCH EN FRANS RECHT 

 

De imprevisieleer heeft in de heersende Belgische rechtspraak vooralsnog geen ingang gevonden. De 

verwerping van de imprevisieleer is een feit sinds het Frans cassatiearrest ‘Canal de Craponne’ van 

1867 182 . Met twee arresten van 1994 183  is het Belgische Hof van Cassatie het hoogste Franse 

rechtscollege hierin gevolgd. 184 Zoals gezegd, verwierpen beide rechtscolleges de imprevisieleer, omdat 

deze figuur volgens hen strijdig is met de verbindende kracht van de overeenkomst die de partijen tot 

wet strekt. 185  De verbindende kracht van de overeenkomst mag volgens deze rechtscolleges niet 

doorbroken worden wegens verandering van omstandigheden. Redenen van (gebrek aan) goede trouw 

of billijkheidsoverwegingen staan het de rechter bijgevolg niet toe om het contract aan te passen aan 

gewijzigde omstandigheden. Rechtszekerheid en stabiliteit van contractuele verhoudingen worden 

daarvoor als te belangrijk geacht in het maatschappelijk verkeer. Het heilige principe van de pacta sunt 

servanda blijft in België en Frankrijk derhalve onverminderd heersen, waardoor het risico van 

onvoorzienbare omstandigheden volledig rust op de schuldenaar: hij moet in elk geval uitvoeren. 

Hoewel deze rechtspraak zich in België meer dan een eeuw lang staande gehouden heeft, rijst de laatste 

jaren steeds meer kritiek (cf. infra). 

In Frankrijk lijkt het Hof van Cassatie in haar arrest van 3 november 1992186 wel een eerste stap gezet 

te hebben naar het verlaten van de ‘Craponne’-leer en het aanvaarden van de ‘imprévision’-leer. Het 

Franse Hof van Cassatie introduceerde in dat arrest immers voor het eerst de verplichting tot 

heronderhandeling van een contract ingeval van hardship.  

                                                 
182 Cass. Fr. 6 maart 1876, Dall. Pér. 1876, I, 193.  
183 Cass. 14 april 1994, Arr.Cass. 1994, 369, Pas. 1994, 365 en RW 1994-95, 435; Cass. 7 februari 1994, Arr.Cass. 1994, 146, 

Pas. 1994, 150 en RW 1994-95, 121. 
184 M. COIPEL en P. VAN OMMESLAGHE, Eléments de théorie générale des contrats, Brussel, Story Scientia, 1999, 143, nr. 205. 
185 W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 175. 
186 Cass. Fr. 3 november 1992, Bull. 1992, IV, 241, nr. 338, JCP 1993, 469, nr. 46-47. 
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De feiten die aan het arrest ten grondslag lagen, waren de volgende: X en Y sluiten een 

distributieovereenkomst en leggen een prijs vast. Even later worden de benzineprijzen echter 

vrijgelaten. Als gevolg hiervan werden de prijzen lager dan de prijs waarvoor X de verbintenis aangegaan 

was om de brandstof te kopen van Y. X vraagt om die reden een aanpassing van het contract (met name 

van de prijs). Y weigert deze prijsverlaging, maar biedt X aan om voortaan op naam van Y te gaan 

verkopen. X gaat hier niet op in. Zij is van oordeel dat het handelen van Y rechtsmisbruik uitmaakt en 

vordert schadevergoeding. De Cour d’appel geeft X gelijk, waarop Y in cassatie ging. De Cour de 

cassation overwoog hierbij: ‘La cour d’appel a pu décider qu’en privant X des moyens de pratiquer des 

prix concurrentiels, Y n’avait pas exécuté le contrat de bonne foi’. Het Hof besliste aldus dat X en Y tot 

een prijsaanpassing hadden moeten komen. Nu Y niet ingegaan is op de vraag van X, heeft ze haar 

contract niet te goeder trouw uitgevoerd en is ze aansprakelijk. Volgens het Hof leidde de ernstige 

verandering van omstandigheden in casu dus tot een plicht tot heronderhandelen.  

Het Hof lijkt derhalve de eerste stap van de imprévision aanvaard te hebben, dewelke ook de eerste 

stap is van de hardship-regeling uit de Unidroit Principes (art. 6.2.3, lid 1) en de PECL (art. 1.117, lid 2). 

In de literatuur wordt aangehaald dat er nu geen belemmering meer lijkt te zijn voor de aanvaarding 

van de tweede stap, met name het rechterlijk ingrijpen. Zo schrijft J. MESTRE: “En tout cas, sou l’égide de 

cette bonne foi décidement très conquérante, la voi de la révision du contrat pour imprévision est sans 

doute maintenant dégagée…”. 187  

 

  NEDERLANDS RECHT 

 

Hoewel rechtszekerheid en stabiliteit van contractuele verhoudingen heilige principes zijn in de gehele 

EU, worden deze principes niet in alle lidstaten even hoog in het vaandel gedragen. Nederland is daar 

het perfecte voorbeeld van. Onze noorderburen staan helemaal niet huiverachtig tegenover de 

imprevisieleer en legden deze leer zelfs uitdrukkelijk vast in artikel 6: 258 NBW. Sinds de invoering van 

het Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek kent de Nederlandse wetgeving – in tegenstelling tot de 

Belgische en Franse wetgeving – bijgevolg een expliciete en algemene imprevisiebepaling. Artikel 6: 258 

NBW luidt als volgt:  

   “(1) De rechter kan op verlangen van een der partijen de gevolgen van een overeenkomst wijzigen  

           of deze geheel of gedeeltelijk ontbinden op grond van onvoorziene omstandigheden welke van  

           dien aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde   

           instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten. Aan de wijziging of ontbinding  

           kan terugwerkende kracht worden verleend.   

    (2) Een wijziging of ontbinding wordt niet uitgesproken, voor zover de omstandigheden krachtens  

           de aard van de overeenkomst of de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening komen  

           van degene die zich erop beroept.   

    (3) Voor de toepassing van dit artikel staat degene op wie een recht of een verplichting uit een  

           overeenkomst is overgegaan, met een partij bij die overeenkomst gelijk.” 

                                                 
187 J. MESTRE, “Une bonne foi franchement conquérante… au service d’un certain pouvoir judiciaire de révision du contrat!”, 

RTD civ. 1993, (124) 127. 
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De rechter kan naar Nederlands recht aldus een contract wijzigen of ontbinden wegens onvoorziene 

omstandigheden. Het is de vragende partij die de keuze heeft tot wijziging dan wel ontbinding.  

Deze wettelijke bevoegdheid van de rechter is een marginale toetsing: de rechter is uitsluitend 

gerechtigd om het contract te wijzigen of te ontbinden indien en voor zover een ongewijzigde 

handhaving van het contract in de gegeven omstandigheden absoluut onaanvaardbaar zou zijn naar 

maatstaven van redelijkheid en billijkheid. In de praktijk is het dan ook slechts in uitzonderlijke situaties 

dat de rechter een contract wegens onvoorziene omstandigheden wijzigt of ontbindt.188  

 

  DUITS RECHT 
 

Ook in de Duitse rechtsorde geldt het principe van de pacta sunt servanda niet onverkort. Duitsland 

kent om historische redenen een lange traditie inzake de leer van de gewijzigde omstandigheden. Het 

land was immers fors getroffen door de Eerste Wereldoorlog en de economische crisis, waardoor 

contractpartijen dikwijls niet meer in staat waren om hun verplichtingen na te komen. Om die reden 

besloot het Reichsgericht (het toenmalig hoogste gerechtshof in Duitsland) tussenbeide te komen. Zo 

werd in 1923 – op grond van de ‘Generalklausel’ § 242 BGB – de leer van de ‘Wegfall der 

Geschäftsgrundlage‘ aanvaard. 189  Deze leer was geformuleerd door OERTMANN 190  en betekent ‘de 

fundamentele verandering van omstandigheden’ of ‘het wegvallen van de grondslag van de 

overeenkomst’. Hierna ontwikkelde zich talrijke rechtspraak en rechtsleer omtrent deze theorie, die 

uiteindelijk in 2002 wettelijk vastgelegd werd in § 313 BGB. De wetgever wilde hiermee geen wijzigingen 

aanbrengen, doch enkel de bestaande leer in de wet verankeren.  

Het in 2002 aangenomen § 313 BGB191 voorziet de mogelijkheid om de overeenkomst in de eerste plaats 

aan te passen, en, wanneer dit niet mogelijk zou zijn, te ontbinden. Er is dus een duidelijk verschil met 

het Nederlandse recht waar de keuze tot aanpassing of ontbinding overgelaten wordt aan de eisende 

partij.  

Het Duitse recht is een grote inspiratiebron geweest voor andere rechtssystemen wat betreft dit 

leerstuk.192   

 

  INTERNATIONALE INSTRUMENTEN 

 

In navolging van de Nederlandse en Duitse (en andere) rechtssystemen, werd het leerstuk van de 

onvoorziene omstandigheden eveneens ingevoerd in een aantal internationale modelnormen, met 

                                                 
188 H. SNIJDERS en P. DE TAVERNIER, Onvoorziene omstandigheden, verstoring en herstel van contratueel evenwicht: algemene 

beschouwingen en beschouwingen op deelterrein van het privaatrecht, Antwerpen, Maklu, 2013, (98) 99-100. 
189 M.W. HESSELINK, De redelijkheid en billijkheid in het Europese Privaatrecht, Deventer, Kluwer, 1999, 325. 
190 G.H. ROTH, “§242” in H. HEINRICHS (ed.), Münchener Kommentar Bürgerliges Gesetzbuch, Schuldrecht, Allgemeiner Teil (par. 

241-432), München, Beck, 1985, (69) 208. 
191 § 313 is niet ondergebracht in § 242 BGB, maar is ondergebracht in het tweede boek van het Verbintenissenrecht, met 
name in sectie 3 (Contractuele verplichtingen), titel 1 (Grondslagen, inhoud en ontbinding), ondertitel 3 (Aanpassing en 
ontbinding van overeenkomsten). 
192 Zo zijn bijvoorbeeld het Italiaanse en Oostenrijkse recht in sterke mate door het Duitse recht beïnvloed; zie ook: M.W. 

HESSELINK, De redelijkheid en billijkheid in het Europese Privaatrecht, Deventer, Kluwer, 1999, 325. 
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name in de Unidroit Principles (artikel 6.2.1. t.e.m. 6.2.3), de PECL (artikel 6:111), de DCFR (artikel III.-

1:110) en het GEK (artikel 89). Hieruit blijkt dat het imprevisie-leerstuk op internationaal vlak aan belang 

wint. Ter illustratie verwijzen we naar de regeling in de Unidroit Principles, dewelke ingedeeld is in drie 

delen: 

Article 6.2.1  Contract to be observed: 

“Where the performance of a contract becomes more onerous for one of the parties, that party is 

nevertheless bound to perform its obligations subject to the following provisions on hardship.” 

Article 6.2.2  Definition of hardship: 

“There is hardship where the occurrence of events fundamentally alters the equilibrium of the 

contract either because the cost of a party's performance has increased or because the value of 

the performance a party receives has diminished, and  

(A) the events occur or become known to the disadvantaged party after the conclusion of the 

contract;  

(B) the events could not reasonably have been taken into account by the disadvantaged party at 

the time of the conclusion of the contract;  

(C) the events are beyond the control of the disadvantaged party; and  

(D) the risk of the events was not assumed by the disadvantaged party.”  

 

Article 6.2.3  Effects of hardship: 

           “(1)  In case of hardship the disadvantaged party is entitled to request renegotiations. The request     

                   shall be made without undue delay and shall indicate the grounds on which it is based. 

             (2) The request for renegotiation does not in itself entitle the disadvantaged party to withhold  

                   performance. 

             (3) Upon failure to reach agreement within a reasonable time either party may resort to the court. 

             (4) If the court finds hardship it may, if reasonable,  

(A) terminate the contract at a date and on terms to be fixed; or  

(B) adapt the contract with a view to restoring its equilibrium.”  

Wat het Weens Koopverdrag betreft, is het lange tijd onduidelijk geweest of artikel 79 CISG enkel 

betrekking heeft op situaties van overmacht, dan wel ook op situaties van hardship. De vraag stelde zich 

derhalve of een partij bij een overeenkomst die onder het toepassingsgebied van het Weens 

Koopverdrag valt, ook bevrijd is indien de uitvoering van haar verbintenissen aanzienlijk zwaarder 

geworden is, zonder dat uitvoering onmogelijk geworden is.193 In de Belgische rechtspraak en rechtsleer 

werden hieromtrent verschillende standpunten ingenomen.  

Met het mijlpaalarrest van 19 juni 2009194 besliste ons Hof van Cassatie nu evenwel dat artikel 79 van 

het Weens Koopverdrag eveneens situaties van hardship kan omvatten. Onder verwijzing naar de 

Unidroit Principles besliste het Hof dat uit de algemene beginselen waarop het CISG berust, volgt dat 

“een partij die een beroep doet op gewijzigde omstandigheden waardoor het contractuele evenwicht 

                                                 
193 K. COX, “Gewijzigde omstandigheden in internationale koopcontracten: het Hof van Cassatie als pionier”, RW 2009-10, 730. 
194 Cass. 19 juni 2009, Arr.Cass. 2009, 1736; RW 2009-10, 744. 
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fundamenteel wordt verstoord, gerechtigd (is) de heronderhandeling van de overeenkomst te vorderen”. 

Met dit arrest creëert het Hof bijgevolg een belangrijk precedent inzake imprevisie: ze erkende namelijk 

deze leer voor overeenkomsten die onder het toepassingsgebied van het Weens Koopverdrag vallen.195 

 

  KRITIEK OP DE BELGISCHE VISIE 

 

In de nasleep van de economische crisis rijst in de rechtsleer de laatste jaren de vraag of het Belgische 

Hof van Cassatie met haar halsstarrige afwijzing van de imprevisieleer geen te strakke visie aanhangt. 

Heeft België geen nood aan een imprevisieregeling? Of komt de Belgische rechtsorde toch voldoende 

aan deze problematiek tegemoet? 

A. VAN OEVELEN is van mening dat zeker bij langdurige contracten de voorkeur dient uit te gaan naar een 

meer dynamische benadering van de overeenkomst, waarbij erop gelet wordt dat het evenwicht tussen 

de partijen niet fundamenteel verstoord wordt.196 De auteur verdedigt dat het Hof van Cassatie met 

haar rechtspraak inzake de uitvoering te goeder trouw – die gebaseerd is op het verbod van 

rechtsmisbruik – een kans gemist heeft om haar uitgebouwde rechtspraak inzake de goede trouw door 

te trekken naar de imprevisieleer. Deze rechtspraak was volgens VAN OEVELEN de gepaste juridische 

grondslag daarvoor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
195 L. GEUDENS, I. SAMOY en S. STIJNS, Het verbod op rechtsmisbruik in contracten: evaluatie van een algemeen rechtsbeginsel, 
Brugge, die Keure, 2014, 87, nr. 109. 
196A. VAN OEVELEN, “Kroniek van het verbintenissenrecht (1993-2004)”, RW 2004-05, 1644. 
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 BESLUIT 
 

In dit eerste onderdeel werd het begrip van de ‘goede trouw’ aan een onderzoek onderworpen. Hierin 

werd duidelijk dat de verplichting om zich te goeder trouw te gedragen, afkomstig is van het 

Romeinsrechtelijk onderscheid tussen overeenkomsten ‘stricti iuris’ en overeenkomsten ‘bonae fidei’, 

waarbij de iudex ten aanzien van deze laatste overeenkomsten een discretionaire beoordelingsvrijheid 

had en rekening mocht houden met de billijkheid en de goede trouw. Zoals aangetoond, viel dit 

onderscheid weg bij de invoering van het Burgerlijk Wetboek in 1804. De bepaling die stelt dat 

overeenkomsten te goeder trouw uitgevoerd dienen te worden, zijnde artikel 1134, derde lid BW, kreeg 

daarbij een bijzonder beperkte betekenis. Zij werd namelijk herleid tot de bevestiging van de 

verbindende kracht van de overeenkomst, die vastgelegd is in artikel 1134, eerste lid BW. De 

verbindende kracht van overeenkomsten werd een dermate belang toegemeten dat rechters meenden 

hieraan geen afbreuk te kunnen doen op grond van de goede trouw.  

Het leerstuk van de goede trouw kwam uiteindelijk pas werkelijk in beweging rond de jaren tachtig. In 

die tijd begon de rechtspraak, in navolging van talrijke rechtsgeleerden, haar weg terug te vinden naar 

de goede trouw en begon zij zich op dit beginsel te beroepen teneinde de niet steeds gewenste 

verbindende kracht van de overeenkomst af te zwakken. De goede trouw ontwikkelde zich op die 

manier tot een uiterst belangrijk beginsel en wordt door bepaalde rechtsleer tegenwoordig zelfs 

opgevat als een algemeen rechtsbeginsel binnen het contractenrecht. Eén – weliswaar vooraanstaande 

– auteur verhief het principe zelfs tot een algemeen rechtsbeginsel dat het domein van het 

contractenrecht overstijgt en voor het gehele verbintenissenrecht geldt.  

De goede trouw waarvan sprake in artikel 1134, derde lid BW wordt de ‘objectieve’ goede trouw 

genoemd. Deze wordt strikt onderscheiden van de zogenaamde ‘subjectieve’ goede trouw. Daar waar 

de objectieve goede trouw een algemene gedragsnorm inhoudt, volgens dewelke contractpartijen zich 

dienen te gedragen bij de uitvoering van hun verbintenissen, behelst de subjectieve goede trouw de 

psychologische ingesteldheid van de betrokkenen, waarbij deze van een bepaald feit, een recht of een 

rechtstoestand geen kennis hebben en onder de gegeven omstandigheden ook geen kennis behoren te 

hebben.  

De objectieve goede trouw is een open norm die afhankelijk is van de concrete omstandigheden van het 

geval waarin de norm toegepast wordt. Dit open karakter biedt de rechtspraak de mogelijkheid om bij 

de concrete invulling van de goede trouw rekening te houden met de feitelijke omstandigheden van de 

zaak en om het recht uit te bouwen en aan te passen aan de gewijzigde noden in de maatschappij.  

De norm van de objectieve goede trouw onderging een enorme evolutie in België, die vandaag tot uiting 

komt in drie verschillende functies waarin deze norm gebruikt wordt: de interpretatieve, de aanvullende 

en de beperkende of matigende functie. De interpretatieve functie van de goede trouw houdt in zijn 

huidige betekenis in dat de rechter zich bij het opsporen van de gezamenlijke bedoeling dient te laten 

leiden door wat redelijkerwijze aan de wederzijds afgelegde verklaringen toegeschreven mag worden. 

Bij de aanvullende functie wordt aan rechters de mogelijkheid geboden om bij leemte in contracten 

bijkomende verplichtingen op te leggen aan de contractanten. Ingevolge de beperkende functie van de 

goede trouw worden contractpartijen ten slotte verboden om de rechten voortvloeiende uit hun 
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overeenkomst dermate uit te voeren dat deze in strijd zijn met wat van een redelijke contractpartij 

verwacht mag worden. 

De objectieve goede trouw gaat echter nog verder dan bovenvermelde functies. Zo vinden we een 

specifieke toepassing van deze algemene gedragsregel terug in de ‘imprevisieleer’. Deze leer houdt in 

dat zich na de totstandkoming van de overeenkomst onvoorziene omstandigheden voordoen, die de 

nakoming in aanzienlijke mate verzwaren en die niet aan een fout van de partijen te wijten zijn. De 

imprevisieleer stelt dat in een dergelijk geval de overeenkomst opnieuw onderhandeld, dan wel 

aangepast dient te worden. De grondslag voor deze leer wordt traditioneel gelegd in de billijkheid en 

de goede trouw. De imprevisieleer lijkt aldus neer te komen op een afweging tussen het principe van 

de goede trouw en dat van de ‘pacta sunt servanda’. Waar de imprevisieleer reeds haar ingang vond in 

een aantal rechtsstelsels, werd het principe (nog?) niet aanvaard in de Belgische en Franse rechtspraak. 

Zij houden zich nog steeds te sterk vast aan het principe van de verbindende kracht van de 

overeenkomst. Frankrijk lijkt recentelijk evenwel een eerste stap gezet te hebben naar het aanvaarden 

van de ‘imprévision’-leer. 

Wat de subjectieve goede trouw betreft, vonden we eveneens een uitvloeisel van dit concept, met name 

vinden we in het beginsel ‘fraus omnia corrumpit’, hetwelke het ‘volstrekt verbod van bedrog’ inhoudt. 

Als gevolg van dit beginsel kan men zich, noch in contractuele noch in buitencontractuele verhoudingen, 

op zijn bedrog te beroepen om de toepassing van een rechtsregel in zijn voordeel te verkrijgen. Dit 

beginsel wordt beschouwd als een voortvloeisel van de subjectieve goede trouw, aangezien zij de 

aanwezigheid van kwade trouw veronderstelt.  

De goede trouw is geen typisch Belgisch begrip. Integendeel, zij werd in bijna alle Europese landen 

ingevoerd. Duitsland kent daarbij het meeste belang toe aan dit begrip, hetgeen te verklaren is vanuit 

de laattijdige codificatiegeschiedenis van het land. Hierdoor lijkt het Duitse rechtssysteem doortrokken 

te zijn van het begip van de goede trouw. De Franse rechtsorde kende daarentegen een soortgelijke 

historiek van het begrip als België. De weinige betekenis die de goede trouw aanvankelijk kreeg, is er te 

verklaren vanuit de huiver die in Frankrijk bestond voor een ‘gouvernement des juges’. Gaandeweg 

begon Frankrijk, net als België, evenwel meer belang te hechten aan het begrip, doch bleef het er 

duidelijk ondergeschikt aan het principe van de verbindende kracht van de overeenkomst.  

Duitsland maakt hetzelfde onderscheid tussen de objectieve en subjectieve goede trouw als België, 

respectievelijk ‘Treu und Glauben’ en ‘guter Glaube’ genaamd. Frankrijk maakt dat onderscheid niet. 

Beide landen kennen evenwel gelijkaardige functies van de goede trouw als ons land. 

Benevens de verscheidene nationale rechtsstelsels, implementeerden ten slotte ook een aantal 

internationale normen het principe van de goede trouw. Waar het begrip enkel een interpretatieve 

functie lijkt te hebben in het CISG, leggen de overige normen wel rechtstreeks de verplichting op aan 

contractpartijen om te handelen overeenkomstig de goede trouw. Het beginsel van de goede trouw 

wordt daarbij zowel in de Unidroit Principles, de PECL, de DCFR als in het GEK opgevat als een dwingende 

norm. De DCFR en het GEK gingen nog verder en implementeerden tevens uitdrukkelijk de beperkende 

werking van de goede trouw. Het GEK legde contractpartijen daarbij zelfs expliciet het verbod op om af 

te wijken van deze functie. Behoudens de goede trouw zelf, implementeerden vermelde internationale 

normen eveneens de imprevisieleer.   
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DEEL II.    DE OPENBARE ORDE  

 

INLEIDING 
 

Dit tweede onderdeel wordt gewijd aan het begrip van de ‘openbare orde’. Dit is een maatstaf waarmee 

rechtsregels een bijkomend gewicht toegeschreven worden wegens belangen die het louter particuliere 

overstijgen. Wordt een norm van openbare orde geacht, dan krijgt deze norm een superieur karakter: 

regels die in de norm vervat zitten, zullen prevaleren boven andere regels.  

We vangen dit deel aan met een uiteenzetting van de betekenis van de notie van de openbare orde in 

België (hoofdstuk 1). Hierbij situeren we het begrip eerst en vooral naast de twee andere categorieën 

van rechtsregels die we in ons recht kennen, zijnde de rechtsregels van louter dwingend recht en deze 

van aanvullend recht. Vervolgens bespreken we de wettelijke grondslag en bestaansreden van de 

openbare orde, waarna we dieper ingaan op het klassieke onderscheid met de rechtsregels van louter 

dwingend recht en de gevolgen van dit onderscheid. Daarnaast nemen we een aantal aspecten van de 

beoordeling van de kwalificatie van rechtsregels onder de loep.  

In de laatste twee hoofdstukken gaan we tot slot na wat de betekenis van de openbare orde is in 

Frankrijk (hoofstuk 2) en in Duitsland (hoofdstuk 3). 

 BELGIË  

1.1 DRIE CATEGORIEËN VAN RECHTSREGELS  
 

Zoals hierboven aangehaald, bestaan in ons rechtsstelsel drie categorieën van rechtsregels: regels van 

openbare orde (ordre public), van louter dwingend recht (droit impératif – mandatory law) en van 

suppletief of aanvullend recht (droit supplétif – default rule). Iedere rechtsregel uit onze rechtsorde, valt 

binnen één van deze drie categorieën.  

Het onderscheid tussen rechtsregels van openbare orde en van louter dwingend recht –  dewelke samen 

het dwingend recht sensu lato uitmaken – enerzijds, en rechtsregels van suppletief recht anderzijds, 

situeert zich op het niveau van de contractvrijheid.197 Van regels van aanvullend recht kan ten allen tijde 

afgeweken worden bij overeenkomst. Zij zijn enkel verbindend voor zover de partijen er niet anders 

over geoordeeld hebben. Bij dwingend recht sensu lato wordt de contractvrijheid daarentegen op één 

of andere wijze beperkt.  

De regels van aanvullend recht worden in dit onderdeel verder buiten beschouwing gelaten. We 

behandelen enkel de twee categorieën van dwingend recht sensu lato en het klassieke onderscheid 

tussen deze twee soorten regels. Dit onderscheid wordt in de praktijk echter niet steeds zo rechtlijnig 

                                                 
197 P. PEERAER, “De verhouding tussen openbare orde en dwingend recht sensu stricto in het Belgische verbintenissenrecht”, 

TPR 2013, (2705) 2711. 
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doorgetrokken als het in theorie omschreven wordt.   

 

1.2 HET KLASSIEKE ONDERSCHEID TUSSEN OPENBARE ORDE EN DWINGEND RECHT 

 RECHTSREGELS VAN OPENBARE ORDE   

 

1.2.1.1 Wettelijke grondslag en bestaansreden van de ‘openbare orde’  

 

Het Burgerlijk Wetboek hanteert de term ‘openbare orde’ (l’ordre public) op verschillende plaatsen, 

doch geeft zij er nergens een uitdrukkelijke definitie van. De meest algemene regel vinden we in artikel 

6 BW:  

“Aan de wetten die de openbare orde en de goede zeden betreffen, kan door bijzondere 

overeenkomsten geen afbreuk worden gedaan.”  

Overeenkomsten kunnen ingevolge dit artikel niet ingaan tegen wetten die de openbare orde en de 

goede zeden aanbelangen. Strijdigheid met dit artikel resulteert in de (volledige of gedeeltelijke) 

nietigheid van rechtshandelingen, zodat aan de rechtshandeling geen enkel gevolg kan gegeven 

worden.  

Daarnaast zijn de belangrijkste artikelen van het Burgerlijk Wetboek inzake de openbare orde te vinden 

in Boek III, Titel II, Hoofdstuk II, betreffende de voorwaarden die tot de geldigheid van de 

overeenkomsten vereist zijn:  

Art. 1131: “Een verbintenis, aangegaan zonder oorzaak of uit een valse oorzaak of uit een  

                      ongeoorloofde oorzaak, kan geen gevolg hebben.”  

Art. 1133:  “De oorzaak is ongeoorloofd, wanneer zij door de wet verboden is, of wanneer zij     

                      strijdig is met de goede zeden of met de openbare orde.” 

De openbare orde wordt hier meteen geformuleerd als een negatief criterium, dat een beperking 

inhoudt op de contractuele wilsvrijheid.198 Eenieder – die niet bij wet handelingsonbekwaam verklaard 

werd (art. 1123 BW) – heeft inderdaad het recht om (al dan niet) te contracteren met wie hij verkiest 

en tegen de met de tegenpartij vrij overeengekomen voorwaarden. 199  Het beginsel van de 

contractvrijheid omhelst aldus drie factoren: vooreerst heeft eenieder de principiële vrijheid om al dan 

niet te contracteren, ten tweede mag gekozen worden met wie een overeenkomst wordt aangegaan en 

ten derde staat het een contractpartij vrij om de inhoud van de overeenkomst zelf te bepalen, in overleg 

met de wederpartij. Dit principe van de contractvrijheid ligt besloten in de handelsvrijheid van artikel 7 

van het Decreet d’Allarde. Dat besliste het Hof van Cassatie in haar arrest van 13 september 1991200. 

Bovenstaande artikelen tonen echter dat de wetgever deze algemene vrijheid niet absoluut acht. Zij 

                                                 
198 P. PEERAER, “De verhouding tussen openbare orde en dwingend recht sensu stricto in het Belgische verbintenissenrecht”, 

TPR 2013, (2705) 2714. 
199 W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 49-50. 
200 Cass. 13 september 1991, Arr.Cass. 1992, 38 en TBBR 1994, 440, noot J.-F. ROMAIN.   
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wordt begrensd door de openbare orde: aan een overeenkomst en de hierin vervatte verbintenissen 

kan slechts uitwerking verleend worden binnen de door de openbare orde vastgestelde limieten. 

In de bovenstaande artikelen wordt de openbare orde steeds in één adem genoemd met de goede 

zeden. Hieronder zal uitgelegd worden wat doorgaans verstaan wordt onder beide begrippen.   

 

1.2.1.2 Begripsomschrijving van de openbare orde 

 

Het werd reeds aangegeven dat in de Belgische rechtsorde geen enkele wettelijke definitie terug te 

vinden is van het begrip van de openbare orde. De wetgever heeft de invulling van deze ‘open’ notie 

bijgevolg overgelaten aan de rechtspraak en de rechtsleer. 

In de rechtsleer wordt dikwijls benadrukt dat het onmogelijk is om een exhaustieve definitie te geven 

van de openbare orde.201 De reden voor die ongrijpbaarheid wordt gelegd in het feit dat de openbare 

orde een flexibel begrip is en varieert naargelang de tijd en de ruimte.202 Het is bovendien een notie die 

doordringt in alle takken van het recht en telkens een verschillende intensiteit kan hebben (cf. infra). 

Dit begrip mag dan wel ‘ondefinieerbaar’ zijn, toch is het van wezenlijk belang om dit begrip te 

omschrijven. 

Het Hof van Cassatie heeft in haar arrest van 9 december 1948 de definitie van H. DE PAGE overgenomen: 

“van openbare orde is 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”.203 Sinds dit arrest is deze definitie vaste rechtspraak geworden.204 De 

omschrijving omvat twee elementen: enerzijds vanuit het publiekrecht en de publiekrechtelijke 

belangen, de essentiële belangen van de staat en de collectiviteit, en anderzijds vanuit het privaatrecht, 

de fundamentele, juridische grondslagen van de economische en morele orde van de samenleving. 

W. VAN GERVEN heeft deze definitie recentelijk op een eigentijdse manier geformuleerd als “het geheel 

van rechtsregelen die de constitutionele, politieke, ethische, sociale en economische grondslagen 

vastleggen waarop een democratische samenleving is gebaseerd”.205 

Deze beperkende omschrijvingen maken duidelijk dat voor iedere regel afzonderlijk moet nagegaan 

worden of hij al dan niet van openbare orde is. Alleen wanneer de belangen die door een regel 

                                                 
201 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, I, Introduction, Brussel, Bruylant, 1962, 110, nr. 91; W. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, “L’ordre public et les droits de l’homme”, JT 1968, (658) 658; J.-F. ROMAIN, “L’ordre public et les droits de l’homme” 
in J.-F. ROMAIN et al., L’ordre public: concept et applications, Brussel, Bruylant, 1995, 8, nr. 1; W. VAN GERVEN, Beginselen van 
Belgisch privaatrecht, Algemeen deel, Brussel, Story-Scientia, 1987, nr. 28. 
202 P. PEERAER, “De verhouding tussen openbare orde en dwingend recht sensu stricto in het Belgische verbintenissenrecht”, 
TPR 2013, (2705) 2714-2715. 
203 Cass. 9 december 1948, Pas. 1948, I, 699 ; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, I, Introduction, Brussel, Bruylant, 

1962, 111, nr. 91. 
204 Zie Cass. 5 mei 1949, Pas. 1949, I, 335; Cass. 22 december 1949, Pas. 1950, I, 266; Cass. 14 januari 1954, Pas. 1954, I, 502; 

Cass. 15 maart 1968, Pas. 1968, I, 885; Cass. 10 november 1978, Pas. 1979, I, 309; Cass. 28 september 1979, Pas. 1980, I, 131; 
Cass. 29 november 2007, RW 2010-11, 1176 en Cass. 29 april 2011, Pas. 2011, 1203 ; TBBR 2012, 276 ; TBH 2011, 728. 
205 W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 78. 
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beschermd worden zo fundamenteel zijn dat zij onontbeerlijk geacht worden voor het functioneren van 

de maatschappelijke en economische orde, zal de regel een openbare orde-karakter toekomen.206 

In Frankrijk 207 , Duitsland 208  en Nederland 209  vinden we eveneens omschrijvingen terug waarin 

gelijkaardige aspecten benadrukt worden.  

 

1.2.1.3 Samenhang met de goede zeden 

 

Het Burgerlijk Wetboek noemt de openbare orde steeds in samenhang met de goede zeden (‘les bonnes 

mœurs’). Het begrip van de goede zeden wordt omschreven als “het geheel van ethische normen, 

ontstaan uit de gewoonte en de traditie, die op een bepaald ogenblik en in een bepaalde maatschappij 

gangbaar zijn en die door alle eerlijke en rechtschapen personen worden nageleefd, ongeacht hun 

ideologische of religieuze overtuiging”. 210  Principes van menselijke waardigheid, loyauteit, fatsoen, 

correctheid, onbaatzuchtigheid en fair play worden beschouwd als beginselen die de goede zeden 

inkleuren. 

De begrippen ‘openbare orde’ en ‘goede zeden’ worden als bijna onafscheidelijke begrippen 

beschouwd. Bepaalde rechtsleer maakt daarbij de bedenking dat het concept van de goede zeden 

beschouwd dient te worden als een/het morele onderdeel van de openbare orde.211   

 

 

 RECHTSREGELS VAN DWINGEND RECHT EN HET KLASSIEKE ONDERSCHEID MET RECHTSREGELS 

VAN OPENBARE ORDE 

 

Benevens de zonet besproken rechtsregels van openbare orde, zijn er talrijke regels van louter 

dwingend recht (droit impératif – mandatory law) die enkel bestemd zijn om bepaalde categorieën van 

zwakkere rechtsgenoten te beschermen. 212  Zo zijn vele regels ingevoerd ter bescherming van 

bijvoorbeeld werknemers, huurders, consumenten, beleggers of verzekeringsnemers.  

Aan de andere zijde bestaan er evenzeer – zij het in veel mindere mate – wetsbepalingen van dwingend 

recht die gericht zijn op de bescherming van bijvoorbeeld werkgevers, handelaars of verhuurders. 

                                                 
206 J. DE CONINCK, “De toetsing van een overeenkomst aan de openbare orde naar Belgisch recht” in J. SMITS en S. STIJNS, Inhoud 

en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 195, nr. 14. 
207 Cf. infra Deel II, hoofdstuk 2.  
208 Cf. infra Deel II, hoofdstuk 3. 
209 Zie bijvoorbeeld de omschrijving van W. REEHUIS en E. SLOB waarin de openbare orde en de goede zeden opgevat worden 

als “fundamentele beginselen van de rechtsorde of van maatschappelijk behoren” (W.H.M. REEHUIS & E.E. SLOB, Parlementaire 
Geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, Invoering boeken 3, 5 en 6. Boek 3, Vermogensrecht in het algemeen, 
Deventer, Kluwer, 1990, 1141). De Hoge Raad omschrijft de openbare orde eveneens als “de fundamentele beginselen van de 
huidige maatschappelijke organisatie, met de algemeen aanvaarde grondvesten van ons rechtsstelsel” (HR 11 mei 2001, NJ 
2002, nr. 364). 
210 A. VAN OEVELEN et al., “De nietigheid van overeenkomsten wegens strijdigheid met de openbare orde of de goede zeden: 

algemene beginselen en een grondslagenonderzoek”, TPR 2011, (1355) 1386-1387.  
211 J. DE CONINCK, “De toetsing van een overeenkomst aan de openbare orde naar Belgisch recht”, in J. SMITS en S. STIJNS, Inhoud 
en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 199, nr. 22. 
212 W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 50. 
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Daarnaast komt het ook voor dat regels bestemd zijn om beide categorieën van contractspartijen te 

beschermen, zoals bijvoorbeeld huurders en verhuurders.  

Dergelijke dwingende wetsbepalingen worden in het Belgisch recht traditioneel geplaatst tegenover 

bepalingen van openbare orde. Niettegenstaande de parlementaire voorbereiding dit onderscheid 

reeds maakte in 1928213, heeft het Hof van Cassatie deze categorie van rechtsregels pas erkend in 1948, 

met name in haar arrest van 9 december 1948.214 In dat arrest bepaalde het Hof dat inbreuken op 

regelen van dwingend recht gesanctioneerd worden met een relatieve nietigheid, terwijl inbreuken op 

regelen van de openbare orde gesanctioneerd worden met de absolute nietigheid.  

Het dwingend karakter van deze bepalingen kan uitdrukkelijk in de wet vermeld worden of kan 

voortvloeien uit bepaalde formules.  

 

1.3 DE GEVOLGEN VAN DIT KLASSIEKE ONDERSCHEID 
 

Het essentiële aan de kwalificatie van een rechtsregel hetzij als openbare orde hetzij als louter dwingend 

recht, is dat aan elk van beide categorieën rechtsgevolgen toegeschreven worden. Hieronder bespreken 

we kort elk van deze rechtsgevolgen.  

 DE ABSOLUTE VS. RELATIEVE NIETIGHEID EN HAAR RECHTSGEVOLGEN 

 

Wanneer een overeenkomst strijdig is met een rechtsregel van openbare orde, dan wordt dat in het 

Belgisch recht bestraft met een absolute nietigheid. Schendingen van een bepaling van dwingend recht 

worden daarentegen gesanctioneerd door een relatieve nietigheid. Zoals aangehaald, maakte het Hof 

van Cassatie dit onderscheid in haar arrest van 9 december 1948.215 

Traditioneel wordt verdedigd dat de absolute en relatieve nietigheid in essentie een ander doel hebben:  

rechtsregels van openbare orde beogen het algemeen belang te beschermen, terwijl regels van 

dwingend recht slechts tot doel hebben particuliere belangen van bepaalde groepen personen veilig te 

stellen.216 Dit onderscheid heeft tot gevolg dat men traditiegetrouw vier verschillen erkent tussen deze 

twee vormen van rechtsregels:  

(1) De kring van de aanspraakgerechtigde personen die de toepassing van de nietigheidssanctie 

kunnen vorderen: de absolute nietigheid kan steeds door alle belanghebbenden ingeroepen 

worden, terwijl de relatieve nietigheid enkel opgeworpen kan worden door de geschonden regel 

beschermde persoon. Dit verschilpunt wordt in de volgende titel verder toegelicht. 

                                                 
213 Zie Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp tot wijziging van titel VIII van Boek III van het Burgerlijk Wetboek, 

Parl.St. Kamer 1928-29, nr. 64, 3: “Daarom worden zij [de bepalingen die het wetsontwerp beoogt in te voeren] toepasselijk 
gemaakt niettegenstaande elk strijdig beding. Het ware verkeerd daaruit af te leiden dat die regelen geacht worden van 
openbare orde te zijn. Waar de wet ze uitvsaardigt, heeft zij enkel ten doel private belangen te beschermen. Het staat dus den 
huurder, die door het contract het recht verkregen heeft ze in te roepen, steeds vrij, van het voordeel van die bepalingen af te 
zien. Wat nietig is, dat is dat de huurder van het voordeel van een dezer bepalingen zou afzien, vooraleer hij het recht 
verkregen heeft er zich op te beroepen.” 
214 Cass. 9 december 1948, Pas. 1948, I, 699. 
215 Cass. 9 december 1948, Pas. 1948, I, 699. 
216 P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, I, Brussel, Bruylant, 2010, 341, nr. 220. 
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(2) De (on)mogelijheid om de nietigheid in elke stand van het geding op te werpen: de absolute 

nietigheid kan in elke stand van het geding opgeroepen worden, gezien zij de openbare orde 

aanbelangt, terwijl de relatieve nietigheid enkel rechtsgeldig ingeroepen kan worden indien zij in 

limine litis, namelijk voor elk verweer ten gronde, aangevoerd wordt. 

(3) De (on)mogelijkheid tot bevestiging: enkel de relatieve nietigheid, en dus in geen geval de 

absolute nietigheid, kan bevestigd worden. Ook dit verschilpunt wordt hierna verder toegelicht.  

(4) Het vertrekpunt van de verjaring: vroeger was het onderscheid tussen beide regels ook vanuit 

verjaringsperspectief van belang. Er werd namelijk een onderscheid gemaakt tussen de 

verjaringstermijn van vorderingen van absolute nietigheid (30 jaar – art. 2262 oud BW) en die van 

relatieve nietigheid (10 jaar – art. 1304 BW). Sinds de verjaringswet van 10 juni 1998217 wordt dit 

onderscheid echter niet langer gemaakt. In beide gevallen bedraagt de verjaringstermijn 

tegenwoordig tien jaar. Er is evenwel nog steeds een verschil tussen de verjaringstermijn van 

beide nietigheden in die zin dat het vertrekpunt van de verjaring van een rechtsvordering wegens 

relatieve nietigheid in bepaalde gevallen door artikel 1304 BW uitgesteld wordt.  

Een grondige studie van deze verschilpunten valt buiten het onderwerp van deze studie. We beperken 

ons hieronder tot de verschilpunten die relevant zijn voor deze bijdrage.  

 

1.1.1.1 Groep van aanspraakgerechtigden  

 

De absolute nietigheid kan steeds door alle belanghebbenden, dus zowel door de contractpartijen als 

door derden, maar ook ambtshalve door de rechter en door het Openbaar Ministerie – als 

vertegenwoordiger van het algemeen belang – opgeworpen worden.218  

De relatieve nietigheid kan daarentegen slechts opgeworpen worden door de partij(en) wiens belangen 

beschermd worden door de overtreden dwingende bepaling. Deze nietigheid kan niet ambtshalve door 

de rechter uitgesproken worden. De beschermde partij dient dit op te werpen. Zij kan er evenwel niet 

toe verplicht worden om dat te doen.219  

 

1.1.1.2 (On)mogelijkheid tot bevestiging  

 
Bij rechtsregels van dwingend recht heeft de beschermde partij steeds de mogelijkheid om een relatieve 

nietigheid te zuiveren en zodoende afstand te doen van haar vordering tot nietigverklaring. De 

beschermde partij kan op die manier afzien van haar bescherming en de overeenkomst ‘bevestigen’ 

(‘confirmation’).220 Het is aldus alleen degene die gerechtigd is de nietigheid in te roepen die kan 

verzaken (‘renonciation’) aan dit recht.  

                                                 
217 Wet 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring, BS 17 juli 1998.  
218 P. PEERAER, “De verhouding tussen openbare orde en dwingend recht sensu stricto in het Belgische verbintenissenrecht”, 

TPR 2013, (2705) 2733-2734. 
219 Cass. 15 november 2002, RW 2005-06, 141. 
220 P. PEERAER, “De verhouding tussen openbare orde en dwingend recht sensu stricto in het Belgische verbintenissenrecht”, 

TPR 2013, (2705) 2744. 
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Deze mogelijkheid is er niet bij inbreuken op de openbare orde. Omwille van het algemeen belang dat 

deze regels beogen te beschermen, kunnen dergelijke inbreuken niet door particuliere personen 

ongedaan gemaakt worden en zijn deze nietigheden niet vatbaar voor bevestiging of bekrachtiging.  

Het bevestigen van een relatief nietige rechtshandeling is een eenzijdige en onherroepelijke 

rechtshandeling van de door de dwingende rechtsregel beschermde persoon. Er is bijgevolg geen 

wilsuiting of akkoord van de wederpartij vereist opdat een dergelijke bevestiging rechtsgeldig is.  

De bevestiging kan enkel rechtsgeldig gedaan worden indien aan twee voorwaarden voldaan is. Ten 

eerste kan slechts afstand gedaan worden van de dwingende bescherming wanneer de beschermde 

partij zich reeds effectief in de beschermingstoestand bevindt en wanneer het recht om de nietigheid 

te vorderen reeds ontstaan is, dit is wanneer het geschil reeds ontstaan is.221 Als tweede voorwaarde 

geldt dat de bevestiging slechts mogelijk is indien vaststaat dat de beschermde partij werkelijk de 

intentie had om afstand te doen van haar recht om de nietigheid te vorderen. Dit houdt in dat de 

beschermde partij de nietigheid enkel kan dekken indien zij dit doet met kennis van zaken. De intentie 

mag in geen geval dubbelzinnig zijn.  

 

1.4 HET KLASSIEKE ONDERSCHEID ONDER DRUK 
 

In de rechtsleer wordt de opmerking gemaakt dat het hierboven beschreven klassieke onderscheid 

tussen openbare orde en dwingend recht eerder een illusie is dan realiteit.222 P. PEERAER stelt dat dit 

zowel het geval is voor het onderscheid tussen de bescherming van het algemeen belang en de 

bescherming van particuliere belangen, als voor het onderscheid qua rechtsgevolgen. Volgens sommige 

rechtsleer kan dit klassieke onderscheid daarom beter naar de prullenbak verwezen worden.223  

 

1.5 DE BEOORDELING VAN HET OPENBARE ORDE-KARAKTER VAN RECHTSREGELS  

 EEN RECHTSKWESTIE OF EEN FEITENKWESTIE? 

 

De beoordeling van het openbare orde-, dan wel dwingende of aanvullende karakter van rechtsregels 

wordt beschouwd als een rechtskwestie die aan het toezicht van het Hof van Cassatie kan worden 

voorgelegd. 224  De vraag of een overeenkomst een rechtsregel van openbare orde schendt, is 

daarentegen een feitenkwestie.225   

 

 

                                                 
221 W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 50. 
222 P. PEERAER, “De verhouding tussen openbare orde en dwingend recht sensu stricto in het Belgische verbintenissenrecht”, 

TPR 2013, (2705) 2749 e.v.  
223 P. PEERAER, “De verhouding tussen openbare orde en dwingend recht sensu stricto in het Belgische verbintenissenrecht”, 

TPR 2013, (2705) 2752. 
224 A. VAN OEVELEN et al., “De nietigheid van overeenkomsten wegens strijdigheid met de openbare orde of de goede zeden: 
algemene beginselen en een grondslagenonderzoek”, TPR 2011, (1355) 1363. 
225 Cass. 28 januari 1959, Pas. 1960, I, 359. 
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 EERSTE CRITERIUM: DE TEKST VAN DE RECHTSREGEL EN DE BEDOELING VAN DE WETGEVER 

 

Het openbare orde-karakter van een rechtsregel dient in eerste instantie bepaald te worden op grond 

van de tekst en/of de strekking van de rechtsregel en/of de voorbereidende documenten.226 Zo zal de 

wetgever soms expliciet aangeven dat een bepaalde rechtsregel al dan niet van openbare orde is. In het 

merendeel van de gevallen zal het openbare orde-karakter van een rechtsregel echter niet rechtstreeks 

uit de regel of de voorbereidende documenten afgeleid kunnen worden, maar zullen er wel 

onrechtstreekse indicaties zijn doordat bepaalde kenmerken of gevolgen, die aan rechtsregels van 

openbare orde verbonden worden, toepasselijk gemaakt worden. Voorbeelden van dergelijke indicaties 

zijn: een verbod op contractuele afwijkingen, de onmogelijkheid om afstand te doen van de vordering 

tot nietigverklaring, de absolute nietigheid als sanctie en een indicatie naar de aard van het belang dat 

beschermd wordt (algemeen belang). Vaak zullen deze indicaties echter onvoldoende zijn om een 

openbare orde-karakter af te leiden. In dat geval dient een tweede criterium gehanteerd te worden.  

 

 TWEEDE CRITERIUM: EEN RECHTSREGEL DIE DE ESSENTIËLE BELANGEN VAN DE STAAT OF VAN 

DE GEMEENSCHAP RAAKT OF DE JURIDISCHE GRONDSLAGEN VESTIGT WAAROP DE 

ECONOMISCHE OF MORELE ORDE VAN DE MAATSCHAPPIJ RUST 

 

Wanneer op grond van de tekst en/of de strekking van een rechtsregel en/of de voorbereidende 

documenten niet uitgemaakt kan worden of de betrokken rechtsregel al dan niet de openbare orde 

aanbelangt, dient dit te worden bepaald aan de hand van het door het Hof van Cassatie geformuleerde 

criterium. Er dient bijgevolg nagegaan te worden of de regel “de essentiële belangen van de Staat of van 

de gemeenschap raakt of, in het privaatrecht, de juridische grondslagen vestigt waarop de economische 

of de morele orde van de maatschappij rust”. 227  De openbare orde betreft aldus een aantal 

fundamentele normen en beginselen die ten grondslag liggen aan onze maatschappelijke ordening en 

die om die reden een redelijk stabiel karakter vertonen228, al kunnen zij uiteraard doorheen de tijd 

evolueren.   

Enkel wanneer de belangen die door een regel beschermd worden zo fundamenteel zijn dat zij 

onontbeerlijk geacht worden voor het functioneren van de maatschappelijke en economische orde, zal 

aan de regel een openbare orde-karakter toekomen.229 A. VAN OEVELEN maakt daarbij de bedenking dat 

wanneer teveel rechtsregels gekwalificeerd worden als regels van openbare orde, het begrip zodanig 

uitgebreid dreigt te worden dat de betekenis ervan uitgehold wordt.230  

 

 

                                                 
226 A. VAN OEVELEN et al., “De nietigheid van overeenkomsten wegens strijdigheid met de openbare orde of de goede zeden: 

algemene beginselen en een grondslagenonderzoek”, TPR 2011, (1355) 1365. 
227 Cass. 9 december 1948, Pas. 1948, I, 699. 
228 J. DE CONINCK, “De toetsing van een overeenkomst aan de openbare orde naar Belgisch recht”, in J. SMITS en S. STIJNS, Inhoud 

en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 195, nr. 14. 
229 J. DE CONINCK, “De toetsing van een overeenkomst aan de openbare orde naar Belgisch recht” in J. SMITS en S. STIJNS, Inhoud 

en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 195, nr. 14. 
230  A. VAN OEVELEN, “De nietigheid van overeenkomsten wegens strijdigheid met de openbare orde of de goede zeden: 

algemene beginselen en een grondslagenonderzoek”, TPR 2011, 1367, nr. 18.   
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 DE AFHANKELIJKHEID VAN DE TIJD EN DE WAARDENOPVATTINGEN 

 

De openbare orde is, net als de goede trouw, een fluctuerend en evolutief begrip, waarvan de invulling 

kan variëren naargelang de tijd en de ruimte.231 De fundamentele ethische normen en waarden in een 

bepaalde maatschappij zijn immers vanzelfsprekend aan wijzigingen onderhevig. Dit vage en evolutieve 

karakter van de openbare orde laat de rechtspraak toe om dit begrip te actualiseren en aan te passen 

aan de heersende opvattingen in de maatschappij. Om die reden wordt dikwijls benadrukt dat het 

onmogelijk is om een exhaustieve definitie te geven van de openbare orde.232 

Een voorbeeld van een tegengesteld waardeoordelen vinden we in een arrest van het Hof van Beroep 

te Gent, dat de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg van Kortrijk hervormde. 233  Deze 

rechtscolleges bogen zich over de vraag naar de geoorloofdheid en de afdwingbaarheid van een 

stripteaseovereenkomst. In eerste aanleg werd beslist dat de overeenkomst waarbij “iemand zich ertoe 

verbindt om als naaktdanseres op te treden in een publieke instelling” in strijd was met de openbare 

orde en de goede zeden en daardoor een ongeoorloofde oorzaak had. Het Hof van Beroep van Gent 

oordeelde daarentegen dat naaktdansen op zichzelf niet strijdig is met de openbare orde en de goede 

zeden, maar dit hiermee wel strijdig kan zijn wanneer de concrete feiten het aantonen. In casu waren 

er volgens het Hof echter geen dergelijke concrete of objectieve elementen voorhanden waaruit bleek 

dat de overeenkomst strijdig was met de openbare orde en de goede zeden. 

De openbare orde is bovendien een notie die doordringt in alle takken van het recht en daar telkens 

een verschillende intensiteit kan hebben. In de rechtsleer wordt niettemin opgemerkt dat de toepassing 

van de openbare orde op verschillende takken van het recht – met name op het grondwettelijk recht, 

bestuursrecht, gerechtelijk recht, personen- en familierecht, familiaal vermogensrecht, 

overeenkomstenrecht, economisch recht, fiscaal recht en sociaal recht – aangetoond heeft dat de 

betwistingen hierover vrij beperkt zijn.234  

 

 

 

 

 

 

                                                 
231 F. VERMANDER, “De interpretatie en aanvulling van een overeenkomst naar Belgisch recht” in S. SMITS en S. STIJNS, Inhoud en 

werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, (21) 32. 
232 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, I, Introduction, Brussel, Bruylant, 1962, 110, nr. 91; W. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, “L’ordre public et les droits de l’homme”, JT 1968, (658) 658; J.-F. ROMAIN, “L’ordre public et les droits de l’homme” 
in J.-F. ROMAIN et al., L’ordre public: concept et applications, Brussel, Bruylant, 1995, 8, nr. 1; W. VAN GERVEN, Beginselen van 
Belgisch privaatrecht, Algemeen deel, Brussel, Story-Scientia, 1987, nr. 28. 
233 Rb. Kortrijk 17 februari 1986, RW 1989-90, 441; hervormd door Gent 8 januari 1988, RW 1989-90, 441 resp. 438.  
234 A. VAN OEVELEN et al., “De nietigheid van overeenkomsten wegens strijdigheid met de openbare orde of de goede zeden: 

algemene beginselen en een grondslagenonderzoek”, TPR 2011, (1355) 1363. 
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 FRANKRIJK 

2.1 HET KLASSIEKE ONDERSCHEID NAAR FRANS RECHT 
 

Het Frans recht hanteert, in vergelijking met het Belgisch recht, een ruimere opvatting van de notie van 

de openbare orde (‘ordre public’), aangezien het zowel rechtsregels van dwingend recht als van 

openbare orde omvat.235 Inhoudelijk wordt deze notie evenwel opnieuw ingedeeld in de ‘ordre public 

politique (et morale)’ en de ‘ordre public économique (et social)’. De ordre public politique heeft 

voornamelijk betrekking op bepaalde instituten, zoals de staat en de familie, terwijl de ordre public 

économique hoofdzakelijk de uitwisseling van goederen en diensten reglementeert, met het oog op het 

vermijden of corrigeren van bepaalde maatschappelijke situaties die door de wetgever als ongewenst 

bestempeld worden.236  

Het is binnen de ordre public économique (et social) dat de Franse rechtsorde een onderscheid maakt 

tussen de ‘ordre public de direction’ en de ‘ordre public de protection’. Regels die gecatalogeerd worden 

onder de ordre public politique (et morale) vormen tezamen met de regels van de ordre public 

(économique) de direction het Frans equivalent voor de Belgische openbare orde. De ordre public 

(économique) de protection is daarentegen de Franse tegenhanger van Belgisch (louter) dwingend 

recht.237  

Hoewel er formeel een verschil merkbaar is tussen het Frans en Belgisch regime, bestaat er in wezen 

weinig verschil. Net als in het Belgisch recht wordt de categorie van een rechtsregel immers bepaald 

door de aard van het beschermde belang. De regels van de ordre public politique en de ordre public de 

direction beogen namelijk het algemeen belang te beschermen, terwijl rechtsregels van de orde public 

de protection enkel particuliere belangen beschermen.  

Hiermee hangt samen dat in Frankrijk dezelfde vormen van nietigheid gekoppeld worden aan de twee 

vormen van rechtsregels. Schendingen op de ordre public politique en de ordre public de direction 

brengen de absolute nietigheid met zich mee, terwijl schendingen van de ordre public de protection 

slechts leiden tot een relatieve nietigheid, zoals bij ons het geval is bij regels van louter dwingend recht.  

Behoudens de benamingen, komt het Frans systeem derhalve grotendeels op hetzelfde neer als ons 

Belgisch rechtsstelsel.   

 

2.2 WETTELIJKE GRONDSLAG EN OMSCHRIJVING VAN DE ‘ORDRE PUBLIC’ 
 

Hetgeen eerder toegelicht werd met betrekking tot de wettelijke grondslag en omschrijving van de 

openbare orde in het Belgisch recht, gaat in gelijke mate op voor het Frans recht. Zo is het naar Frans 

recht evenmin geoorloofd om rechtshandelingen te verrichten die afwijken van de “lois qui intéressent 

                                                 
235 De term ‘ordre public’ komt er dus overeen met ons ‘dwingend recht sensu lato’. 
236 P. PEERAER, “De verhouding tussen openbare orde en dwingend recht sensu stricto in het Belgische verbintenissenrecht”, 

TPR 2013, (2705) 2723. 
237 P. PEERAER, “De verhouding tussen openbare orde en dwingend recht sensu stricto in het Belgische verbintenissenrecht”, 

TPR 2013, (2705) 2724-25. 
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l’ordre public et les bonnes mœurs” (artikel 6 Code civil). Druist een rechtshandeling wel in tegen de 

‘ordre public’ of de ‘bonnes mœurs’, dan is deze in beginsel nietig. De openbare orde vormt in het Frans 

recht bijgevolg eveneens een algemene begrenzing op de wilsautomie.  

In Frankrijk wordt – net als in België – benadrukt dat de inhoud van de openbare orde steeds vaag blijft 

en een variabele invulling krijgt.238 Zo lijkt in de Franse rechtsorde evenmin een exhaustieve definitie 

van de openbare orde te bestaan.  

H. CAPITANT omschrijft de openbare orde in zijn ‘Vocabulaire juridique’ als: “L’ensemble des institutions 

et des règles destinées à maintenir dans un pays la bon fonctionnement des services publics, la sécurité 

et la moralité des rapports entre particuliers et dont ceux-ci ne peuvent, en principe, écarter l’application 

dans leurs conventions”.239 P. MALAURIE vat de openbare orde eveneens op als de goede werking van de 

instituten die noodzakelijk zijn voor de gemeenschap.240  

L. DUGUIT geeft daarentegen geen functionele definitie aan de openbare orde, doch wel een intellectuele 

definitie: “(l’ordre public) ce ne peut être que l’intérêt social quelle que soit, d’ailleurs, la manière dont 

on le conçoit”.241 Deze definitie sluit aan bij de definitie van de Belgische rechtsgeleerde H. DE PAGE, die 

in 1948 door ons Hof van Cassatie overgenomen werd. Hoewel DE PAGE aan de definitie van DUGUIT de 

economische en morele orde toevoegt, komen deze twee definities niettemin in grote mate overeen 

daar zij beiden de waarden trachten te karakteriseren waaraan de openbare orde gekoppeld wordt.  

Volgens een gelijkaardige omschrijving als die van DUGUIT en DE PAGE is een wet van openbare orde 

wanneer zij de fundamentele principes van de sociale orde aanbelangt, of nog wanneer zij beantwoordt 

aan de primordiale noden van het sociale weefsel.242 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
238 P. MALAURIE, L’ordre public et le contrat, Reims, Matot-Braine, 1953, 4. 
239 G. CORNU, Vocabulaire juridique, Parijs, Presses Universitaires de France, 2005, v° ordre public. 
240 P. MALAURIE, L’ordre public et le contrat, Reims, Matot-Braine, 1953, 69. 
241 L. Duguit, L’État, le Droit objectif et la Loi positive, Parijs, Fontemoing, 1901, 566. 
242 P. LECLERCQ, “Ordre public et bonnes moeurs dans le droit des contrats”, JCl. civ. 2012, art. 6, nr. 25. 
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 DUITSLAND  

3.1 HET ONDERSCHEID IN RECHTSREGELS NAAR DUITS RECHT 
 

In de Duitse rechtsorde treffen we een zelfde onderscheid aan tussen regels van dwingend recht en 

regels van aanvullend recht, zoals ons onderscheid tussen dwingend recht sensu lato en aanvullend 

recht. Deze twee categorieën van regels staan er respectievelijk bekend onder de benaming ‘zwingende 

Vorschriften (absolutes, gebietendes oder verbietendes Recht)’ en ‘ergänzende Vorschriften 

(dispositives, vermittelndes oder nachgiebiges Recht)’.243  

Binnen het ‘zwingendes Recht’ wordt vervolgens een onderscheid gemaakt tussen ‘zwingend 

vernichtende Rechtsnormen’, zijnde de negatieve verbodsnormen, en ‘zwingend ergänzende 

Rechtsnormen’, de positieve gebodsnormen.  

Naast het onderscheid tussen dwingend en aanvullend recht, maakt de Duitse rechtsorde overigens nog 

een distinctie, met name tussen machtigingsnormen (‘ermächtigende Rechtssätze’) en 

interpretatienormen (‘Auslegungsvorschriften’). 244   Machtigingsnormen zijn normen waarbij 

bevoegdheden verleend worden aan rechtssubjecten, terwijl interpretatienormen regels zijn die 

richtlijnen inhouden voor de interpretatie van rechtshandelingen.   

De Duits rechtsorde kent aldus niet de ‘openbare orde’ als afzonderlijke categorie van rechtsregels, 

zoals wij deze kennen.  

 

3.2 ‘GUTE SITTEN’  
 

In het Duits wetboek vinden we nergens een verwijzing naar de openbare orde. Zoals gezegd, kent 

Duitsland dit begrip niet als afzonderlijke categorie van rechtsregels. Het BGB bevat echter wel een 

indicatie naar de goede zeden, in Duitsland aangeduid als ‘gute Sitten’. Zo geldt naar Duits recht dat een 

rechtshandeling principieel nietig is wanneer zij in strijd is met de wet of de goede zeden. In die zin 

luiden de paragrafen 134 en 138 van het BGB: 

“§ 134 BGB: Ein Rechtsgeschäft, das gegen ein gesetzliches Verbot verstößt, ist nichtig, wenn sich  

                      nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt.“  

“§ 138, Abs. 1 BGB: “Ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstößt, ist nichtig.” 

Wanneer we het Duitse begrip van de goede zeden van naderbij bekijken, zien we evenwel dat dit begrip 

de openbare orde omsluit.245 De ‘gute Sitten’ omvat derhalve niet alleen de heersende morele waarden 

binnen de Duitse samenleving, maar ook de ordeprincipes van de maatschappelijke rechtsordening. 246  

Rechtshandelingen die getoetst worden aan de ‘gute Sitten’, zullen derhalve aan de ene kant 

beoordeeld worden aan de hand van de rechts- en fatsoennorm van ‘redelijke en billijke’ burgers. Zo 

stelt H. BROX: “Was zu den guten Sitten gehört, ist in Anlehnung an die Entstehungsgeschichte und die 

                                                 
243 M. A. LOTH, Dwingend en aanvullend recht, Deventer, Kluwer, 2009, 5. 
244 M. A. LOTH, Dwingend en aanvullend recht, Deventer, Kluwer, 2009, 5. 
245 E. SWAENEPOEL, Toetsing van het contractuele evenwicht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 284, nr. 474. 
246 E. SWAENEPOEL, Toetsing van het contractuele evenwicht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 279, nr. 467. 
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höchstrichterliche Rechtsprechung nach dem ‘Rechts und Anstandsgefühl aller billig und gerecht 

Denkenden’ zu bestimmen”. 247 Aan de andere kant zullen zij getoetst worden aan de fundamentele 

beginselen waarop de orde van de samenleving gesteund is. Hoewel geen uitdrukkelijke verwijzing 

gemaakt wordt naar de openbare orde in het BGB, lijkt er inhoudelijk bijgevolg geen verschil te zijn met 

ons recht: een rechtshandeling die in strijd is met de openbare orde zal steeds een inbreuk op de goede 

zeden inhouden.248  

Paragraaf 138, Abs 1 BGB is overigens – net als § 242 BGB – een Generalklausel, zijnde een open norm, 

die een algemeen wettelijk principe formuleert en op die manier toegepast kan worden in verscheidene 

situaties.249  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
247 H. BROX, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetzbuchs, Keulen, Heymanss, 1994, 149. 
248 E. SWAENEPOEL, Toetsing van het contractuele evenwicht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 284, nr. 474. 
249 R. BORK, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetsbuchs, Tübingen, Mohr Siebeck, 2011, (451) 454, nr. 1153. 



64 

 

 BESLUIT  
 

Deel II werd gewijd aan de notie van de ‘openbare orde’. Dit is een maatstaf waarmee aan rechtsregels 

een bijkomend gewicht verleend wordt wegens belangen die het louter particuliere overstijgen. 

Alvorens we dit onderdeel afsluiten, willen we nog even stilstaan bij de belangrijkste topics van dit 

begrip.  

Allereerst dient vermeld te worden dat de openbare orde steeds genoemd wordt in samenhang met de 

goede zeden. Deze twee begrippen lijken onafscheidelijk te zijn van elkaar. Het begrip van de goede 

zeden wordt daarbij dikwijls gezien als het morele onderdeel van het ruimere concept van de openbare 

orde. Daarenboven is de openbare orde, net zoals de goede trouw, in essentie een evolutief en 

fluctuerend begrip. Zij is immers een open norm die afhankelijk is van de heersende 

waardenopvattingen in de maatschappij. Om die reden kan geen exhaustieve definitie gegeven worden 

van het begrip. 

Vervolgens verdient het onderscheid tussen enerzijds de rechtsregels van openbare orde en deze van 

louter dwingend recht, zijnde het dwingend recht sensu lato, en anderzijds de rechtsregels van 

suppletief of aanvullend recht onze aandacht. De essentie van aanvullend recht is immers dat 

contractpartijen kunnen afwijken van dergelijke regels. Zij kunnen er op die manier voor opteren om 

hun contract anders in te vullen dan de wet voorziet. Van dwingend recht sensu lato kan daarentegen 

in geen geval op voorhand afgeweken worden.  

Binnen het dwingend recht sensu lato wordt overigens een onderscheid gemaakt tussen dwingend recht 

van openbare orde en louter dwingend recht. Het Hof van Cassatie omschreef regels van openbare orde 

als zijnde “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”250. Tegenover de rechtsregels van openbare orde vinden we de rechtsregels van 

louter dwingend recht. Dit zijn regels die enkel bestemd zijn om bepaalde categorieën van zwakkere 

rechtsgenoten te beschermen. Het essentiële verschilpunt tussen beide soorten regels is derhalve dat 

regels van openbare orde dienen ter bescherming van het algemeen belang, waar regels van louter 

dwingend recht enkel particuliere belangen beogen te beschermen.  

Hoewel de terminologie lijkt te verschillen in de Franse rechtsorde, komen we tot de conclusie dat de 

Fransen feitelijk hetzelfde onderscheid maken als het Belgisch rechtssysteem. Frankrijk ziet de ‘ordre 

public’ immers ruimer, maar maakt binnen dat begrip éénzelfde distinctie tussen enerzijds de regels van 

de ‘ordre public politique’ en de ‘ordre public (économique) de direction’, tezamen het Frans equivalent 

voor de Belgische regels van openbare orde, en anderzijds de regels van de ‘ordre public (économique) 

de protection’, zijnde de Franse tegenhanger van Belgisch louter dwingend recht.  

Samenhangend met het onderscheid tussen louter dwingend recht en dwingend recht van openbare 

orde, worden inbreuken op regels van louter dwingend recht gesanctioneerd met een relatieve 

nietigheid, terwijl inbreuken op regels van openbare orde gesanctioneerd worden door de absolute 

nietigheid. Frankrijk koppelt dezelfde vormen van nietigheid aan beide groepen van rechtsregels. Dit 

onderscheid tussen de absolute en relatieve nietigheid is voornamelijk van belang wat betreft de groep 

                                                 
250 Cass. 9 december 1948, Pas. 1948, I, 699.  
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van aanspraakgerechtigde personen en inzake de (on)mogelijkheid tot afstand. Zo kunnen inbreuken 

op regels van openbare orde steeds door iedere belanghebbende ingeroepen worden, daar waar regels 

van louter dwingend recht enkel opgeworpen kunnen worden door de personen die door de 

geschonden regel beschermd werden. Het tweede belangrijk verschilpunt is dat relatieve nietigheden 

steeds vatbaar zijn voor ‘bevestiging’, hetgeen inhoudt dat de beschermde persoon afstand doet van 

zijn vordering tot nietigverklaring. Dit is in geen geval mogelijk bij inbreuken op regels van openbare 

orde. Daar kan noch de door de regel beschermde persoon, noch een andere belanghebbende de 

inbreuk bevestigen en hiermee afstand doen van de absolute nietigheid. Een vordering tot absolute 

nietigheid zal integendeel steeds ingesteld kunnen worden.  

De uiteindelijke beoordeling van het aanvullende, louter dwingende, dan wel openbare orde-karakter 

van rechtsregels gebeurt aan de hand van twee criteria. Het eerste criterium is de wil van de wetgever. 

Rechtsregels dienen bijgevolg in de eerste plaats getoetst te worden aan de tekst en/of de strekking 

en/of de voorbereidende documenten van de regel. In vele gevallen zal het dwingende karakter van een 

rechtsnorm echter niet achterhaald kunnen worden aan de hand van deze toetsing. In een dergelijk 

geval komt het tweede criterium ten tonele. Dit omvat de door het Hof van Cassatie geformuleerde 

omschrijving van rechtsregels van openbare orde. Zo dient te worden nagegaan of de regel “de 

essentiële belangen van de staat of van de gemeenschap raakt of, in het privaatrecht, de juridische 

grondslagen vestigt waarop de economische of de morele orde van de maatschappij rust” 251.   

Om te eindigen verdient ook de Duitse rechtsorde vermelding. Duitsland kent het begrip van de 

openbare orde niet als een afzonderlijke categorie van rechtsregels. Het Duitse rechtssysteem maakt 

enkel het onderscheid tussen dwingend en aanvullend recht – respectievelijk ‘zwingendes Recht’ en 

‘nachgiebiges Recht’. In het BGB vinden we nergens een verwijzing naar de ‘openbare orde’, doch enkel 

naar de ‘gute Sitten’. Met name stelt § 138, Abs 1 BGB dat iedere overeenkomst die ingaat tegen de 

gute Sitten, nietig is. Er lijkt in wezen echter geen verschil te zijn met het Belgisch recht. De openbare 

orde maakt in de Duitse rechtsorde immers een deel uit van de gutte Sitten. Zo zullen rechtshandelingen 

daar eveneens getoetst worden aan zowel de heersende ethische waarden in de samenleving als aan 

de fundamentele principes waarop de Duitse orde gesteund is. Een rechtshandeling die in strijd is met 

de openbare orde zal derhalve ook steeds een inbreuk op de goede zeden uitmaken.  
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DEEL III.     OPENBARE ORDE-KARAKTER VAN DE GOEDE TROUW : 

                    MAKEN DE ONDERSCHEIDINGEN EEN VERSCHIL IN DE BEOORDELING?  

  

INLEIDING  
 

Dit onderdeel vormt het eigenlijke onderzoek naar het openbare orde (dan wel dwingende of 

aanvullende) karakter van de goede trouw, hierbij een duidelijk onderscheid makend tussen de 

besproken distincties die we terugvinden in het begrip van de goede trouw. We zullen onderzoeken of 

deze onderscheidingen een verschil maken in de beoordeling van dit vraagstuk.  

In de eerste plaats maken we kort de opmerking dat de notie van de ‘goede trouw’ en deze van de 

‘openbare orde’ beiden erg variabele en derhalve geen vaststaande begrippen zijn (hoofdstuk 1). 

Vervolgens maken we een onderscheid tussen de twee grote categorieën van de goede trouw en doen 

we een afzonderlijk onderzoek naar hun dwingende karakter.  

Bij de objectieve goede trouw (hoofdstuk 2) onderzoeken we de interpretatieve, de  aanvullende en de 

beperkende functie los van elkaar en gaan we op zoek naar argumenten waarom elk van deze 

onderscheidingen al dan niet van openbare orde zou zijn. Een eerste element dat een rol zal spelen bij 

deze beoordeling, is de (on)mogelijkheid tot derogatie. Komen we tot het besluit dat contractpartijen 

niet op voorhand kunnen afwijken van de één van de functies van de goede trouw, dan kunnen we 

daaruit afleiden dat deze functie op zijn minst een dwingend karakter kan worden toegeschreven. 

Teneinde te weten te komen of de regel van openbare orde dan wel van louter dwingend recht is, 

hanteren we vervolgens drie criteria. Ten eerste onderzoeken we de aard van het beschermde belang. 

Hierbij zullen we nagaan of deze onderscheidingen “de essentiële belangen van de Staat of de 

gemeenschap” betreffen, dan wel louter particuliere belangen beogen te beschermen. Ten tweede gaan 

we na welke personen een inbreuk op deze functies kunnen inroepen en trekken we ook hieruit 

conclusies op het vlak van de kwalificatie van deze functies. Een laatste criteria in de beoordeling is de 

(on)mogelijkheid tot afstand van de vordering tot nietigverklaring van een met één van de functies 

strijdige rechtshandeling. Daarnaast bekijken we ook een specifieke toepassing van de objectieve goede 

trouw, zijnde de imprevisieleer, en zoeken we ook hierin een argument naar een mogelijks dwingend 

karakter. Ten slotte maken we de vergelijking met de opvattingen omtrent het dwingende karakter van 

de goede trouw in het Frans en Duits recht. 

Wat betreft de subjectieve goede trouw (hoofdstuk 3) onderzoeken we dit begrip vooreerst in haar 

algemeenheid en maken we verder ook de vergelijking met het beginsel fraus omnia corrumpit. 
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 GEEN EENDUIDIGE BEGRIPPEN 
 

De notie van de ‘goede trouw’ en die van de ‘openbare orde’ zijn beiden zeer variabele begrippen. Het 

zijn allebei immers open normen, die sterk afhankelijk zijn van de tijd, de ruimte en de concrete 

omstandigheden van de zaak.  

Reeds eerder kwam aan bod dat de openbare orde een evolutief en fluctuerend begrip is dat zodoende 

varieert naar tijd en plaats.252 Hiermee wordt de rechtspraak de mogelijkheid geboden om dit begrip te 

actualiseren en aan te passen aan de gangbare opvattingen in de maatschappij. Zoals aangetoond,  

hebben rechters soms een tegengesteld waardeoordeel, doch bleken betwistingen hieromtrent quasi 

nihil te zijn. Daarnaast wordt tegenwoordig ook wat de sanctie betreft, toegelaten dat rechters rekening 

houden met de omstandigheden van het concrete geval, zodat zij niet meer verplicht zijn om steeds tot 

de strenge sanctie van de absolute nietigheid te beslissen (cf. infra). 

De goede trouw begrijpen we des te meer als een evolutief en variërend begrip. Ook dit werd hierboven 

reeds toegelicht.253 We kunnen bijna spreken van een soort ‘flou’ begrip. De goede trouw is immers een 

open norm met variabele inhoud, die evolutief is en bovendien sterk afhankelijk is van de concrete 

omstandigheden van het geval. Zo werd hierboven aangegeven dat het nut van het begrip net in de 

elasticiteit ervan ligt. Hierdoor kan de rechtspraak het begrip invullen naargelang de omstandigheden 

van een bepaald geval.  

In een volgend hoofdstuk nemen we als eerste de objectieve goede trouw in ogenschouw.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
252 Cf. Deel II, titel 1.5.4.  
253 Cf. Deel I, titel 2.1. 
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 DE OBJECTIEVE GOEDE TROUW  
 

Reeds lange tijd terug werd het dwingende karakter van de objectieve goede trouw, vastgelegd in artikel 

1134, derde lid van het Burgerlijk Wetboek, theoretisch erkend.254 De objectieve goede trouw maakte 

sindsdien echter een grote evolutie door, als gevolg waarvan het niet meer zo zeker is of in het algemeen 

kan beweerd worden dat deze bepaling de openbare orde raakt. Zo is het mogelijk dat de verscheidene 

vormen die de objectieve goede trouw vandaag toegemeten krijgt, een rol zullen spelen in de 

beoordeling van dit vraagstuk. In dit derde en laatste deel gaan we daarom op zoek naar de impact van 

deze onderscheidingen van de goede trouw op een mogelijks openbare orde-karakter ervan.  

Vooreerst onderzoeken we de regel in haar algemeenheid. Hierbij richten we onze aandacht op de 

heersende strekking in de rechtsleer die de regel van openbare orde acht en bespreken we vervolgens 

een aantal tegenargumenten. Hierna onderzoeken we de drie functies van de objectieve goede trouw 

afzonderlijk en zoeken we ook een argument in een specifieke toepassing van de objectieve goede 

trouw, zijnde de imprevisieleer. Om af te sluiten bekijken we de objectieve goede trouw vanuit een 

rechtsvergelijkend oogpunt en onderzoeken we of deze regel in Frankrijk en Duitsland de openbare 

orde, respectievelijk ‘ordre public’  en ‘gute Sitten’, aanbelangt.  

 

2.1   DE REGEL IN HAAR ALGEMEENHEID 

 DOOR DE HEERSENDE STREKKING IN DE RECHTSLEER VAN OPENBARE ORDE GEACHT 

 

Zoals reeds toegelicht, heeft de rechtsleer zich nog maar weinig gebogen over de vraag of de goede 

trouw de openbare orde aanbelangt. We vinden hieromtrent verschillende stellingen. Bepaalde 

rechtsleer meent dat artikel 1134, derde lid BW een regel van dwingend recht is.255 Volgens een andere 

stelling is deze regel slechts van suppletief recht en kan de toepassing ervan wel contractueel 

uitgesloten worden.256 Nog andere rechtsleer is van oordeel dat 1134, derde lid BW in haar geheel en 

als zodanig de openbare orde raakt.257 Dit lijkt de overheersende strekking te zijn in de rechtsleer. Ter 

verdediging van deze opvatting worden drie argumenten aangehaald.  

In de eerste plaats moet de algemene gedragsregel om zich volgens de eisen van redelijkheid en 

billijkheid te gedragen bij de uitvoering van een overeenkomst volgens deze strekking beschouwd 

worden als één van de juridische grondslagen waarop de economische en morele orde van de 

maatschappij rust. Deze regel zou immers een weerslag hebben op de gehele maatschappelijke 

ordening. 

Als tweede argument wordt verdedigd dat artikel 1134, derde lid BW uit haar aard zelf geacht moet 

worden van openbare orde te zijn, aangezien partijen er niet rechtsgeldig op algemene wijze kunnen 

                                                 
254 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, II, Brussel, Bruylant, 1964, 410, nr. 468. 
255 S. DUFRENE, noot onder Cass. 19 september 1983, JT 1985, (56) 58, nr. 9. 
256 J. BAECK, “Gevolgen tussen partijen” in X., Bijzondere overeenkomsten: commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2007, losbl., 13, beschikbaar op http://www.jura.be. 
257 F. BAERT, “De goede trouw bij de uitvoering van overeenkomsten”, RW 1956-57, (489), 497; A. DE BOECK, Informatierechten 

en -plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2000, 393, nr. 905. 

http://www.jura.be/
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van afwijken.258 Hiertegen wordt evenwel ingebracht dat het mogelijk zou blijven om bepaalde aspecten 

van de goede trouw-verplichting weg te bedingen (cf. infra). Men voegt hier echter onmiddellijk aan toe 

dat we niet mogen vergeten dat ook een dergelijk beding aan de goede trouw-plicht onderhevig blijft, 

waardoor ook hier de zogenaamde ‘greep van de goede trouw’ blijft bestaan.259  

Deze idee vinden we ook terug in een aantal internationale instrumenten. Met name bepalen de 

Unidroit Principles260, de PECL261, de DCFR262 en het GEK263 dat contractpartijen de verplichting om te 

handelen overeenkomstig de eisen van de goede trouw niet kunnen uitsluiten of beperken. Dit toont 

niet alleen dat deze instrumenten een grote waarde hechten aan het beginsel van de goede trouw, 

maar laat eveneens zien dat de vermelde instrumenten de goede trouw beschouwen als een uiterst 

dwingende norm, waaraan partijen steeds onderworpen blijven. 

Een derde argument waarom de regel van de objectieve goede trouw de openbare orde zou 

aanbelangen, wordt gelegd in het feit dat deze regel het algemeen belang zou beschermen, en niet 

louter particuliere belangen. Reeds eerder kwam aan bod dat het voornaamste verschil tussen 

rechtsregels van openbare orde en deze van dwingend recht ligt in de belangen die de regels trachten 

te beschermen: regels van openbare orde beschermen het algemeen belang (via de sanctie van 

absolute nietigheid), terwijl regels van dwingend recht particuliere belangen beschermen (via de sanctie 

van relatieve nietigheid). 264  De betreffende strekking verdedigt dat de goede trouw niet enkel de 

belangen van de contractpartijen betreft, doch de belangen van de gehele maatschappij. 

Ook naar Frans recht lijkt het dwingend karakter van de goede trouw uit artikel 1134, derde lid Cc een 

evidentie te zijn.265 Ter verdediging van dit standpunt stellen menig Franse rechtsgeleerden – net als in 

België – dat de algemene verplichting om zich te goeder trouw te gedragen niet het voorwerp kan zijn 

van enige afwijking of vrijstelling.266 J. DOMAT rekende de wettekst omtrent de goede trouw zelfs tot de 

door hem zogenaamde ‘lois immuables’ (letterlijk: onveranderlijke wetten).267   

Hoewel niet het opzet van dit onderzoek, dient te worden opgemerkt dat common law landen de goede 

trouw daarentegen dikwijls niet opvatten als een regel van dwingend recht. 268  Zo staan bepaalde 

                                                 
258 F. BAERT, “De goede trouw bij de uitvoering van overeenkomsten”, RW 1956-57, (489), 497. 
259  A. DE BOECK, Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, Antwerpen, 
Intersentia, 2000, (393) 394, nr. 907. 
260 Artikel 1.7, lid 2 PICC. 
261 Artikel 1:201, lid 2 PECL; Zie hiervoor ook: A. DE BOECK, Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming en uitvoering 
van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2000, (393) 395, nr. 908. 
262 Artikel III. – 1:103, lid 2 DCFR. 
263 Artikel 2, lid 3 GEK. 
264 P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, I, Brussel, Bruylant, 2010, 341, nr. 220. 
265  Y.-M. LAITHIER, “L’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi est-elle susceptible de clause contraire? Réflexions 

comparatives”, Receuil Dalloz 2014, 33. 
266 J. REMY, Oeuvres complètes de J. Domat, t. 1, Paris, Alex-Gobelet Libraire, 1835, 110. 
267 J. DOMAT onderscheidde meer bepaald twee soorten wetten: ‘lois arbitraires’ en ‘lois immuables’, die we ook respectievelijk 

positieve wetten en natuurwetten kunnen noemen, of menselijke en goddelijke wetten. Dat deze rechtsgeleerde de goede 
trouw tot deze laatste categorie rekende, toont ons dat de goede trouw volgens DOMAT een natuurwet is, die onveranderlijk is 
en waarvan niet af te wijken valt (J. DOMAT, Les lois civiles dans leur ordre naturel, I, Paris, Coignard, 1665, 8). 
268  Y.-M. LAITHIER, “L’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi est-elle susceptible de clause contraire? Réflexions 

comparatives”, Receuil Dalloz 2014, 33. 
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rechtsgeleerden269 en rechters270 wel degelijk afwijkingen toe op de goede trouw. Hierbij maken we 

evenwel de bemerking dat deze rechtspraak in de minderheid is en een dergelijke afwijkingen steeds 

gelimiteerd zijn.   

 

 TEGENARGUMENTEN  

 

De stelling dat artikel 1134, derde lid BW de openbare orde raakt, wordt evenwel niet door iedereen 

gevolgd. Zo is onder meer L. CORNELIS resoluut tegen de verlening van een openbare orde-karakter aan 

de goede trouw. Hieronder worden een aantal van de bestaande tegenargumenten opgelijst en 

toegelicht.  

 

2.1.2.1 Wil van de wetgever 

 

Vooreerst argumenteert J.-F. ROMAIN dat niet alleen de plaats van de norm in de samenleving een rol 

speelt om het openbare orde-karakter van die norm te bepalen, doch ook de wil van de wetgever. De 

auteur stelt dan ook als tegenargument dat in de parlementaire voorbereiding van artikel 1134, derde 

lid BW niets terug te vinden is omtrent de wil van de wetgever om het artikel te beschouwen als zijnde 

van openbare orde, of zelfs van gewoon dwingend recht.271  

Dit argument lijkt ons echter niet overtuigend. De vraag of een wetsbepaling al dan niet de openbare 

orde aanbelangt, dient in de eerste plaats inderdaad beantwoord te worden op basis van de (al dan niet 

uitgedrukte) wil van de wetgever.272 Wanneer dit niet kan uitgemaakt kan worden aan de hand van dit 

criterium, dient in de tweede plaats de door het Hof van Cassatie geformuleerde begripsomschrijving 

gehanteerd te worden. Dit heeft tot gevolg dat het openbare orde-karakter van rechtsregels kan 

evolueren in de tijd. De opvatting over wat “de essentiële belangen van de Staat of van de gemeenschap 

raakt of, in het privaatrecht, de juridische grondslagen vestigt waarop de economische of de morele orde 

van de maatschappij rust” en wat aldus tot de openbare orde dient te worden gerekend, zal immers 

variëren naargelang de tijd en ruimte.  

Wat artikel 1134, derde lid BW betreft, kunnen we inderdaad niet uitgaan van de wil van wetgever, 

aangezien deze zwijgt over het openbare orde- of dwingend karakter van deze regel. We dienen 

derhalve de begripsomschrijving van het Hof van Cassatie toe te passen. Als gevolg hiervan kan de wil 

van de wetgever ons inziens niet aangehaald worden als tegenargument tegen een mogelijks openbare 

orde-karakter van deze rechtsregel.  

 

                                                 
269 Een voorstander van een dergelijke afwijking in Engeland is S. WHITTAKER: S. WHITTAKER, “Good Faith, Implied Terms and 

Commercial Contracts”, LQR 2013, (451) 467. 
270 Een voorbeeld uit de Verenigde staten: Tymshare Inc. V. Covell, 727 F.2d 1145, 1153, waarin het Court of Appeal voor het 

circuit van het District of Columbia als volgt oordeelde: “[w]hat the intent of the parties was in making the contract must 
control; it is possible to draw a contract as to leave decisions absolutely to the uncontrolled discretion of one of the parties and 
in such a case the issue of good faith is irrelevant”. 
271 J.-F. ROMAIN, Théorie critique du principe général de bonne foi en droit privé, Brussel, Bruylant, 2000, 919-921.   
272 Cf. supra  Deel II, titel 1.5.2; A. VAN OEVELEN et al., “De nietigheid van overeenkomsten wegens strijdigheid met de openbare 

orde of de goede zeden: algemene beginselen en een grondslagenonderzoek”, TPR 2011, (1355) 1365. 
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2.1.2.2 Sanctie 

 

Daarnaast uit ook L. CORNELIS kritiek op de stelling dat de goede trouw de openbare orde raakt. De goede 

trouw kan volgens CORNELIS in geen geval beschouwd worden als zijnde van openbare orde. Eén van de 

argumenten waarmee hij dit standpunt staaft, ligt in het feit dat de sanctie, de lege lata, op een inbreuk 

op de goede trouw-plicht niet verenigbaar is met een openbare orde-karakter, aangezien een door de 

goede trouw geïnterpreteerde, aangevulde of beperkte rechtshandeling of overeenkomst blijft 

bestaan.273 Geen enkele van de functies van de goede trouw kent volgens de auteur een sanctie die 

verzoenbaar is met de normale sanctie bij overtreding van een rechtsregel van openbare orde, zijnde 

de absolute nietigheid. Absolute nietigheid geeft immers principieel aanleiding tot het uitwissen met 

terugwerkende kracht van de ongeldige rechtshandeling en al haar gevolgen. Vermits dit bij een inbreuk 

op de goede trouw niet het geval is, kan deze regel volgens de auteur geen openbare orde-karakter 

toegemeten worden. 

Dit argument wordt evenwel weerlegd in de rechtsleer. Met name stelt I. CLAEYS dat de sanctie geen 

doorslaggevend criterium meer is om in gelijk welk geval het openbare orde-karakter van een 

rechtsregel of beginsel te bepalen.274 Wanneer een rechtshandeling een rechtsregel of beginsel van 

openbare orde of dwingend recht schendt, betekent dit immers niet langer dat deze rechtshandeling 

verplicht gesanctioneerd dient te worden met een integrale nietigheid. De rechtspraak en rechtsleer 

hebben een aantal correcties en aanvullingen op de nietigheidssanctie uitgedacht, zodat deze sanctie 

‘gemoduleerd’ kan worden aan een concreet geval.275 Hierdoor wordt de sanctie die initieel verbonden 

werd aan een rechtsregel losgekoppeld van de aard van die regel.  

Zo is het in de eerste plaats mogelijk om in bepaalde gevallen niet de volledige overeenkomst nietig te 

verklaren, maar de nietigheid te beperken tot slechts één of enkele ‘aangetaste’ bedingen. Ten tweede 

bestaat de mogelijkheid om de restitutieverbintenissen, voortvloeiend uit de nietigheid, te beperken. 

In principe is het zo dat eens een overeenkomst nietigverklaard wordt, de verbintenissen ingevolge 

artikel 1133 BW geen gevolgen kunnen hebben. Al het gepresteerde dient bijgevolg in beginsel integraal 

teruggegeven te worden. Aangezien dit in de praktijk niet altijd even wenselijk is, krijgt de rechter 

tegenwoordig een beoordelingsmarge, waarbij hij ervoor kan opteren om de verplichting tot restitutie 

te beperken of zelfs volledig te laten wegvallen ten aanzien van één of beide partijen. Ten slotte bestaan 

er ook remedies om een schending van de openbare orde recht te zetten, zodat rechters niet dienen 

over te gaan tot nietigverklaring. 

Al deze correcties zijn uitingen van de gevolg- of doelmatigheidsbenadering van de nietigheidssanctie, 

waarbij de meest efficiënte bescherming van de in het geding zijnde belangen voor ogen gehouden 

wordt.276 Tegenwoordig hebben rechters aldus ook bij schendingen van normen van openbare orde of 

dwingend recht een appreciatiebevoegdheid en kunnen zij bijgevolg de sanctie aanpassen aan een 

                                                 
273  L. CORNELIS, “Rechtsverwerking, een toepassing van de goede trouw?”, TPR 1990, (545) 602; L. CORNELIS, “Tijd in het 
verbintenissenrecht” in X., Liber Amicorum prof. em. E. Krings, Brussel, Story-Scientia, 1991, (21) 28-29.   
274 I. CLAEYS, “Van grijze muis naar bontgekleurde papegaai over algemene normen in het verbintenissenrecht” in I. CLAEYS, De 

kleuren van het recht, Antwerpen, Intersentia, 2012, (86) 87. 
275 P. PEERAER, “De verhouding tussen openbare orde en dwingend recht sensu stricto in het Belgische verbintenissenrecht”, 

TPR 2013, (2705) 2730. 
276 I. CLAEYS, “Nietigheid van contractuele verbintenissen in beweging” in P. ARNOU, B. TILLEMAN, M. BOES (eds.), Sancties en 

nietigheden, Brussel, Larcier, 2003, 273, nr. 6.   
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concreet geval. Rechters hebben hierbij de bevoegdheid om de ernst van de schending te beoordelen 

en na te gaan of de nietigheidssanctie in het concrete geval wenselijk is. Zo wordt hen toegestaan om 

de belangen van de partijen en derden af te wegen, rekening houdend met de aard en strekking van de 

overtreden bepaling en de manier waarop de sanctie de rechtsverhouding tussen partijen en derden 

zal beïnvloeden. 

Deze tendens om de nietigheidssanctie op een minder rechtlijnige manier toe te passen en om de 

drastische nietigheid in bepaalde gevallen te kunnen vervangen door een minder ingrijpende sanctie, 

zou te rechtvaardigen zijn vanuit het sanctiekarakter van de nietigheid.277 Aangezien nietigheid een 

sanctie is, wordt verdedigd dat het wenselijk is om haar zo goed mogelijk aan te passen aan de concrete 

omstandigheden van het geval. Omdat zij de meest drastische sanctie is, is het daarenboven 

aangewezen om een minder radicale sanctie in de plaats te stellen, wanneer de concrete 

omstandigheden dat vereisen en/of de benadeelde partij erom vraagt. 

Indien een norm opgelegd wordt op straffe van een niet voor bevestiging vatbare nietigheid, kan daaruit 

uiteraard wel nog een openbare orde-karakter afgeleid worden.278 Dit lijkt echter niet langer de enige 

sanctie te zijn die aan de miskenning van een regel van openbare orde verbonden wordt. Als gevolg 

hiervan zouden we kunnen stellen dat het sanctie-argument, waarmee CORNELIS het openbare orde-

karakter van de goede trouw trachtte te weerleggen, wellicht beter van tafel kan geveegd worden. 

 

2.1.2.3 Partijbeslissing 

 

CORNELIS geeft nog een ander argument tegen een openbare orde-karakter van de goede trouw. Met 

name stelt de auteur dat partijafspraken een invloed kunnen hebben bij de bepaling van de 

gedragsregels die de goede trouw vereist. Aangezien regels van openbare orde principieel niet 

beïnvloedbaar zijn door rechtssubjecten, besluit de auteur dat ook hieruit af te leiden valt dat geen 

openbare orde-karakter weggelegd is voor de goede trouw.  

Dit argument wordt als waar aangenomen in de rechtsleer, doch het zou niet uitsluiten dat de 

verplichting van de uitvoering te goeder trouw van openbare orde kan zijn.279 Zo verdedigt I. CLAEYS dat 

wanneer partijen bepalen dat op hen geen bijkomende plichten rusten inzake de goede trouw, de 

betekenis van de goede trouw in die rechtsverhouding bijna onbestaande zal zijn. CLAEYS merkt daarbij 

op dat zich daarbij de vraag dient gesteld te worden of de reden hiervoor gelegd moet worden in het 

feit dat de goede trouw niet van openbare orde is, dan wel “omdat de open gedragsregels nu eenmaal 

afhangen van concrete omstandigheden, met inbegrip van de contractuele clausules en het contractuele 

strikte systeem dat partijen voor ogen hebben gehad”. Wij gaan hier verder op in het hoofdstuk 

betreffende de aanvullende werking van de goede trouw (infra titel 2.2.2).  

 

 

                                                 
277 W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 90-92. 
278 A. VAN OEVELEN et al., “De nietigheid van overeenkomsten wegens strijdigheid met de openbare orde of de goede zeden: 

algemene beginselen en een grondslagenonderzoek”, TPR 2011, (1355) 1365. 
279 I. CLAEYS, “Van grijze muis naar bontgekleurde papegaai over algemene normen in het verbintenissenrecht” in I. CLAEYS, De 

kleuren van het recht, Antwerpen, Intersentia, 2012, (86) 87. 
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2.1.2.4 Artikel 1135 BW 

 

Een volgend tegenargument wordt gelegd in de huidige cassatierechtspraak omtrent de gebruiken als 

aanvullende bron van recht uit artikel 1135 BW.280 Wij bespreken dit argument uitgebreid in titel 2.2.1 

inzake de interpretatieve werking van de goede trouw.   

 

2.1.2.5 Artikel 1382 BW 

 

Een laatste argument tegen het openbare orde-karakter van de regel situeert zich in de huidige 

Belgische rechtspraak inzake artikel 1382 BW. 281  Dit artikel wordt in de rechtspraak immers niet 

aangemerkt als zijnde van openbare orde, noch van dwingend recht.282 Aangezien dit artikel beschouwd 

wordt als de grondslag van de verplichting tot uitvoering te goeder trouw in de precontractuele fase, 

zou een openbare orde-karakter van artikel 1134, derde lid BW leiden tot een incoherentie tussen de 

verplichtingen van de goede trouw in de precontractuele fase (niet van openbare orde) en deze in de 

contractuele fase (wel van openbare orde).  

In Frankrijk wordt het artikel 1382 Cc wel als van openbare orde aangemerkt, waardoor A. DE BOECK 

besluit dat de Franse benadering beter aansluit bij een coherent leerstuk over precontractuele en 

contractuele informatieverplichtingen. Na dit (en andere) tegenargument(en) overwogen te hebben, 

besluit DE BOECK niettemin dat de goede trouw toch de openbare orde raakt. Ons inziens lijkt dit evenmin 

een doorslaggevend argument.  

 

 ENKEL IN SPECIFIEKE CONTEXTEN? 

 

Het werd reeds aangehaald dat de goede trouw aan bod komt in vele takken van het recht en in 

uiteenlopende situaties. We zouden ons daarbij de vraag kunnen stellen of de goede trouw enkel van 

openbare orde is wanneer ze ingeroepen wordt in bepaalde contexten. We denken hierbij onder andere 

aan de financiële sector. Het valt immers te verdedigen dat de goede trouw in deze sfeer een 

belangrijkere rol zou spelen in vergelijking met andere contexten. Vermeldenswaardig hierbij is de 

bijdrage van J.-F. ROMAIN inzake de informatie- en raadgevingsverplichting die in bepaalde gevallen 

weegt op financiële tussenpersonen.283 ROMAIN stelt in die bijdrage dat in bepaalde omstandigheden 

informatie- en/of raadgevingsplichten rusten op financiële tussenpersonen ten voordele van huidige of 

potentiële klanten. De grondslag van deze verplichtingen wordt gelegd bij de artikelen 1382 en 1383 

BW (in buitencontractuele context) en het artikel 1134, derde lid BW (in contractuele context). 

                                                 
280  A. DE BOECK, Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, Antwerpen, 

Intersentia, 2000, (393) 394, nr. 908. 
281  A. DE BOECK, Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, Antwerpen, 
Intersentia, 2000, (393) 394, nr. 908. 
282 Cass. 21 februari 1907, Pas. 1907, I, 135; Cass. 10 februari 1981, Arr.Cass. 1980-81, 643, Pas. 1981, I, 623, RW 1980-81, 

2728, noot; Cass. 29 mei 1984, Arr.Cass. 1983-84, 1258, Bull. 1984, 1175, Pas. 1984, I, 1175 (impliciet); Cass. 12 december 
1986, Arr.Cass. 1986-87, 500, Bull. 1987, 462, J.T. 1987, 381, Pas. 1987, I, 462; Cass. 4 januari 1993, Arr Cass. 1993, 1, Bull. 
1993, 1, J.T.T. 1993, 328, Pas. 1993, I, 1, Soc. Kron. 1993, 302. 
283 J.-F. ROMAIN, “L'obligation d'information et de conseil pesant, dans certains cas, sur les intermédiaires financiers” in X., Les 

obligations d'information, de renseignement, de mise en garde et de conseil, Brussel, Larcier, 2006, 211-245. 

http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=dn300046133&bron=doc
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=dn300046133&bron=doc
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Aangezien in bepaalde contexten – zoals de financiële sector – correcte handelingen van 

contractpartijen van uitermate belang zijn, is er reden om aan te nemen dat de goede trouw in die 

contexten een dwingender karakter dient te verkrijgen.  

In wat volgt, bekijken we de drie functies van de objectieve goede trouw, zijnde de interpretatieve, de 

aanvullende en de beperkende functie afzonderlijk.  

 

2.2   DE VERSCHILLENDE FUNCTIES 

 INTERPRETATIEVE FUNCTIE  

 
2.2.1.1 Algemeen – Entire Agreement Clause 

 

De interpretatieve werking van de goede trouw lijkt ons geen openbare orde-karakter te zijn toegedaan. 

Een argument hiervoor wordt gelegd in het feit dat contractpartijen kunnen bedingen dat de rechter 

geen rekening mag houden met de goede trouw bij de interpretatie van het contract.284 Een dergelijke 

clausule wordt een ‘Entire Agreement Clause’ (hierna: EAC) genoemd. 

Een EAC is een clausule waarin contractpartijen stipuleren dat bepaalde externe elementen geen  

contractuele waarde hebben. In een dergelijke clausule kan de rechter eveneens verboden worden om 

die elementen te gebruiken ter interpretatie of aanvulling van het contract.285  

Wat betreft het uitsluiten van die elementen ter interpretatie, geeft een EAC de mogelijkheid om zowel 

een bepaalde interpretatie als een bepaalde interpretatiemethode uit te sluiten. Een bepaalde 

interpretatie uitsluiten is steeds geldig op grond van artikel 1134, eerste lid BW. Dit kan bereikt worden 

door letterlijk te stipuleren op welke manier het contract niet geïnterpreteerd mag worden of door het 

definiëren van termen in het contract. Een interpretatiemethode uitsluiten is daarentegen niet steeds 

geldig. Zo schrijft W. VAASEN dat artikel 1156 BW moeilijk uit te sluiten valt.286 Ook de goede trouw zou 

volgens VAASEN in vele gevallen onvermijdbaar zijn. Zo verdedigt de auteur dat er wel twijfel mag 

bestaan omtrent het openbare orde-karakter van de goede trouw, haar volledig uitsluiten zou niet 

toegelaten zijn. Dezelfde gedachte vinden we bij J. BAECK.287 Daar staat tegenover dat contractpartijen  

wel concrete verplichtingen en interpretaties voortvloeiende uit de goede trouw kunnen uitsluiten, 

zolang zij maar niet ingaan tegen dwingend recht (van openbare orde).288  

                                                 
284 W. VAASEN, “Entire Agreement Clause (EAC). Beperking van de rechterlijke inhoudsbepaling (interpretatie en aanvulling) 
van contracten aan de hand van externe elementen? De Engelse, Franse en Belgische benadering”, Jura Falc. 2009-2010, (3) 
7. 
285 W. VAASEN, “Entire Agreement Clause (EAC). Beperking van de rechterlijke inhoudsbepaling (interpretatie en aanvulling) van 

contracten aan de hand van externe elementen? De Engelse, Franse en Belgische benadering”, Jura Falc. 2009-2010, (3) 5. 
286 W. VAASEN, “Entire Agreement Clause (EAC). Beperking van de rechterlijke inhoudsbepaling (interpretatie en aanvulling) van 
contracten aan de hand van externe elementen? De Engelse, Franse en Belgische benadering”, Jura Falc. 2009-2010, (3) 32. 
287 J. BAECK, “Gevolgen tussen partijen” in X., Bijzondere overeenkomsten: commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2007, losbl., 13, beschikbaar op http://www.jura.be. 
288 W. VAASEN, “Entire Agreement Clause (EAC). Beperking van de rechterlijke inhoudsbepaling (interpretatie en aanvulling) van 

contracten aan de hand van externe elementen? De Engelse, Franse en Belgische benadering”, Jura Falc. 2009-2010, (3) 23. 
De auteur merkt op dat er benevens artikel 1156 BW en artikel 1134, derde lid BW wel interpretatiemethoden bestaan die 
volledig uitgesloten kunnen worden, zijnde de gebruiken (cf. infra volgende titel). 
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Aangezien het de contractpartijen toegestaan is om concrete interpretaties op grond van de goede 

trouw uit te sluiten, leiden we af dat de interpretatieve werking van de goede trouw geen openbare 

orde-, noch dwingend karakter dient te krijgen, doch wel een suppletief karakter.  

Laten we ter illustratie even teruggrijpen naar het typegeval van de interpretatieve werking van de 

goede trouw, waarin het Hof van Cassatie oordeelde dat de rechter de overeenkomst – in casu een 

overeenkomst tot hypothecair mandaat – mag uitleggen en er de gevolgen van mag bepalen in het licht 

van de verplichting te goeder trouw, weliswaar zonder de partijen verplichtingen op te leggen die 

onverenigbaar zijn met de aard van de overeenkomst. Wanneer we ervan uitgaan dat de interpretatieve 

werking van de goede trouw een suppletief karakter heeft, dan zouden de partijen kunnen bedingen 

dat de rechter, wanneer hij oordeelt over de specifieke verplichtingen van de partijen, de bewoordingen 

van de overeenkomst niet mag uitleggen naar wat ‘redelijkerwijze’ aan de afgelegde verklaringen mag 

worden toegeschreven. Ze zouden bijgevolg kunnen bedingen dat de rechter zich bij het opsporen van 

de gezamenlijke bedoeling niet mag laten leiden door wat de overeenkomst naar ‘redelijkheid en 

billijkheid’ kan inhouden.  

 

2.2.1.2 Gebruiken 

 

Zoals aangehaald, kunnen de gebruiken – in tegenstelling tot de goede trouw – wel volledig uitgesloten 

worden ter interpretatie en aanvulling van een contract.289 De gebruiken, vastgelegd in de artikelen 

1135 en 1160 BW, worden immers naar Belgische Cassatierechtspraak van suppletief recht geacht.290 

Hierin zien we een bijkomend argument om de interpretatieve functie van de goede trouw een 

suppletief karakter te verlenen. 

Het Hof van Cassatie stelde in een aantal arresten uitdrukkelijk dat contractpartijen de toepassing van 

de gebruiken ter aanvulling van het contract kunnen wegbedingen, zij het zelfs impliciet. De gebruiken 

vormen naar het oordeel van het Hof van Cassatie nooit een aanvullende bron van verbintenissen 

wanneer de overeenkomst, zij het ook impliciet, het gebruik als zodanige bron heeft uitgesloten. Zo 

stelde het Hof van Cassatie uitdrukkelijk: “L’usage ne constitue pas une source complémentaire des 

obligations lorsque le contrat l’a écarté, fût-ce implicitement, en tant que tel”291. Dit kan uiteraard alleen 

indien we in de artikelen 1135 en 1160 BW slechts suppletieve regelen zien. Als gevolg van deze 

rechtspraak kunnen gebruiken mutatis mutandis uitgesloten worden ter interpretatie van het contract. 

Dit gegeven in acht genomen, kunnen we ons inziens niet anders dan de analogie-redenering maken en 

de interpretatieve werking van de goede trouw eveneens van suppletief recht achten. Artikel 1135 BW 

wordt immers traditiegetrouw beschouwd als een toepassing van de interpretatieve werking van de 

goede trouw.292 CORNELIS verdedigt namelijk dat de opstellers van het Burgerlijk Wetboek zich met 

betrekking tot de artikelen 1134 en 1135 BW hebben laten leiden door de zienswijzen van J. DOMAT.293 

                                                 
289 W. VAASEN, “Entire Agreement Clause (EAC). Beperking van de rechterlijke inhoudsbepaling (interpretatie en aanvulling) van 

contracten aan de hand van externe elementen? De Engelse, Franse en Belgische benadering”, Jura Falc. 2009-2010, (3) 32. 
290  A. DE BOECK, Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, Antwerpen, 
Intersentia, 2000, (393) 394, nr. 908. 
291 Cass. 29 mei 1947, Pas. 1947, I, 217, noot; Cass. 3 april 1978, Arr.Cass. 1978, 872; Cass. 13 februari 1984, Arr.Cass. 1983-

84, 721. 
292 L. CORNELIS, “Rechtsverwerking, een toepassing van de goede trouw?”, TPR 1990, (545) 557.  
293 L. CORNELIS, “Rechtsverwerking, een toepassing van de goede trouw?”, TPR 1990, (545) 552. 
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Hierdoor werd in artikel 1135 BW bepaald dat de overeenkomst ook verbindt tot alle rechtsgevolgen 

die door billijkheid, het gebruik of de wet aan de contractuele verbintenis, volgens de aard ervan, 

toegekend worden. Artikel 1135 BW lijkt bijgevolg een loutere interpretatieregel te zijn, die ervoor zorgt 

dat de bindende kracht van het gegeven woord uitgebreid wordt tot de gevolgen die de billijkheid, de 

gewoonte en de wet aan dát woord verbinden.294  

CORNELIS verwijst bovendien naar de ‘Traité’ van H. DE PAGE295 en schrijft dat de goede trouw volgens 

deze auteur inhoudt dat de rechter de werkelijke wil van de partijen moet bepalen, waarbij hij rekening 

dient te houden met de rechtsgevolgen die door de billijkheid, de gewoonte en de wet aan het contract 

verbonden worden, tenzij de partijen ervan afgeweken zijn.296 Ook DE PAGE vat artikel 1135 BW derhalve 

op als een interpretatieregel, die hij bovendien uitdrukkelijk van suppletief recht acht.  

Waar het Hof van Cassatie artikel 1135 BW – tenminste wat betreft de gebruiken – van zuiver suppletief 

recht beschouwt, lijken wij dezelfde weg te moeten inslaan en de interpretatieve functie van de goede 

trouw eenzelfde karakter te moeten toekennen.  

Het dient evenwel te worden opgemerkt dat de hierboven beschreven opvatting over de artikelen 1135 

en 1134, derde lid BW niet meer ten volle lijkt door te klinken in de huidige rechtspraak en rechtsleer. 

Dit komt omdat rechtsgeleerden beide artikelen anders zijn beginnen interpreteren en zij er nu ook 

gedragsregelen in lezen. Om die reden zouden we artikel 1135 BW ook als een toepassing van de 

aanvullende werking van de goede trouw kunnen beschouwen, waardoor bovenstaande argumentatie 

eveneens kan gelden voor wat betreft de hierna beschreven aanvullende werking.  

 

 AANVULLENDE FUNCTIE 

 

Wat de aanvullende functie van de goede trouw aangaat, werd in de rechtsleer een pertinent  argument 

ten berde gebracht waarom deze functie van de goede trouw moeilijk verenigbaar is met een openbare 

orde-karakter. Met name stelt CORNELIS dat indien artikel 1134, derde lid BW de openbare orde zou 

raken, ook alle daaruit voortvloeiende verplichtingen van openbare orde zouden moeten zijn. 297 

Volgens de auteur is dat evenwel niet het geval, aangezien partijafspraken een invloed kunnen hebben 

bij de bepaling van de specifieke gedragsregels die de goede trouw vereist. Vermits partijen kunnen 

afwijken van dergelijke concrete verplichtingen en aan deze verplichtingen bijgevolg  geen openbare-

orde karakter toekomt, besluit CORNELIS dat de algemene goede trouw-verplichting evenmin een 

openbare orde-karakter toegemeten kan worden. Wat aanvankelijk geformuleerd was als een argument 

tegen het openbare orde-karakter van de gehele objectieve goede trouw, zien wij hier slechts als een 

argument tegen de aanvullende werking ervan. Wij beschouwen CORNELIS’ argument zodoende als een 

totum pro parte. 

                                                 
294 L. CORNELIS, “Rechtsverwerking, een toepassing van de goede trouw?”, TPR 1990, (545) 552-553. 
295 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, II, Brussel, Bruylant, 1964, 410-412, nrs. 468-469. 
296 L. CORNELIS, “Rechtsverwerking, een toepassing van de goede trouw?”, TPR 1990, (545) 556-557. 
297 L. CORNELIS, “Rechtsverwerking, een toepassing van de goede trouw?”, TPR 1990, (545) 601. 
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De rechtsleer treedt CORNELIS in dit argument bij, tenminste voor zover zij zich daarover uitspreekt.298 

Er lijkt immers overeenstemming te zijn met betrekking tot de mogelijkheid voor partijen om 

contractueel af te wijken van bepaalde concrete gedragsregels die uit de goede trouw-plicht afgeleid 

worden.299 Dit kan door het gebruik van een EAC, zoals eerder toegelicht.300 A. DE BOECK geeft hiervan 

als voorbeeld een beding waarin één van de partijen verklaart met betrekking tot een bepaald punt 

volledig geïnformeerd te zijn, waardoor latere betwistingen over deze informatieverplichting niet meer 

mogelijk zijn.301 I. CLAEYS merkt hierbij op dat deze zienswijze aansluit bij de Duitse visie hieromtrent: de 

‘Treu und Glauben’ kan niet in haar geheel uitgesloten worden, doch wel de concretisering ervan in een 

bepaald geval302 (cf. infra titel 2.5).  

Ons inziens hebben partijen inderdaad de mogelijkheid om af te wijken van specifieke verplichtingen 

die afgeleid worden uit de goede trouw. In feite bepalen de partijen hier niks anders dan de inhoud van 

hun overeenkomst. Het principe van de wilsautonomie laat hen dat toe. DE BOECK schrijft in dit verband 

dat wanneer een rechter geconfronteerd wordt met een geschil omtrent een overeenkomst, hij 

rekening zal moeten houden met het feit dat de wilsautonomie kan betekenen dat partijen, 

bijvoorbeeld op het vlak van de informatieverstrekking, vrij zijn om hun overeenkomst minimalistisch in 

te vullen.303  

CLAEYS merkt hierbij evenwel op dat het feit dat partijen dergelijke specifieke verplichtingen naar hun 

hand kunnen zetten, niet meteen hoeft te betekenen dat de goede trouw-plicht niet van openbare orde 

kan zijn. Dit zou evenzeer het gevolg kunnen zijn van het feit dat de goede trouw nu eenmaal een open 

norm is die afhankelijk is van de concrete omstandigheden.304 Wij treden deze stelling bij. Het nut van 

open normen is net dat zij afhankelijk kunnen zijn van de concrete omstandigheden en daardoor 

toegepast kunnen worden in verschillende situaties. Hieruit zonder meer afleiden dat de regel van de 

goede trouw geen openbare orde-karakter dient te verkrijgen, zou inderdaad een brug te ver kunnen 

zijn. 

CLAEYS ziet evenwel nog twee bijkomende argumenten waarom de bijkomende plichten niet van 

openbare orde zouden zijn, naast het argument van CORNELIS.  

Als eerste zouden niet alle plichten die uit de goede trouw afgeleid worden daadwerkelijk van openbare 

orde zijn, aangezien zij niet allen de grondslagen van ons politiek, sociaal, economisch of moreel 

systeem raken. Wij zijn geneigd om deze stelling te volgen. We denken hierbij bijvoorbeeld aan de 

informatie- en raadgevingsplichten bij de uitvoering van de overeenkomst, de plicht tot medewerking 

                                                 
298 I. CLAEYS, “Van grijze muis naar bontgekleurde papegaai over algemene normen in het verbintenissenrecht” in I. CLAEYS, De 

kleuren van het recht, Antwerpen, Intersentia, 2012, (86) 87-88; J. BAECK, “Gevolgen tussen partijen” in X., Bijzondere 
overeenkomsten: commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2007, losbl., 13, beschikbaar 
op http://www.jura.be. 
299  A. DE BOECK, Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, Antwerpen, 
Intersentia, 2000, (393) 393, nr. 906. 
300 Cf. supra Deel III, titel 2.2.1.  
301  A. DE BOECK, Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, Antwerpen, 
Intersentia, 2000, 393-394, nr. 906.   
302 I. CLAEYS, “Van grijze muis naar bontgekleurde papegaai over algemene normen in het verbintenissenrecht” in I. CLAEYS, De 

kleuren van het recht, Antwerpen, Intersentia, 2012, (86) 87. 
303  A. DE BOECK, Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, Antwerpen, 

Intersentia, 2000, 393-394, nr. 906.   
304 I. CLAEYS, “Van grijze muis naar bontgekleurde papegaai over algemene normen in het verbintenissenrecht” in I. CLAEYS, De 

kleuren van het recht, Antwerpen, Intersentia, 2012, (86) 87; cf. supra Deel III, titel 2.1.2.3.  
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aan de bewijslevering 305 , de plicht om de uitvoering door de wederpartij te vergemakkelijken, 

enzovoort. Deze verplichtingen lijken ons niet van dermate belang te zijn dat zij de grondslagen 

vastleggen waarop de orde van de samenleving berust. 

Ten tweede wordt ook het GEK aangehaald ter verdediging van de stelling dat niet alle specifiëringen 

van de goede trouw de openbare orde raken.306 In het Voorstel van de Commissie betreffende het GEK 

werd namelijk bepaald dat de artikelen waarin het algemeen beginsel van de goede trouw en 

redelijkheid en billijkheid specifiek tot uiting komt, voorgang dienen te hebben boven het algemeen 

beginsel zelf. Zo stelde de Europese Commissie: “Het algemene beginsel moet niet worden toegepast 

als een instrument tot wijziging van de bijzondere rechten en verbintenissen van partijen die in de 

bijzondere bepalingen zijn neergelegd. De concrete eisen die uit het beginsel van goede trouw en 

redelijkheid en billijkheid voortvloeien, dienen onder meer af te hangen van het betrokken 

deskundigheidsniveau van de partijen en moeten daarom verschillen al naar gelang het om transacties 

tussen ondernemingen en consumenten of transacties tussen ondernemingen gaat.”307  Hieruit leiden 

we af dat de algemene norm van de goede trouw niet meer dient toegepast te worden indien een 

specifieke norm speelt. CLAEYS verdedigt bovendien dat dergelijke specifieke normen enkel dwingend 

van aard zijn indien dat expressis verbis bepaald werd. Hij geeft als voorbeeld van een specifieke 

verplichting welke geen dwingend karakter gekregen heeft, de samenwerkingsverplichting, die 

afzonderlijk geregeld wordt in artikel 3 GEK. Dit artikel luidt als volgt: 

“Partijen zijn verplicht met elkaar samen te werken voor zover dit met het oog op de uitvoering 

van hun verbintenissen uit overeenkomst kan worden verwacht.” 

De manier waarop deze specifieke norm geformuleerd wordt, laat ons inderdaad gevoelen dat deze 

norm niet dwingendrechtelijk van aard is. De bewoordingen van de partijen bij het contract zullen 

derhalve bepalend zijn om de specifieke intensiteit van hun samenwerkingsplicht te bepalen.  

Na bovenstaande argumenten in aanmerking te hebben genomen, besluiten we dat CORNELIS inderdaad 

het gelijk aan zijn kant had met de stelling dat niet alle specifieke verplichtingen die afgeleid worden uit 

de algemene goede trouw-plicht van openbare orde zijn. Als gevolg hiervan komen wij tot de conclusie 

dat de goede trouw tevens in haar aanvullende werking niet van openbare orde, noch van louter 

dwingend recht dient te worden geacht.  

 

 BEPERKENDE FUNCTIE   

 
2.2.3.1 Algemeen – verbod op rechtsmisbruik 

 

De beperkende werking van de goede trouw lijkt ons daarentegen veeleer een dwingend karakter te 

moeten krijgen in vergelijking met de twee voorgaande functies. Hierbij richten we ons tot de 

rechtspraak en rechtsleer inzake de figuur van het verbod op rechtsmisbruik, die in contractuele context 

                                                 
305 L. CORNELIS, ‘Rechtsverwerking, een toepassing van de goede trouw?’, TPR 1990, (545) 601. 
306 I. CLAEYS, “Van grijze muis naar bontgekleurde papegaai over algemene normen in het verbintenissenrecht” in I. CLAEYS, De 

kleuren van het recht, Antwerpen, Intersentia, 2012, (86) 88. 
307 Zie overweging 31 van het Voorstel van de Commissie van 11 oktober 2011 voor een Verordening nr. 2011/0284 van het 

Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijk Europees kooprecht, COM (2011) 635 definitief. 
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geheel gelijkgeschakeld werd met de beperkende werking van de goede trouw. Het verbod op 

rechtsmisbruik heeft, zoals aangehaald, een ruimere werking, aangezien zij zowel in buitencontractuele 

als in contractuele aangelegenheden kan spelen. Voor de beperkende werking van de goede trouw is 

daarentegen enkel een functie weggelegd in contractuele context.  

Het dwingende dan wel openbare orde-karakter van de figuur van het verbod op rechtsmisbruik, is 

omstreden. Zo vinden we aan de ene kant een strekking in de rechtsleer die het verbod op 

rechtsmisbruik van openbare orde acht en aan de andere kant de stelling dat deze figuur een louter 

dwingend karakter dient te verkrijgen. 

Volgens de oudste strekking in de rechtsleer dient het verbod op rechtsmisbruik van openbare orde te 

worden geacht. De argumentatie hiervoor wordt gelegd in het feit dat deze figuur zich tegen 

intentionele fouten verzet en zodoende het algemeen belang beoogt te beschermen.308  

Hiertegen kunnen verschillende bezwaren opgeworpen worden. Ten eerste beschermt het verbod op 

rechtsmisbruik ons inziens enkel particuliere belangen, en niet het algemeen belang. Dit merken we 

bijvoorbeeld wanneer we teruggrijpen naar het typevoorbeeld van de matigende werking309, waarbij de 

uitoefening van een strafbeding kennelijk onredelijk geacht werd, aangezien de verhuurder door zijn 

laksheid zelf de gevolgen van de wanprestatie vergroot had, en dit beding bijgevolg gematigd werd. 

Door het bestaan van de figuur van het verbod op rechtsmisbruik kon de overdrager, die samen met de 

overnemer mee gehouden bleef ten opzicht van de verhuurder, de excessieve vordering van de 

verhuurder terugbrengen tot een normale uitoefening van zijn recht. Het is enkel de door de figuur 

beschermde persoon – in casu de overdrager van de handelshuurovereenkomst – die zich op deze figuur 

kon beroepen. Hoewel het algemeen belang inderdaad gebaat is bij het bestaan van de figuur van het 

verbod op rechtsmisbruik, beschermt deze figuur in essentie dus alleen het particuliere belang van de 

getroffene (cf. infra).  

Benevens bovenstaand argument, kunnen hier in gelijke mate dezelfde bezwaren opgeworpen worden 

als tegen het openbare orde-karakter van de objectieve goede trouw in haar algemeenheid (cf. supra). 

Zo kan eveneens het ‘sanctie’-argument tegengeworpen worden, vermits de hoofdregel qua sanctie op 

een misbruik van een recht evenmin de absolute nietigheid is, doch wel het ‘best passende herstel’. 

Wanneer de rechter vaststelt dat een recht misbruikt werd, kan hij er bijvoorbeeld voor opteren om het 

recht te herleiden tot een normaal gebruik of kan hij ervoor kiezen om enkel de schade te herstellen. 

Zoals toegelicht, is de sanctie echter niet langer een doorslaggevend criterium om te besluiten of een 

rechtsregel of beginsel de openbare orde raakt.310 Daarnaast kunnen we hier eveneens het argument 

aanhalen dat artikel 1382 BW in onze rechtspraak niet als van openbare orde aanzien wordt, vermits dit 

artikel beschouwd wordt als de grondslag voor het rechtsmisbruik in buitencontractuele context. Dit 

argument leek ons, zoals toegelicht, evenwel niet afdoend te zijn.  

Tot slot vinden we in de rechtsleer nog een tegenargument waarom het verbod op rechtsmisbruik 

moeilijk verenigbaar is met een openbare orde-karakter. Met name stelt de zogenaamde ‘traditionele 

                                                 
308 J.-F. ROMAIN, Théorie critique du principe général de bonne foi en droit privé, Brussel, Bruylant, 2000, 919-921: deze auteur 
meent dat het verbod van rechtsmisbruik van openbare orde is, terwijl de goede trouw zelf dat volgens hem niet 
is. 
309 Cass. 18 februari 1988, Arr.Cass. 1987-88, 790; Pas. 1988, I, 728, RW 1988-89, 1226, noot; TBH 1988, 696, noot E. DIRIX. 
310 Cf. infra Deel III, titel 2.1.2.2.  
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privaatrechtelijke leer’ dat het verbod op rechtsmisbruik niet van openbare orde dient te worden geacht 

vermits het Hof van Cassatie recentelijk geoordeeld heeft dat het niet aan de rechter toekomt om 

ambtshalve een middel in te roepen dat gebaseerd is op het verbod van rechtsmisbruik311.312 Volgens 

het Hof is het aan de contractpartijen zelf om een dergelijk verweer op te werpen. Hieruit volgt volgens 

de traditionele leer dat het verbod op rechtsmisbruik niet van openbare orde kan worden geacht, 

aangezien deze leer ervan uitgaat dat enkel regels van openbare orde ambtshalve ingeroepen mogen 

worden. 

Deze stelling wordt evenwel genuanceerd in recente rechtsleer. A. LENAERTS wijst namelijk op het 

principe dat in het ‘moderne procesrecht’ de rechter alle rechtsregels ambtshalve mag – en zelfs moet 

– opwerpen, of deze rechtsregels nu van openbare orde, van louter dwingend recht of van suppletief 

recht zijn.313 Deze auteur is bijgevolg van mening dat de hierboven aangehaalde rechtspraak niks zegt 

over de aard van het verbod op rechtsmisbruik en het dus niet uitgesloten zou zijn dat deze figuur toch 

de openbare orde zou raken.  

Na de traditionele visie te hebben weerlegd, onderzocht LENAERTS bovendien welk karakter het verbod 

op rechtsmisbruik volgens haar geniet (suppletief recht, louter dwingend recht, dan wel openbare orde). 

Steunend op twee argumenten, komt zij tot de conclusie dat de regel van louter dwingend recht dient 

te worden geacht. Als eerste argument stelt de auteur dat het verbod op rechtsmisbruik louter 

particuliere belangen beoogt te beschermen, namelijk die van de procespartij(en) die door het 

rechtsmisbruik benadeeld word(t)(en). LENAERTS verdedigt immers dat niet elke belanghebbende, doch 

enkel de beschermde partij, deze figuur kan inroepen. In de tweede plaats heeft de benadeelde partij 

volgens LENAERTS de mogelijkheid om afstand te doen van de bescherming van het verbod op 

rechtsmisbruik eenmaal deze partij zich in de beschermingssfeer van de regel bevindt. Bij rechtsregels 

van louter dwingend recht, zal de rechter zich gebonden zien door een dergelijke betwistingsuitsluiting, 

waardoor hij deze rechtsregels niet meer ambtshalve zal mogen opwerpen. Dit staat in contrast met 

wat de Franse rechtsleer hierover schrijft. Daar lezen we immers dat de ‘fonction modératrice’ volledig 

ontsnapt aan de wil van de partijen (cf. infra titel 2.4).314  

LENAERTS maakt tot slot de vergelijking met het beginsel fraus omnia corrumpit – hetwelke zij wel van 

openbare orde acht – en wijst erop dat dit beginsel op de twee bovenstaande punten significant 

verschilt met het verbod op rechtsmisbruik (cf. infra titel 3.2).   

Bovenstaande visies en stellingen in aanmerking genomen, concluderen we dat de beperkende werking 

van de goede trouw een dwingend karakter dient te verkrijgen, en dit op basis de volgende argumenten. 

Rechtsmisbruik op voorhand contractueel uitsluiten, zelfs ‘ut singuli’, lijkt ons – in tegenstelling tot de 

interpretatieve en aanvullende functie van de goede trouw – niet mogelijk te zijn. Dit zou ingaan tegen 

het idee van het verbod op rechtsmisbruik, meer bepaald het matigen van de contractuele rechten. Nu 

                                                 
311 Cass. 11 juni 1992, Arr.Cass. 1991-92, 962, Pas . 1992, I, 895, JT 1992, 676, RW 1993-94, 60; Cass. 9 mei 2003, Arr.Cass. 
2003, 1136, Pas. 2003, I, 964, RW 2006-07, 510. 
312 A. DE BOECK, “Rechtsmisbruik” in X., Bijzondere overeenkomsten: artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak 

en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2011, 124; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, I, Brussel, Bruylant, 2010, nr. 31. 
313 A. LENAERTS, “Over de algemene rechtsbeginselen Fraus omnia corrumpit en het verbod op rechtsmisbruik: een zoektocht 

naar hun onderlinge afbakening in het privaatrecht”, TBBR 2015, (2) 20. 
314  Y.-M. LAITHIER, “L’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi est-elle susceptible de clause contraire? Réflexions 

comparatives”, Receuil Dalloz 2014, (33) 34. 

http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=dn14107&bron=doc
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=dn14107&bron=doc
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rechtsmisbruik gelijkgesteld is aan de beperkende functie van de goede trouw, kan deze evenmin 

uitgesloten worden met behulp van een EAC.  

Bovendien zijn we, zoals hierboven vermeld, geneigd om aan te sluiten bij de stelling dat niet elke 

belanghebbende, maar enkel de beschermde partij het verbod op rechtsmisbruik kan inroepen en zijn 

we bijgevolg eveneens de mening toegedaan dat de figuur enkel particuliere belangen tracht te 

beschermen. Hoewel er inderdaad argumenten te vinden zijn waarom het verbod op rechtsmisbruik 

het algemeen belang zou dienen, oordelen we dat de regel in essentie enkel de belangen beschermt 

van de procespartijen die door een rechtsmisbruik getroffen werden.  

Ten slotte treden we eveneens de stelling bij dat contractpartijen afstand kunnen doen van de 

bescherming die het verbod op rechtsmisbruik hen biedt, eens zij zich in de beschermde positie 

bevinden. Wanneer een partij getroffen is door rechtsmisbruik en met kennis van zaken afstand doet 

van de mogelijkheid om dit in te roepen, zal de rechter zich hieraan moeten houden en zal hij dit 

verweer niet meer ambtshalve mogen opwerpen. Essentieel hierbij is evenwel dat de partij effectief de 

intentie had om afstand te doen van deze bescherming.  

De beperkende werking van de goede trouw lijkt ons bijgevolg een dwingend karakter te moeten 

toegemeten worden. Wij sluiten ons hiermee aan bij de visie van LENAERTS.   

 

2.2.3.2 GEK 

 

Dat de beperkende functie van de goede trouw een dwingend karakter dient te verkrijgen, leiden we 

bovendien af uit de manier waarop deze functie geïmplementeerd werd in het GEK.   

Zoals eerder aan bod kwam, werd de beperkende werking van de goede trouw uitdrukkelijk vastgelegd 

in de DCFR315 en het GEK316.317 Ondanks dat de DCFR geen feitelijke bindende kracht heeft en het GEK 

uitdrukkelijk door de partijen van toepassing dient te worden verklaard opdat het zal toegepast worden 

op hun contractuele relatie, leiden we hieruit niettemin af dat de beperkende werking van de goede 

trouw beschouwd wordt als een uiterst belangrijk principe binnen de gehele EU. 

Het Gemeenschappelijk Europees Kooprecht verdient in deze bovendien een bijzondere aandacht, 

aangezien zij uitdrukkelijk stelt dat het de partijen verboden is om af te wijken van de beperkende 

functie van de goede trouw (artikel 2, derde lid GEK). Hieruit leiden we af dat het GEK aan deze functie 

uitdrukkelijk een dwingend karakter verleent.   

 

 

 

 

                                                 
315 Zie artikel III. – 1:103, derde lid DCFR. 
316 Zie artikel 2, tweede lid GEK. 
317 In Nederland werd deze werking van de goede trouw eveneens wettelijk vastgelegd, zie hiervoor art. 6: 248, lid 2 NBW. 
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2.3 DE IMPREVISIELEER 

 IMPREVISIECLAUSULES 

 
2.3.1.1  Inhoud en nut van imprevisieclausules 

 

In rechtsstelsels zoals het onze, die een negatieve houding aannemen tegenover het leerstuk van de 

imprevisie, is het belang van imprevisieclausules uitermate groot. In België kunnen contractpartijen 

immers niet terugvallen op enige wettelijke imprevisiebepaling. In de rechtspraak wordt evenmin via 

andere rechtsfiguren een opening gelaten voor de systematische aanpassing van overeenkomsten 

wegens onvoorzienbare wijziging van omstandigheden. Om die reden zullen contractpartijen zich 

genoodzaakt zien om zelf een imprevisieclausule in te bouwen in hun overeenkomst. Het feit dat de 

imprevisieleer in het gemeen recht verworpen wordt, belet niet dat partijen een dergelijke clausule 

voorzien. Doen ze dat niet, dan zal de verbindende kracht van overeenkomsten ervoor zorgen dat 

partijen hun overeenkomst onveranderd moeten uitvoeren. In dat geval is het mogelijk dat de ene partij 

zich systematisch zal verrijken ten koste van de andere, wat uiteraard uiterst onwenselijk is. 

Hardshipclausules bestaan telkens uit twee grote luiken. Het eerste luik omschrijft wanneer er sprake 

zal zijn van hardship. Het tweede deel behelst het regime dat van toepassing zal zijn wanneer een 

dergelijke situatie zich realiseert. Wat dit tweede deel betreft, wordt slechts uitzonderlijk de 

mogelijkheid geboden om de overeenkomst meteen te beëindigen. Klassiek geeft hardship vooreerst 

aanleiding tot een heronderhandeling van het contract met het oog op een aanpassing ervan. 

Contractpartijen dienen hierbij evenwel te anticiperen op het mislukken van dergelijke 

onderhandelingen. Twee mogelijke uitwegen kunnen voorzien worden: enerzijds kan aan de partijen de 

mogelijkheid gegeven worden om de overeenkomst te beëindigen, anderzijds kunnen zij de 

tussenkomst van een derde voorzien aan wie de beslissing over de aanpassing van het contract 

overgelaten wordt.  

Indien partijen het niet zien zitten om zelf een dergelijke clausule op te stellen, bestaat ook de 

mogelijkheid om te verwijzen naar de referentieclausules van de ’International Chamber of Commerce’ 

(ICC) te Parijs, zodanig dat deze geïncorporeerd worden in de overeenkomst.318   

 

2.3.1.2 Argument tegen dwingende karakter van de goede trouw? 

 

Hierboven werd duidelijk dat contractpartijen bepalingen kunnen inlassen in hun overeenkomst waarin 

wordt uitgewerkt hoe hun contractuele relatie zal verlopen ingeval van gewijzigde omstandigheden. 

Hierbij staan alle mogelijkheden open: dit gaat van een regeling waarin uitdrukkelijk wordt bepaald dat 

geen rekening gehouden wordt met hardship tot een regeling die voorziet in heronderhandeling, 

arbitrage, procentuele vermindering, enzovoort.  

                                                 
318 H. BEALE, A. HARTKAMP, H. KÖTZ en D. TALLON, Cases, materials and text on contract law, Oxford, Hart Publishing, 2002, 654; 

Website International Chamber of Commerce, policy and business practices, 
http://www.iccwbo.org/policy/law/id331/index.html  

http://www.iccwbo.org/policy/law/id331/index.html
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Aangezien het de contractpartijen toegestaan is om in een hardshipclausule te redigeren dat de 

bepalingen inzake hardship uit de internationale modelregelen – die een toepassing van de goede trouw 

inhouden – uitgesloten worden, kunnen we ook hierin een argument tegen het dwingende of openbare 

orde-karakter van de goede trouw zien. De specifieke betekenis van de beperkende werking van de 

goede trouw, die in titel 2.2.3 uitvoerig besproken werd, rechtvaardigt evenwel een afwijkende 

conclusie met betrekking tot deze functie.   

Nadat we uitvoerig de belangrijkste facetten van deze onderzoeksvraag in ons recht besproken hebben, 

is het tijd om deze vraag even buiten onze landsgrenzen te onderzoeken. Hierbij leggen we ons 

vooreerst toe op het Frans recht en vervolgens op het Duits recht.  

 

2.4   VERGELIJKING MET HET FRANS RECHT 
 

In Frankrijk werd de vraagstelling of de objectieve goede trouw de openbare orde (ordre public) raakt, 

net als in België, nog maar met mondjesmaat onderzocht. Niettemin vinden we in de rechtsleer enkele 

standpunten terzake. Zo ging onder meer de Franse rechtsgeleerde Y.-M. LAITHIER recentelijk op zoek 

naar de reden waarom common law systemen wel afwijkingen toestaan op het principe van de goede 

trouw bij de uitvoering van contracten en onderzocht deze auteur of zulke afwijkingen zin zouden 

hebben in de Franse rechtsorde.319  

Na een aantal mogelijke verklaringen op een rijtje te hebben gezet320  – en deze vervolgens ook te 

hebben ontkracht – besluit de auteur dat de meest afdoende reden waarom common law landen wel 

afwijkingen tolereren op de goede trouw, schuilt in de natuur en functie van de regel in deze landen: 

de goede trouw wordt er namelijk uitsluitend beschouwd als een aanvullende norm. Het principe wordt 

in deze landen dus enkel gebruikt ter aanvulling van lacunes in een overeenkomst. Een andere werking 

van het principe kennen common law landen niet. LAITHIER schrijft dat deze aanvullende natuur en 

functie van de goede trouw in die landen resulteert in twee gevolgen. 

Een eerste gevolg heeft betrekking op de rechter. Aangezien de goede trouw in common law landen 

enkel gezien wordt als een aanvullende norm volgens dewelke rechters bestaande overeenkomsten 

kunnen aanvullen, zullen de rechters geen algemene en abstracte regel creëren die overeenkomt met 

de goede trouw-regel uit ons burgerlijk wetboek. De techniek is zeer verschillend van de onze: datgene 

waarmee de rechter de overeenkomst aanvult, wordt afgeleid uit hetgeen overeengekomen werd. Als 

gevolg hiervan kennen common law systemen geen algemene goede trouw-regel die op álle contracten 

toegepast kan worden. Dit is ook de reden waarom de inhoud van overeenkomsten een cruciaal 

element blijkt te zijn in common law landen. Immers, hoe gedetailleerder het contract, des te minder 

de rechter zal moeten tussenkomen om het aan te vullen.  

                                                 
319  Y.-M. LAITHIER, “L’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi est-elle susceptible de clause contraire? Réflexions 

comparatives”, Receuil Dalloz 2014, 33-41. 
320 In eerste instantie wijst de auteur op het feit dat de goede trouw in common law landen niet het karakter van een 
rechtsregel heeft. Daarnaast stelt de auteur dat de goede trouw er een notie is met een wisselende inhoud. Als derde argument 
wordt aangehaald dat common law landen beschikken over verscheidene andere controle-instrumenten waardoor deze 
landen tot hetzelfde resultaat komen. Als laatste niet-pertinente argument stelt de auteur dat de goede trouw in common law 
landen minder dwingend is doordat de oorsprong van de regel niet in de wet te vinden is, doch wel bij de rechter. 
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Het tweede gevolg gaat de partijen aan. Nu de goede trouw er louter gezien wordt als een aanvullende 

norm, is het zo dat contractpartijen de mogelijkheid hebben om bij clausule in hun overeenkomst de 

goede trouw-verplichting te moduleren, dan wel uit te sluiten. De aanvullingen door de rechter zullen 

namelijk bezwijken onder de tegenovergestelde wil van contractpartijen, behalve wanneer deze 

aanvullingen opgelegd worden door een dwingende wet. Het bepalen van de inhoud van het contract 

komt bijgevolg in de eerste plaats aan de contractpartijen zelf toe. Niettemin bemerkt de auteur dat 

deze Engelse opvatting in realiteit minder contrasterend is met de opvatting in civil law systemen dan 

het in theorie lijkt. Zo zal geen enkele rechter een afwijking toestaan op de vereiste van eerlijkheid, 

aangezien dit de conditio sine qua non (de noodzakelijke voorwaarde) is van het onontbeerlijke 

vertrouwen bij een contract. Het zal dus ook in common law landen niet mogelijk zijn om geheel aan de 

rechterlijke controle inzake de goede trouw te ontsnappen. 

Hierna onderzocht LAITHIER of eenzelfde mogelijkheid tot afwijking van het goede trouw-principe zin zou 

hebben in het Frans rechtssysteem.  

Zoals reeds aangehaald, valt de goede trouw in de Franse rechtsorde – net zoals dat ook het geval is in 

ons land – uiteen in verschillende functies van de goede trouw. De twee voornaamste functies zijn de 

fonction modératrice, dewelke een controle op het gedrag van contractpartijen inhoudt alsook een 

sanctionering van de kwade trouw, en de fonction complétive, volgens dewelke de rechter de inhoud 

van het contract kan aanvullen. Deze tweede functie komt enigzins overeen met de opvatting van de 

goede trouw in common law landen. De auteur stelt zich dan ook de vraag of de fonction complétive uit 

de Franse rechtsorde niet vatbaar zou kunnen zijn voor conventionele afwijkingen (terwijl de eerste 

functie volgens hem in geen geval op deze wijze gemoduleerd kan worden). Concreet stelt hij zich dus 

de vraag of het de contractpartijen niet toegestaan is om contractueel af te wijken van bepaalde 

verplichtingen die afgeleid worden uit de goede trouw.  

LAITHIER maakt vooreerst de vergelijking met artikel 1135 BW – het artikel dat rechters toelaat 

overeenkomsten aan te vullen met verplichtingen die de billijkheid er volgens hun aard aan toekennen 

– en stelt dat de verwijzing naar de aard van de overeenkomst in dit artikel begrepen dient te worden 

als “hetgeen we normalerwijze zouden kunnen terugvinden in de overeenkomst”. Hieruit leidt de auteur 

af dat dit artikel niet noodzakelijk een dwingende regel omvat, maar dit zal afhangen van de concrete 

omstandigheden en het soort contract. Vermits de fonction complétive volgens de auteur geen andere 

natuur heeft dan diegene van artikel 1135 BW, trekt hij voorgaande gedachtengang door naar deze 

functie van de goede trouw. De aanvullende functie van de goede trouw zou dus niet noodzakelijk een 

dwingende regel inhouden, enkel wanneer de concrete omstandigheden dit aantonen. Hieruit leidt 

LAITHIER af dat conventionele afwijkingen van deze functie van de goede trouw principieel geduld 

kunnen worden in de Franse rechtsorde. 

De auteur maakt wel het onderscheid tussen concrete uit de goede trouw afgeleide verplichtingen 

waarvan afgeweken kan worden en plichten waarvan geen afwijkingen getolereerd worden. Zo 

verdedigt de auteur dat contractpartijen in geen geval kunnen afwijken van de verplichting tot 

eerlijkheid en loyauteit. Deze verplichting beveelt onder meer de uitvoering niet te boycotten, de 

medecontractanten voldoende informatie te verstrekken, hen geen valse informatie te geven of hun 

reputatie niet te schaden. De goede trouw is in die betekenis immers de uitdrukking van een sociale 

moraal die zich in elk geval opdringt aan contractpartijen, waardoor contractpartijen er logischerwijze 

niet van kunnen afwijken.  
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Dit standpunt wordt bijgetreden in andere rechtsleer. Zo haalt S. LE GAC-PECH de rechtspraak omtrent 

informatie- en raadgevingsverplichtingen aan, waarin geoordeeld werd dat deze verplichtingen een 

zodanig belang dienen te krijgen dat zij van openbare orde geacht moeten worden, waardoor zij niet 

vatbaar zijn voor contractuele afwijkingen.321 Dit verbod tot afwijking is volgens LE GAC-PECH inderdaad 

niet absoluut en dient te worden beoordeeld naargelang de natuur van de verplichtingen en de clausule. 

Aan het andere uiterste vinden we de verplichtingen waarvan het dwingende karakter niet zo duidelijk 

vaststaat en welke wel het voorwerp kunnen uitmaken van conventionele afwijkingen. Hieronder vallen 

bijvoorbeeld de eenzijdige bepaling van één element van het contract (leveringstermijn, prijs, 

interestvoet, bonus, enzovoort) en de verbreking van het contract (de eenzijdige verbreking en de 

uitoefening van een ontbindend beding). Niettemin zullen contractpartijen er zich bij deze clausules 

voor moeten behoeden dat zij niet één partij een bepaald recht naar believen laten uitoefenen. LAITHIER 

verdedigt immers dat het uitgesloten is in het Frans recht om de rechterlijke controle gebaseerd op de 

goede trouw of het rechtsmisbruik volledig te verdrijven met een dergelijke clausule.  

Het bovenstaande levert de conclusie op dat de heersende strekking in de Franse rechtsleer er – net 

zoals in België – van overtuigd is dat er een mogelijkheid bestaat om bepaalde regels die afgeleid worden 

uit de goede trouw te beperken of uit te sluiten in een contractueel beding. Als gevolg hiervan wordt 

verdedigd dat de goede trouw in haar aanvullende functie (fonction complétive) van suppletief recht 

dient te worden geacht.322  

 

2.5   VERGELIJKING MET HET DUITSE RECHT 

De Duitse rechtsorde vertrekt – net als de Belgische en Franse – eveneens vanuit het principe van de 

contractvrijheid, doch legt zij reeds vanaf het begin van de twintigste eeuw de nadruk op de idee van 

substantieel eerlijke en billijke contracten.323 Zo zagen rechters het als hun taak om toe te zien op 

contractuele bedingen, waarbij zij steeds een eerlijk evenwicht in de conflicterende belangen voor ogen 

hielden. Aanvankelijk was het de bedoeling om hiermee op te treden tegen sterke monopolieposities, 

maar nadien werd dit gezien als een algemene controle om billijkheid en rechtvaardigheid in te bouwen 

in individuele gevallen. Rechters baseerden zich hiervoor op een aantal algemene artikelen, 

‘Generalklauseln’ genaamd, zoals het artikel van de goede trouw (§ 242 BGB – ’Treu und Glauben’) en 

dat van de goede zeden (§ 138, Abs. 1 BGB – ’gute Sitten’). Deze artikelen dienden ervoor te zorgen dat 

contracten niet gebruikt werden als instrumenten om te domineren.324  

De Treu und Glauben-bepaling kreeg op die manier reeds van bij het begin van de twintigste eeuw een 

centrale rol in de Duitse rechtspraak. Zij werd gezien als een inherente en noodzakelijke beperking van 

alle rechten en plichten. De goede trouw kreeg er bijgevolg niet alleen de functie om contractuele gaten 

                                                 
321 S. LE GAC-PECH, La proportionnalité en droit privé des contrats, Parijs, LGDJ, 2000, (120) 122. Zie in dezelfde zin: P. DELEBECQUE 

en F.-J. PANSIER, Droit des obligations: contrat et quasi-contrat, Parijs, Litec, 2000, 206-213. 
322  Y.-M. LAITHIER, “L’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi est-elle susceptible de clause contraire? Réflexions 

comparatives”, Receuil Dalloz 2014, (33) 35. 
323 M. TRÄGER, “Party autonomy and Social Justice in member states and EC regulation: a survey of theory and practice” in H. 
COLLINS (ed.), Standard contract terms in Europe: a basis for and a challenge to European Contract Law, Alphen aan den Rijn, 
Kluwer, 2008, (57) 69. 
324 F. DU BOIS, “Social purposes, fundamental rights and the Judicial development of private law”  in A. ROBERTSON en E. NOLAN, 

Rights and private law, Oxford, Hart Publishing, 2012, (89) 104. 
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te vullen, maar diende eveneens voor het controleren, beperken en verbeteren van de bestaande 

inhoud van contracten en van de uitvoering ervan. Zodus konden rechters uit hoofde van de goede 

trouw-bepaling bestaande contracten corrigeren, zelfs tegen de wil van de partijen in. 

Uit een onderzoek van rechtspraak terzake valt op dat rechtshandelingen steeds hetzij beperkt worden 

op grond van de goede zeden (§ 138, Abs 1 BGB), hetzij op grond van de goede trouw (§ 242 BGB). 

Hierbij rijst de vraag hoe deze artikelen zich verhouden ten opzichte van elkaar.   

 

 ONDERLINGE VERHOUDING TUSSEN § 242 EN § 138 BGB 

Volgens de heersende Duitse rechtsleer kunnen we aannemen dat § 242 BGB de strengere maatstaf is 

van de twee artikelen.325 Met het beginsel van goede trouw zijn de sociaal-ethische eisen immers 

aanzienlijk toegenomen. De goede zeden daarentegen focust alleen op de inachtneming van sociaal-

ethische minima.326 In de commentaar bij het BGB lezen we dan ook dat: “Ein fall der Sittenwidrigkeit 

stellt somit notwendig auch einen Verstoß gegen Treu und Glauben dar, was umgekehrt nicht zutrifft.”327 

Een geval van goede zeden zal aldus ook steeds een overtreding uitmaken op de goede trouw, wat vice 

versa niet het geval is.  

In de rechtsleer wordt daarenboven verdedigd dat § 138 BGB met voorrang dient toegepast te worden 

boven § 242 BGB.328  Zij baseert zich hiervoor op 2 argumenten. In de eerste plaats wordt aangehaald 

dat de standaard van de goede zeden alleen bepaalde – voornamelijk gekwalificeerde – belangen 

beschermt, terwijl § 242 BGB veel verder gaat dan een algemene belangenafweging. Het 

toepassingsgebied van § 138 BGB is derhalve veel enger, waardoor deze bepaling principieel voorrang 

zou hebben op die van § 242 BGB. Een tweede argument wordt gelegd in het feit dat § 138 BGB (net als 

§ 134 BGB) een barrière is voor de geldigheid en het bestaan van rechtshandelingen, waar § 242 BGB 

de geldigheid van rechtshandelingen in principe onaangetast laat, doch enkel de uitoefening van de 

daaruit voortvloeiende rechten beperkt. Ook om die reden zal § 138 BGB met voorrang toegepast 

worden. Pas wanneer een rechtshandeling niet ongeldig is overeenkomstig § 138 BGB, zal in een tweede 

stap onderzocht worden of deze rechtshandeling in de concrete omstandigheden van het geval geen 

onwettige uitoefening uitmaakt uit hoofde van § 242 BGB.  

Hierop zijn evenwel uitzonderingen denkbaar. Zo kan bij een inbreuk op § 138 BGB het uit dit artikel 

volgende rechtsgevolg, zijnde de nietigheid, in bepaalde individuele gevallen onvoldoende zijn, waarbij 

                                                 
325 J. VON STAUDINGER, J., J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen. 

Buch 2: Recht der Schuldverhältnisse. Einl zu §§ 241 ff: §§ 241-243 (Einleitung zum Schuldrecht, Treu und Glauben), Berlijn, 
Sellier-de Gruyter, 2005, 409, nr. 367. 
326 H. ROTH, “§242” in H. HEINRICHS (ed.), Münchener Kommentar Bürgerliges Gesetzbuch, Schuldrecht, Allgemeiner Teil (par. 

241-432), München, Beck, 1985, (69) 96-97. 
327 J. VON STAUDINGER, J., J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen. 

Buch 2: Recht der Schuldverhältnisse. Einl zu §§ 241 ff: §§ 241-243 (Einleitung zum Schuldrecht, Treu und Glauben), Berlijn, 
Sellier-de Gruyter, 2005, 409, nr. 367. 
328 J. VON STAUDINGER, J., J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen. 

Buch 2: Recht der Schuldverhältnisse. Einl zu §§ 241 ff: §§ 241-243 (Einleitung zum Schuldrecht, Treu und Glauben), Berlijn, 
Sellier-de Gruyter, 2005, 409, nr. 368. 
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een verder reikende bescherming geboden zal worden via § 242 BGB. Omgekeerd is het soms wenselijk 

om een inbreuk op § 138 BGB te bestraffen op grond van § 242 BGB teneinde tot minder beperkende 

rechtsgevolgen te komen, hetgeen in feite neerkomt op een inhoudelijke correctie van de contractuele 

regeling in plaats van haar totale nietigheid te bevelen.  

Het is bovendien omstreden of het hierboven beschreven (principiële) samenspel van § 138 BGB 

(geldigheidscontrole) en § 242 BGB (controle op de uitoefening van rechten) in alle situaties van 

toepassing is. Een deel van de literatuur pleit er namelijk voor om overeenkomsten in bepaalde gevallen 

meteen te onderwerpen aan een uitgebreide inhoudelijke controle naar de maatstaf van § 242 BGB. De 

rechtspraak heeft deze zienswijze vooral toegepast ingeval van standaardcontracten en  

-voorwaarden. 329   

Een andere vraag is of een goede zeden-inbreuk van een contractuele clausule vanaf het begin 

vervangen zou kunnen worden door een toepassing van § 242 BGB. Meestal wordt een dergelijke 

wijziging naar § 242 mogelijk geacht. TEICHMANN beperkt dit evenwel tot de gevallen waarin de binding 

aan de gewijzigde overeenkomst voor de benadeelde partij redelijk is.330 

Concluderend kunnen we stellen dat de paragrafen 138, Abs 1 BGB en 242 BGB volledig naast elkaar 

staan in het Duitse recht. De artikelen hebben eenzelfde doel, maar behelzen een volkomen verschillend 

toepassingsgebied en resulteren eveneens in verschillende rechtsgevolgen, waardoor zij vanuit 

dogmatisch oogpunt duidelijk van elkaar gescheiden dienen te worden. Hierbij dient § 138 BGB 

principieel eerst onderzocht te worden alvorens een toetsing gebeurt op grond van § 242 BGB. In de 

praktische toepassing van de wet wordt een zekere wisselwerking evenwel niet uitgesloten, met name 

wanneer de concrete omstandigheden dit vereisen.   

 

 AFWIJKINGEN VAN § 242 BGB? 

 

Daarnaast kan de vraag gesteld worden of § 242 BGB een dwingende norm is en of het contractpartijen 

toegestaan is om af te wijken van deze verplichting.  

M. J. BONELL verdedigt dat de ‘Treu und Glauben‘-verplichting een dwingend karakter dient te 

verkrijgen. 331  De Treu und Glauben kan immers niet in haar geheel uitgesloten worden: “Die 

Massgeblichkeit des Grundsatzes von Treu und Glauben als solche ist der Parteiendisposition entzogen, 

sie können also nicht generell die Beurteilungskriterien der Redlichkeit, des Vertrauensschutzes, der 

sozialen Gerechtigkeit etc. abbedingen […]”.332  Anders is het met de concrete verplichtingen die afgeleid 

worden uit de algemene goede trouw-plicht. Deze zouden contractpartijen wel naar hun hand kunnen 

                                                 
329 J. VON STAUDINGER, J., J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen. 

Buch 2: Recht der Schuldverhältnisse. Einl zu §§ 241 ff: §§ 241-243 (Einleitung zum Schuldrecht, Treu und Glauben), Berlijn, 
Sellier-de Gruyter, 2005, 410, nr. 370. 
330 J. VON STAUDINGER, J., J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen. 

Buch 2: Recht der Schuldverhältnisse. Einl zu §§ 241 ff: §§ 241-243 (Einleitung zum Schuldrecht, Treu und Glauben), Berlijn, 
Sellier-de Gruyter, 2005, 410, nr. 371. 
331 M. J. BONELL, An international restatement of contract law: The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, 

New York, Transnational Publishers, 2005, 150.  
332 G.H. ROTH, “§242” in H. HEINRICHS (ed.), Münchener Kommentar Bürgerliges Gesetzbuch, Schuldrecht, Allgemeiner Teil (par. 

241-432), München, Beck, 2003, (69) 135. 
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zetten. Ook CLAEYS verwijst op die manier naar de Duitse opvatting over het dwingende karakter van de 

goede trouw.333 CLAEYS refereert met name naar de Münchener Kommentar van W. KRUGER, waarin we 

lezen dat partijen “abgemagerte Leistungs- und Pflichtenstandards” kunnen overeenkomen.  

 

2.6   TUSSENBESLUIT 
 

Wanneer we de objectieve goede trouw in haar geheel bekijken, kunnen we stellen dat deze norm door 

de heersende strekking van openbare orde geacht wordt. Er zijn argumenten te vinden die daartegen 

ingaan, doch lijken deze op het eerste zicht niet pertinent te zijn. Wanneer we het vraagstuk evenwel 

grondiger onderzoeken en een onderscheid maken naargelang de drie functies van de goede trouw, 

komen wij niettemin tot een andere conclusie. 

Wat de interpretatieve functie van de goede trouw betreft, komen we tot het besluit dat deze functie 

een louter suppletief karakter dient te krijgen. We baseren ons hiervoor op het feit dat het de 

contractpartijen toegestaan is om af te wijken van concrete interpretaties op grond van de goede trouw. 

Dit kunnen zij doen met behulp van een ‘Entire Agreement Clause’. We verwijzen daarnaast naar de 

cassatierechtspraak die de gebruiken als aanvullende bron van recht – vastgelegd in de artikelen 1135 

en 1160 BW – van suppletief recht acht. Aangezien dit artikel beschouwd wordt als een toepassing van 

de interpretatieve functie van de goede trouw, maken we de analogieredenering en menen we deze 

functie eenzelfde karakter te moeten verlenen.  

De aanvullende werking van de goede trouw lijkt ons evenzeer van louter suppletief recht te zijn. Het 

argument hiervoor wordt gelegd in het feit dat indien de aanvullende werking van de goede trouw de 

openbare orde zou raken, ook alle daaruit voortvloeiende verplichtingen van openbare orde zouden 

moeten zijn. Steunend op drie argumenten, komen we tot de conclusie dat dit niet het geval is. Ten 

eerste kunnen contractpartijen afwijken van dergelijke uit de goede trouw afgeleide gedragsregels. Ten 

tweede lijken niet al deze verplichtingen de grondslagen van ons politiek, sociaal economisch of moreel 

systeem te raken. Als laatste argument halen we aan dat dergelijke specifieke verplichtingen van de 

goede trouw in het GEK evenmin opgevat worden als dwingende normen. Vermits niet alle 

verplichtingen voortvloeiende uit de goede trouw een openbare orde-karakter verkrijgen, kan de 

aanvullende werking van de goede trouw in haar geheel evenmin een openbare orde-karakter 

toegemeten worden. De oorsprong van dit argument vinden we bij L. CORNELIS.  

Een bepaalde strekking van de Franse rechtsleer oordeelt in dezelfde zin, nadat zij de vergelijking 

maakte met de opvatting van de goede trouw in common law systemen. Met name kwam Y.-M. LAITHIER 

tot de constatatie dat de reden waarom common law landen afwijkingen tolereren op de goede trouw-

verplichting, schuilt in het feit dat zij dit begrip enkel hanteren ter aanvulling van lacunes in 

overeenkomsten. Hierdoor kennen common law landen overigens geen algemene en abstracte regel 

die overeenkomt met de goede trouw-regel uit ons burgerlijk wetboek. Na deze vergelijking te hebben 

gemaakt, stelde LAITHIER dat de fonction complétive uit het Franse rechtssysteem eveneens een louter 

suppletief karakter dient te krijgen. Naar analogie met artikel 1135 Cc, hetwelke niet noodzakelijk een 

dwingende regel omvat, besluit LAITHIER dat de fonction complétive – die geen andere natuur heeft dan 

                                                 
333 I. CLAEYS, “Van grijze muis naar bontgekleurde papegaai over algemene normen in het verbintenissenrecht” in I. CLAEYS, De 

kleuren van het recht, Antwerpen, Intersentia, 2012, (86) 87. 
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die van artikel 1135 Cc – eveneens vatbaar is voor contractuele afwijkingen. Daarbij wordt evenwel een 

onderscheid gemaakt tussen concrete verplichtingen waarvan afgeweken kan worden en plichten 

waarvan géén afwijkingen getolereerd worden, zoals de plichten tot eerlijkheid en loyauteit.  

De Duitse rechtsorde lijkt eveneens op dezelfde manier afwijkingen te tolereren op de concrete 

verplichtingen die afgeleid worden uit de objectieve norm van de ‘Treu und Glauben’ uit § 242 BGB. Het 

Duits rechtssysteem hecht een groot belang aan deze paragraaf. De Duitse rechtspraak aanvaardde 

immers al vroeg beperkingen op de contractvrijheid. Hiervoor baseerde ze zich niet alleen op het artikel 

van de goede trouw, doch eveneens op dat van de goede zeden (§ 138, Abs 1 BGB). Deze artikelen lijken 

volledig naast elkaar te staan in het Duitse rechtssysteem. Aangezien een danig belang gehecht wordt 

aan de regel van de Treu und Glauben, kan deze niet in haar geheel uitgesloten worden. Duitsland lijkt 

– net als België en Frankrijk – niettemin contractuele afwijkingen te aanvaarden op concrete 

verplichtingen die afgeleid worden van deze algemene Treu und Glauben-verplichting. Zo wordt gesteld 

dat contractpartijen “abgemagerte Leistungs- und Pflichtenstandards” kunnen overeenkomen. 

Anders is het met de beperkende functie van de goede trouw. Deze functie lijkt ons daarentegen een 

louter dwingend karakter te moeten krijgen. We maakten hiervoor de vergelijking met het verbod op 

rechtsmisbruik, hetwelke in contractuele context geheel gelijkgesteld werd met de beperkende werking 

van de goede trouw, en besluiten dat deze figuur een dwingend karakter heeft. Wij haalden hiervoor 

drie argumenten aan. Als eerste lijkt het ons onmogelijk om rechtsmisbruik op voorhand contractueel 

uit te sluiten. Dit zou ingaan tegen het idee van het verbod op rechtsmisbruik, meer bepaald het matigen 

van de contractuele rechten. De Franse rechtsorde lijkt om dezelfde reden net zo min afwijkingen te 

tolereren op hun ’fonction modératrice’. Ten tweede zijn we ervan overtuigd dat niet elke 

belanghebbende, doch enkel de beschermde partij het verbod op rechtsmisbruik kan inroepen. Als 

gevolg hiervan menen we dat de figuur enkel particuliere belangen tracht te beschermen, en niet het 

ruimere algemeen belang. De regel beschermt immers in essentie enkel de belangen van de 

procespartijen die door een rechtsmisbruik getroffen werden. Als laatste kunnen contractpartijen ons 

inziens afstand doen van de bescherming die het verbod op rechtsmisbruik hen biedt, weliswaar enkel 

wanneer zij zich reeds in de beschermde positie bevinden en wanneer zij dit doen met kennis van zaken. 

Behoudens deze drie argumenten, zien we ook de manier waarop de beperkende functie van de goede 

trouw opgenomen werd in het GEK als bijkomend argument voor de stelling dat deze functie dwingend 

van aard is. 

Ten slotte verwijzen we ook naar de reeds vermelde toepassing van de objectieve goede trouw, zijnde 

de imprevisieleer. Aangezien het de contractpartijen toegestaan is om in hun overeenkomst een 

hardship-clausule te redigeren waarin de bepalingen inzake hardship uit de internationale instrumenten 

uitgesloten worden, zien we ook hierin een argument tegen het dwingende of openbare orde-karakter 

van de objectieve goede trouw. Wat de beperkende werking betreft, komen we niettemin tot een 

afwijkende conclusie, die gerechtvaardigd wordt door de bijzondere inhoud van deze functie. 
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 DE SUBJECTIEVE GOEDE TROUW  

3.1   ALGEMEEN  
 

Hierboven werd reeds toegelicht dat de subjectieve goede trouw de psychologische ingesteldheid is 

waarbij iemand van een bepaald feit, een recht of een rechtstoestand geen kennis heeft en onder de 

gegeven omstandigheden daarvan ook geen kennis behoort te hebben. Deze vorm van de goede trouw 

wordt daarom de ‘goede trouw van het niet weten’ genoemd. 

Wat deze categorie van de goede trouw aangaat, lijkt het ons onwaarschijnlijk dat zij niet van openbare 

orde zou worden aangemerkt. Hoe zouden contractpartijen immers rechtsgeldig kunnen bedingen dat 

zij te kwader trouw mogen zijn bij de uitvoering van hun contract? Ook CORNELIS is deze mening 

toegedaan.334 Volgens deze auteur moet de objectieve goede trouw niet aangemerkt worden als zijnde 

van openbare orde, noch inhoudelijk, noch naar haar sanctie (cf. supra), maar lijkt het de auteur 

daarentegen veel meer voor de hand te liggen dat de subjectieve goede trouw de openbare orde 

aanbelangt.  

In die zin stelt ook de Franse rechtsgeleerde Y.-M. LAITHIER: "Comment envisager sérieusement la 

stipulation d’une clause laissant libre cours à la mauvaise foi de celui en faveur de laquelle elle a été 

rédigée?”335   

 

3.2   FRAUS OMNIA CORRUMPIT 
 

In deel I kwam reeds aan bod dat we een uitvloeisel van de subjectieve goede trouw terugvinden in het 

beginsel ‘fraus omnia corrumpit’. Zoals uiteengezet, veronderstelt de toepassing van dit adagium 

immers de aanwezigheid van kwade trouw in hoofde van de betrokkene. 

In de rechtsleer lijkt er weinig discussie te bestaan omtrent het dwingende karakter van dit beginsel. 

Het wordt namelijk verdedigd dat het beginsel de openbare orde raakt, aangezien het de 

maatschappelijke orde wil bewerkstelligen.336 Het is reeds bekend dat regels enkel van openbare orde 

zijn indien zij “de essentiële belangen van de Staat of de gemeenschap raken of in het privaatrecht de 

juridische grondslagen vastleggen waarop de economische of morele orde van de maatschappij rust” 337. 

Enkel wanneer normen zo noodzakelijk geacht worden voor het functioneren van het maatschappelijk 

(en economisch) bestel, raken zij bijgevolg de openbare orde. Dat is hoe dan ook het geval voor het 

beginsel fraus omnia corrumpit. Dit beginsel raakt immers het algemeen belang dat iedere bedrieglijke 

handeling gesteld met het oogmerk om een ander te schaden, resoluut verboden wordt en dat al haar 

                                                 
334 L. CORNELIS, “Rechtsverwerking, een toepassing van de goede trouw?”, TPR 1990, (545) 601. 
335  Y.-M. LAITHIER, “L’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi est-elle susceptible de clause contraire? Réflexions 

comparatives”, Receuil Dalloz 2014, 33.  
336 J.-F. ROMAIN, Théorie critique du principe général de bonne foi en droit privé, Brussel, Bruylant, 2000, 277; A. BOSSUYT, 
“Algemene rechtsbeginselen in de rechtspraak van het Hof van Cassatie”, TPR 2004, 1648-1650; A. LENAERTS, “Over de algemene 
rechtsbeginselen Fraus omnia corrumpit en het verbod op rechtsmisbruik: een zoektocht naar hun onderlinge afbakening in 
het privaatrecht”, TBBR 2015, (2) 19. 
337 Cf. infra Deel II, titel 1.2.1.2. 
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rechtsgevolgen volledig tenietgedaan worden. 338  De maatschappelijke orde zou immers ernstig 

verstoord zijn indien bedrog vrij spel zou kunnen spelen. 

De rechtbank van eerste aanleg te Brussel ging zelfs nog verder en oordeelde dat het principe fraus 

omnia corrumpit van Belgische internationale openbare orde is.339 

Aangezien het beginsel fraus omnia corrumpit door de huidige rechtspraak en rechtsleer van openbare 

orde (en zelfs van internationale openbare orde) wordt geacht, versterkt dit onze eerder gemaakte 

stelling dat de subjectieve goede trouw van openbare orde dient te worden geacht.  

 

3.3   TUSSENBESLUIT  
 

Wat de subjectieve goede trouw betreft, kunnen we concluderen dat deze categorie van de goede 

trouw – in tegenstelling tot de drie functies van de objectieve goede trouw – wel de openbare orde 

aanbelangt. Het valt immers in geen geval te verdedigen dat partijen in hun overeenkomst zouden 

kunnen stipuleren dat zij te kwader trouw mogen zijn bij de uitvoering van de aangegane verbintenissen. 

Dit standpunt vinden we eveneens terug bij CORNELIS, die hierin wordt bijgetreden door andere 

rechtsleer, waaronder ook een bepaalde strekking in de Franse rechtsleer. 

Daarnaast halen we het beginsel ‘fraus omnia corrumpit’ aan, hetwelke in ieder geval van openbare 

orde (en zelfs van internationale openbare orde) geacht wordt. Vermits voor de toepassing van dit 

beginsel kwade trouw vereist is, wordt onze stelling dat de subjectieve goede trouw een openbare orde-

karakter dient te verkrijgen, hiermee kracht bijgezet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
338 A. LENAERTS, “Over de algemene rechtsbeginselen Fraus omnia corrumpit en het verbod op rechtsmisbruik: een zoektocht 
naar hun onderlinge afbakening in het privaatrecht”, TBBR 2015, (2) 19-20. 
339 Rb. Brussel 3 oktober 1989, Rev.trim.dr.fam. 1990, 385. 



92 

 

ALGEMEEN BESLUIT 

 

Het beginsel van de goede trouw: van openbare orde? Een eenduidig antwoord op deze vraagstelling is 

tot op heden noch in de rechtsleer, noch in de rechtspraak te vinden. Om die reden heeft deze bijdrage 

getracht om de goede trouw en de openbare orde in al hun facetten te onderzoeken. Zo komen we tot 

de conclusie dat voor dit vraagstuk een onderscheid dient gemaakt te worden tussen de verschillende 

waaiers die de goede trouw dekt.  

Als eerste wordt het beginsel van de goede trouw traditioneel opgedeeld in de ’objectieve’ en de 

‘subjectieve’ goede trouw. Daar waar de objectieve goede trouw een algemene gedragsregel inhoudt, 

waaraan contractpartijen zich moeten houden bij de uitvoering van hun overeenkomst, behelst de 

subjectieve goede trouw de psychologische ingesteldheid van de betrokkenen, waarbij deze van een 

bepaald feit, een recht of een rechtstoestand geen kennis hebben en onder de gegeven 

omstandigheden ook geen kennis behoren te hebben. 

De objectieve goede trouw is de goede trouw waarvan sprake in artikel 1134, derde lid BW. Dit artikel 

legt contractpartijen namelijk de algemene verplichting op om zich bij de uitvoering van hun 

overeenkomst te gedragen volgens de goede trouw. Artikel 1134, derde lid BW is een open norm die 

afhankelijk is van de concrete omstandigheden en de heersende opvattingen in de maatschappij. 

Daarnaast is ook de openbare orde is een gelijkaardig open en evolutief concept.  

De norm van de objectieve goede trouw onderging een heuse evolutie, die vandaag tot uitdrukking 

komt in drie onderscheiden functies waarin de norm gebruikt wordt in de rechtspraak, met name een 

interpretatieve, een aanvullende en een beperkende of matigende functie van de goede trouw.  

Wat de interpretatieve functie betreft, komen we tot de conclusie dat deze functie van louter suppletief 

recht geacht dient te worden. Bij deze functie wordt de goede trouw gezien als een criterium ter 

bepaling van de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen. Ingevolge deze functie dient de rechter 

zich immers te laten leiden door wat in de gegeven omstandigheden ‘redelijkerwijze’ aan de afgelegde 

verklaringen toegeschreven mag worden. Het is gebleken dat contractpartijen kunnen afwijken van de 

manier waarop de rechter hun contract normaliter zou interpreteren. Zij kunnen daarbij zowel een 

bepaalde interpretatie als een bepaalde interpretatiemethode uitsluiten. Dit wordt gedaan met behulp 

van een zogenaamde ‘Entire Agreement Clause’, waarin gestipuleerd wordt dat sommige externe 

elementen geen contractuele waarde hebben. In de rechtsleer wordt evenwel opgemerkt dat de goede 

trouw niet in haar geheel uitgesloten kan worden. Contractpartijen kunnen daarentegen wel afwijken 

van concrete interpretaties die voortvloeien uit de goede trouw. Hieruit leiden we af dat de goede trouw 

in haar interpretatieve functie een louter suppletief karakter dient te krijgen. 

Daarnaast speelt ook de cassatierechtspraak inzake de gebruiken – vastgelegd in de artikelen 1135 en 

1160 BW – een belangrijke rol bij de beoordeling van de aard van de interpretatieve functie van de 

goede trouw. We beschouwen artikel 1135 BW immers als een toepassing van deze functie. Waar het 

Hof van Cassatie de gebruiken als aanvullende bron van recht uitdrukkelijk van suppletief recht acht, 

meten we de interpretatieve functie van de goede trouw naar analogie eenzelfde karakter toe.  

Ook de aanvullende functie lijkt ons van louter suppletief recht te zijn. Deze functie biedt de rechtspraak 

de mogelijkheid om op grond van de goede trouw bijkomende verplichtingen op te leggen aan 
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contractpartijen wanneer hun overeenkomst leemtes vertoont. Hier werd duidelijk dat niet alle 

aanvullende verplichtingen die uit de goede trouw-plicht afgeleid worden de openbare orde 

aanbelangen. Wij baseren ons hiervoor op drie argumenten. Ten eerste is het de contractpartijen 

toegestaan om af te wijken van bepaalde concrete verplichtingen die de goede trouw normalerwijze 

zou vereisen. Ten tweede lijken niet al deze specifieke verplichtingen van dermate belang te zijn dat zij 

de grondslagen vastleggen waarop de orde van de samenleving berust. Als laatste argument halen we 

aan dat specifieke verplichtingen van de goede trouw in het GEK evenmin opgevat worden als 

dwingende normen. Dit zal enkel het geval zijn, wanneer dat expliciet zo bepaald wordt. Vermits niet 

alle concrete verplichtingen die afgeleid worden uit de algemene goede trouw-plicht van openbare orde 

lijken te zijn, concluderen we dat de goede trouw tevens in haar aanvullende functie niet van openbare 

orde is. Het feit dat partijen op voorhand kunnen afwijken van dergelijke specifieke verplichtingen leidt 

ons bovendien tot de conclusie dat deze functie evenmin van louter dwingend recht is, doch wel van 

suppletief recht.   

Wat het Frans recht betreft, oordeelt een bepaalde strekking in dezelfde zin. Met name werd gesteld 

dat de ‘fonction complétive’, het Frans equivalent voor onze aanvullende functie, net als in common law 

landen een louter suppletief karakter dient te krijgen. Hiervoor werd de vergelijking gemaakt met artikel 

1135 Cc, hetwelke geen andere natuur lijkt te hebben dan de fonction complétive. Aangezien dit artikel 

niet noodzakelijk een dwingende regel omsluit, lijkt ook de fonction complétive van de goede trouw 

vatbaar te zijn voor contractuele afwijkingen. Onderscheid wordt wel gemaakt tussen concrete 

verplichtingen waarvan afgeweken kan worden en plichten waarvan géén afwijkingen getolereerd 

worden. Ook in Duitsland worden in gelijke mate afwijkingen aanvaard op concrete verplichtingen die 

voortvloeien uit de algemene norm van de ‘Treu und Glauben’.  

Met betrekking tot de beperkende functie zien we het anders. Deze functie verlenen we een dwingend 

karakter. De beperkende functie van de goede trouw houdt in dat contractpartijen het verbod opgelegd 

worden om de rechten voortvloeiende uit hun overeenkomst dermate uit te voeren dat deze in strijd 

zijn met wat volgens de eisen van de redelijkheid en billijkheid verwacht mag worden. Voor de 

beoordeling van het suppletieve, dwingende, dan wel openbare orde-karakter van deze functie, maken 

we de vergelijking met het verbod op rechtsmisbruik. Deze figuur werd immers in contractuele context 

geheel gelijkgeschakeld met de beperkende functie van de goede trouw. De figuur van het verbod op 

rechtsmisbruik lijkt ons dwingend van aard te zijn. Dit blijkt uit drie elementen. Vooreerst lijkt 

rechtsmisbruik onmogelijk op voorhand uit te sluiten, aangezien dit in strijd zou zijn met de essentie van 

de figuur, zijnde de matiging van contractuele rechten. In de Franse rechtsorde worden om dezelfde 

reden net zo min afwijkingen getolereerd op de ’fonction modératrice’, de tegenhanger voor onze 

beperkende werking van de goede trouw. Als tweede argument menen we dat enkel de beschermde 

partij en niet iedere belanghebbende rechtsmisbruik kan inroepen. Deze figuur dient derhalve enkel ter 

bescherming van particuliere belangen, hetgeen wijst op een louter dwingend karakter. De regel 

beschermt in wezen immers enkel de belangen van de partijen die door een rechtsmisbruik getroffen 

werden. Ten derde lijkt het ons mogelijk dat contractpartijen afstand doen van de bescherming die het 

verbod op rechtsmisbruik hen biedt, eens zij zich reeds in de beschermingssfeer van de figuur bevinden 

en indien zij dit doen met kennis van zaken.  

Deze drie argumenten buiten beschouwing gelaten, wijst ook de manier waarop de beperkende functie 

van de goede trouw in het GEK opgenomen werd in de richting van een dwingendrechtelijk karakter.  
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De objectieve goede trouw is evenwel nog uitgebreider dan deze drie functies. Zij wordt immers 

eveneens beschouwd als grondslag voor de ‘imprevisieleer’. Deze leer stelt dat overeenkomsten die 

getroffen worden door een onvoorzienbare omstandigheid waardoor de nakoming van de 

overeenkomst aanzienlijk verzwaard wordt, heronderhandeld dan wel aangepast dienen te worden. De 

imprevisieleer geeft aldus de bovenhand aan de goede trouw en de billijkheid boven het principe van 

de verbindende kracht van de overeenkomst. De leer vond reeds haar ingang in talloze nationale 

rechtsstelsels, evenals in een aantal internationale normen. Hoewel België en Frankrijk de 

imprevisieleer (nog) niet aanvaard hebben, kunnen contractpartijen in hun overeenkomst zelf bepalen 

wat de gevolgen zijn van onvoorzienbare omstandigheden. Aangezien partijen in een zogenaamde 

‘hardshipclausule’ kunnen afwijken van de regelingen van imprevisie uit de internationale instrumenten, 

trekken we ook hieruit de gevolgtrekking dat geen openbare orde-karakter weggelegd is voor de 

objectieve goede trouw. De bijzondere inhoud van de beperkende functie rechtvaardigt evenwel onze 

eerder gemaakte afwijkende conclusie met betrekking tot die functie. 

Dit leidt ons tot de subjectieve goede trouw. Deze categorie van de goede trouw achten we wel van 

openbare orde. Hiervoor baseren we ons op de ogenschijnlijke onmogelijkheid om bij clausule in een 

contract overeen te komen dat men te kwader trouw mag zijn bij de uitvoering van de verbintenissen. 

Kwade trouw wordt immers gezien als de tegenpool van de subjectieve goede trouw. Deze stelling 

wordt bovendien kracht bijgezet doordat het beginsel ‘fraus omnia corrumpit’, hetwelke voortvloeit uit 

de subjectieve goede trouw, van openbare orde – en zelfs van internationale openbare orde – 

beschouwd wordt.   

We concluderen dat de opdeling van de goede trouw in haar verschillende onderscheidingen van groot 

belang is in de ontdekkingstocht inzake het al dan niet openbare orde-karakter van dit beginsel. Waar 

we de interpretatieve en aanvullende functie van de (objectieve) goede trouw van suppletief recht 

beschouwen, menen we de beperkende functie een louter dwingendrechtelijk karakter te moeten 

verlenen. De subjectieve goede trouw lijkt ons daarentegen veeleer een openbare orde-karakter te 

moeten krijgen. Het valt uiteraard af te wachten hoe de rechtspraak in de praktijk zal omgaan met dit 

vraagstuk, wanneer (of indien) dit aan bod zou komen.    
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