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INLEIDING 

1. Onderwerp 

1. ONDERWERP - Dit onderzoek heeft betrekking op informatieverplichtingen, een 

onderwerp dat een zeer belangrijke rol speelt in professionele relaties. Om die reden zal het 

in dit onderzoek enkel gaan om de professionele informatieverstrekking. Meer bepaald zullen 

de volgende twee zaken worden nagegaan: wanneer moet een professioneel informatie 

verstrekken en hoe is de bewijslast bij een beweerde informatiefout verdeeld: moet de 

informatiegerechtigde aantonen dat er een informatiefout is of moet de informatieplichtige 

aantonen dat hij de informatie heeft overgedragen? 

2. Omschrijvingen  

2. OMSCHRIJVINGEN - Twee begrippen zullen doorheen dit onderzoek de rode draad 

vormen, namelijk ‘de informatieverplichting’ en ‘het bewijs’. Hoewel beide begrippen een 

wettelijke definitie missen, is er dankzij de literatuur toch een omschrijving.1 Daar wordt een 

informatieplicht omschreven als een verbintenis in hoofde van de informatieplichtige die eruit 

bestaat de informatiegerechtigde afdoende te informeren. Dit wordt ofwel gedaan met het 

oog op het bereiken van een volwaardige toestemming, ofwel met de bedoeling een (goede) 

uitvoering van het contract te realiseren.2  

 

Het begrip ‘bewijs’ spreekt daarentegen minder voor zich. Zodoende zijn er talrijke definities,3 

waarbij de auteurs in het algemeen drie onderscheiden betekenissen hanteren: ‘de 

bewijslast’, ‘de bewijsmiddelen’ en ‘het verkregen resultaat’.4 Als deze drie betekenissen 

samen worden genomen, geeft dat de volgende omschrijving van het begrip ‘bewijzen’: “het 

overeenkomstig de wet overtuigen van de rechter van de waarachtigheid van een feit”.5 

                                                           
1
 A. DE BOECK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten. 

Grondslagen, draagwijdte en sancties, Antwerpen, Intersentia, 2000, 1; B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht, 

Mechelen, Kluwer, 2013, 2.  
2 

D. FRERIKS, “Onderzoeks- en mededelingsverplichting in het contractenrecht”, TPR 1992, (1187) 1238. 
3
 S. STIJNS, Verbintenissenrecht, II, Brugge, Die Keure, 2009, 152; K. WAGNER, “Actualia burgerlijk 

bewijsrecht”, P&B 2009, afl. 5, (153) 157; W. VANDENBUSSCHE, “De bewijslast in het licht van de dynamiek van 

de burgerlijke procedure” in S. RUTTEN, B. VANLERBERGHE, N. CLIJMANS, I. COUWENBERG, L. 

FRANKIGNOUL, A. HOC, B. MAES, D. MOUGENOT, W. VANDENBUSSCHE, J. VAN DONINCK, P. 

VANLERSBERGHE en S. VAN SCHEL, Het bewijs in het burgerlijk proces, Brugge, Die Keure, 2015, (31) 33-34; 

L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 204. 
4
 B. SAMYN, Privaatrechtelijk bewijs: een diepgaand en praktisch overzicht, Oostende, Story Publishers, 2012, 

31; B. ALLEMEERSCH, I. SAMOY en W. VANDENBUSSCHE, “Burgerlijk bewijsrecht. Inleiding. Begrippen en 

basisbeginselen”, TPR 2015, afl. 2, (605) 606-607; B. ALLEMEERSCH, Taakverdeling in het burgerlijk proces, 

Antwerpen, Intersentia, 2007, 325. 
5
 B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht, Mechelen, Kluwer, 2013, 3. 
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Hierbij is er evenwel geen absolute zekerheid vereist, de rechter heeft genoeg aan een 

rechterlijke zekerheid. Dat is een waarschijnlijkheid die grenst aan de zekerheid.6  

 

3. SYNONIEMEN - De titel omvat de term ‘informatieplichten’. Dit concept kan evenwel 

ook als volgt worden aangeduid: de mededelingsplicht, de voorlichtingsplicht, de 

inlichtingenplicht, et cetera. Doorheen de masterproef zullen die begrippen bijgevolg als 

synoniemen gehanteerd worden.7  

3. Probleemstelling 

4. ALGEMEEN - Door in een informatierecht te voorzien, beschermen informatieplichten 

de zwakkere partij, i.e. de minder geïnformeerde.8 Die bescherming wordt evenwel niet altijd 

gerealiseerd omdat bij een miskenning van het recht de afdwinging ervan niet evident is.9 

Meestal zal de informatiegerechtigde zijn recht namelijk afdwingen door een uitvoering bij 

equivalent te vorderen, terwijl in dat geval de bewijslast relatief zwaar is. Immers, wanneer 

de eiser op grond van art. 1382-1383 BW of op grond van een contractuele wanprestatie een 

schadevergoeding zou willen vorderen, moeten er drie zaken bewezen worden:  de schade, 

de beweerde fout van de wederpartij en het causaal verband daartussen.1011 De 

bewijslevering van het oorzakelijke verband is sowieso al niet gemakkelijk, maar in het kader 

van de miskenning van informatieplichten is dat volgens auteurs zoals VANSWEEVELT nog 

moeilijker.12 Op die bewijsmoeilijkheid zal echter niet dieper worden ingegaan. Het 

onderzoek zal namelijk eerder betrekking hebben op de knelpunten omtrent de 

                                                           
6
 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 204; J.-L. FAGNART,  

“Charge de la preuve et responsabilité médicale” in X., Mélanges offerts à Pierre Van Ommeslaghe, Brussel, 

Bruylant, 2000, (91) 92. 
7
 A. DE BOECK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten. 

Grondslagen, draagwijdte en sancties, Antwerpen, Intersentia, 2000, 9. 
8
 E. SWAENEPOEL, Toetsing van het contractuele evenwicht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 33-34; R. 

TIMMERMANS, “Precontractuele informatievergaring en -verstrekking, een dwingende plicht voor de 

vastgoedmakelaar” in R. DERINE, H. COUSY, J. COUTURIER, W. DELVA, J. HERBOTS en R. VEKEMAN 

(eds.), Het onroerend goed in de praktijk, XVI, 2014, (109) 115. 
9
 T. VANSWEEVELT, “De schending van de informatieplicht als autonome schade”, T.Gez.2012, afl. 4, (266) 266.  

10
 Buitencontractueel: H. BOCKEN, I. BOONE en M. KRUITHOF, Inleiding tot het schadevergoedingsrecht. 

Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en andere schadevergoedingsstelsel, Brugge, Die Keure, 2014, 27; E. 

NORDIN, De schadevergoeding in het aansprakelijkheidsrecht: tussen compensatie en handhaving, 2014, 10; 

Cass. 17 december 2009, AR C.08.0145.N, www.cass.be. Contractueel: R. STEENNOT, “Schadevergoeding 

wegens gebrek aan overeenstemming”, NJW 2014, afl. 294, (34) 34; T. VANSWEEVELT, De civielrechtelijke 

aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis, Antwerpen-Brussel, Maklu-Bruylant, 1997, 165. 
11

 In de rechtspraak en in de literatuur is reeds algemeen aanvaard dat de informatiegerechtigde zijn schade en 

het causaal verband dient aan te tonen (Rechtspraak: Cass. 16 december 2004, AR C.03.0273.N, T.Gez.2004-

05, afl. 4, 298, noot S. LIERMAN; Cass. 11 juni 2009, AR C.08.0199.F, www.cass.be. Rechtsleer: C. LEMMENS, 

“Het pleit dan toch niet beslecht. De implicaties van het arrest van het Hof van Cassatie van 25 juni 2015 op de 

bewijslast van de geïnformeerde toestemming van de patiënt”, T.Gez.2015, afl. 5, (352) 366; T. GOMBEER, 

“Cassatie verduidelijkt wet op de patiëntenrechten”, Juristenkrant 2009, (4) 4-5). 
12

 T. VANSWEEVELT, “De schending van de informatieplicht als autonome schade”, T.Gez.2012, afl. 4, (266) 

266-268; E. VERJANS, “Schade wegens gebrek aan voorbereiding bij schending van het informed-consent-

vereiste”, T.Gez. 2014-15, afl. 3, (242) 243. 

http://www.cass.be/
http://www.cass.be/
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bewijslevering van de informatiefout. Meer concreet zullen de twee onderstaande problemen 

besproken worden.  

 

5. EERSTE PROBLEEM: BESTAAN - Het eerste probleem houdt verband met het bestaan 

van een informatieplicht. Meer bepaald doet het zich voor, wanneer het informatierecht van 

een informatiegerechtigde miskend is en hij dat zou willen afdwingen. In dat geval zal hij zijn 

aanspraak moeten aantonen want het is niet voldoende om louter titularis te zijn van een 

recht.13 Het aantonen van zijn aanspraak doet hij door de grondslag van het subjectief recht 

te bewijzen.14 Vermits de grondslag van een informatierecht een informatieverplichting is, zal 

de informatiegerechtigde dus het bewijs moeten leveren van het bestaan van de 

informatieplicht. Die bewijslevering zal geen probleem vormen als de informatieplicht 

gegrond is op een wetsbepaling, want dan zal de informatiegerechtigde louter moeten 

aantonen dat hij onder de toepassingsvoorwaarden van de rechtsregel valt.15 Ook als de 

plicht is overeengekomen in een contract, doen er zich geen problemen voor omdat de plicht 

dan expliciet is voorgeschreven. Indien de verplichting daarentegen voortvloeit uit de 

zorgvuldigheidsnorm of het beginsel van de goeder trouw, ligt het bewijs net iets moeilijker. 

De eiser dient dan immers aan te tonen dat niet-specifieke normen een specifieke 

verplichting opleggen en dat wordt in de literatuur absoluut niet als een evidentie 

beschouwd.16 

 

6. TWEEDE PROBLEEM: BEWIJSLASTVERDELING - Eens het bestaan van de informatieplicht 

is bewezen, op wie rust dan de bewijslast: is het de informatiegerechtigde die moet aantonen 

dat de informatieplicht is miskend, of is het de informatieplichtige die moet aantonen dat hij 

zijn informatieplicht heeft nageleefd? Deze vragen geven het tweede probleem weer, met 

name de rechtsonzekerheid omtrent de precieze bewijslastverdeling bij een beweerd 

informatiegebrek.  

 

 Vooral twee periodes worden in sterke mate gekenmerkt door die rechtsonzekerheid: 

enerzijds de periode tussen 1997 en 2004 en anderzijds de periode sinds 2015. Een kort 

                                                           
13

 S. STIJNS, Verbintenissenrecht, II, Brugge, Die Keure, 2009, 152; I. SAMOY en W. VANDENBUSSCHE, 

“Bewijsrecht. Recente ontwikkelingen in het burgerlijk bewijsrecht” in VRG ALUMNI (ed.) Recht in beweging. 22
e
 

VRG Alumnidag 2015, Antwerpen, Maklu, 2015, (53) 53. 
14

 F. GLANSDORFF, Les obligations d'information, de renseignement, de mise en garde et de conseil, Brussel, 

Larcier, 2006, 203; B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht, Mechelen, Kluwer, 2013, 3. 
15

 B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht, Mechelen, Kluwer, 2013, 3. 
16

 D. FRERIKS, “Onderzoeks- en mededelingsverplichting in het contractenrecht”, TPR 1992, (1187) 1225; A. DE 

BOECK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten. Grondslagen, 

draagwijdte en sancties, Antwerpen, Intersentia, 2000, 379; I. CLAEYS en A. VAN DE MEULEBROUCKE, “Van 

grijze muis naar bontgekleurde papegaai. Over algemene normen in het verbintenissenrecht.” in I. CLAEYS (ed.), 

De kleuren van het recht, Intersentia, Antwerpen, 2012, (39) 49 en 93. 



4 
De bewijslast bij miskenning van informatieplichten - Saida Bouras 

historisch overzicht zal dit verduidelijken. Zo was het sinds de jaren ’50 van de vorige eeuw 

vaststaande rechtspraak dat de informatiegerechtigde moest instaan voor de bewijsvoering 

van de informatiefout.17 18 Slechts éénmaal19 wijkt het Hof van Cassatie daarvan af door in 

een uitspraak van 1968 te beslissen dat de informatieplichtige het bewijs moest leveren van 

de informatieoverdracht. Dat arrest heeft evenwel geen navolging gekend in de rechtspraak, 

waardoor er tot 1997 zekerheid was omtrent de bewijslastverdeling: de informatieplichtige 

moest de bewijslast van de fout dragen.20  

 

In het jaar 1997 veranderde dat. Het Franse Hof van Cassatie besliste immers dat voortaan 

de informatieplichtige de bewijslast zou moeten dragen van de informatieoverdracht.21 Dit 

zorgde in eigen land voor een jarenlange rechtsonzekerheid op het gebied van de 

bewijslastverdeling, omdat verschillende auteurs22 en feitenrechters het idee oppikten.23 In 

2004 maakte het Hof van Cassatie gelukkig een einde aan die rechtsonzekerheid.24 Hoewel 

de feitenrechters volgden,25 waren er wel nog steeds auteurs voorstander van het standpunt 

van het Franse Hof van Cassatie. Naast het Franse cassatiearrest van 1997 haalden zij hun 

inspiratie onder meer uit deze drie zaken: de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie, 

de bijzondere wetsbepalingen die de bewijslast op bepaalde professionelen plaatsten en tot 

slot een cassatiearrest van 2006. In dat arrest waagde het Hof van Cassatie zich eenmaal26 

aan een uitspraak zoals die van het Franse Hof van Cassatie. Samen met de kritische 

ingesteldheid van de auteurs veroorzaakte het cassatiearrest een latente onzekerheid in ons 

rechtsstelsel.27  

                                                           
17

 R. D’HAESE, “Medische contracten in het licht van het recht op eerbied voor de fysieke integriteit. De informed 

consent-vereiste als raakpunt”, TBBR 2010, (431) 454-455; Cass. (FR) 29 mei 1951, JCP 1951, 6421, noot R. 

PERROT. 
18

 Bv. Brussel 29 maart 1996, T.Gez. 1998-99, 32, noot D. PHILIPPE; Antwerpen 18 februari 1997, T.Gez. 1997-

98, 341; Antwerpen 21 februari 1997, RW 1997-98, 1078, noot H. NYS. 
19

 Dat er slechts één afwijkende uitspraak is geweest, kan niet met zekerheid gesteld worden. Het Hof van 

Cassatie publiceert namelijk niet al zijn arresten. Bijgevolg is het mogelijk dat er meerdere afwijkende uitspraken 

zijn geweest. 
20

 Cass. 26 januari 1968, Arr.Cass. 1968, 708. Bv: Brussel 29 maart 1996, T.Gez. 1998-99, 32, noot D. 

PHILIPPE; Antwerpen 18 februari 1997, T.Gez. 1997-98, 341; Antwerpen 21 februari 1997, RW 1997-98, 1078, 

noot H. NYS. 
21

 Cass. (FR) 25 februari 1997, nr. 94-19.685, www.dalloz.fr. 
22

 R.O. DALCQ, “Consentement et information du patient. Accès au dossier médical”, T.Gez. 1997-98, (477) 478; 

E. HANNOSSET, “Réflexions critiques sur l’évolution de quelques questions de droit médical”, T.Gez. 2000-01, 

(124) 130. 
23

 Luik 30 april 1998, T.Gez. 1998-99, 139, noot T. VANSWEEVELT; Antwerpen 20 september 1999, T.Gez. 

2001-02, 159; Luik 4 januari 2001, T.Gez. 2002-03, 330; Antwerpen 13 maart 2000, T.Gez. 2001-02, 245; Luik 10 

mei 2001, T.Gez. 2001-02, 247; Antwerpen 28 juni 2001, T.Gez. 2003-04, 181; Rb. Namen 30 maart 2001, 

T.Gez. 2001-02, 34; Rb. Hoei 8 november 2001, JLMB 2003, 1659.  
24

 Cass. 10 december 2004, AR C.03.01.43.N, www.cass.be; Cass. 16 december 2004, AR C.03.0273.N, 

T.Gez.2004-05, afl. 4, 298, noot S. LIERMAN; Cass. 16 december 2004, AR C.03.0407.N, www.cass.be. 
25

 Ibid. 
26

 Zie opmerking in voetnoot 19. 
27

 HvJ 18 december 2014, nr. C-449/13, ECLI:EU:C:2014:2464, ‘Consumer Finance’; Cass. 20 maart 2006, 

Arr.Cass. 2006, afl. 3, 645; R. STEENNOT, “De totstandkoming van de kredietovereenkomst: impact van Boek 

http://www.dalloz.fr/
http://www.cass.be/
http://www.cass.be/
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Sinds kort heeft die rechtsonzekerheid evenwel een hoogtepunt bereikt met het 

cassatiearrest van 25 juni 2015. Daarin heeft het Hof van Cassatie beslist dat de 

informatieplichtige, in casu een advocaat, de bewijslast draagt van een informatieoverdracht 

en niet dat de informatiegerechtigde de bewijslast draagt van de informatiefout.28  Heeft het 

Hof hiermee zijn standpunt uit de arresten van 1968 en 2006 bevestigd of zijn er bijzondere 

omstandigheden die de uitspraak verklaren? Reeds de dag nadien lijkt het Hof op het eerste 

gezicht die vraag te beantwoorden. Helaas heeft het Hof zich niet uitgesproken over de 

bewijslastverdeling: het middel dat betrekking had op de bewijslast werd onontvankelijk 

verklaard. Momenteel is het dus nog steeds wachten op een uitspraak die enige duidelijkheid 

zal brengen. Zolang dat niet gebeurt, blijft men met de vraag zitten hoe de bewijslast precies 

verdeeld is bij  een beweerd informatieverzuim.29      

4. Onderzoek(svraag) 

7. ONDERZOEKSVRAAG - Uit de probleemstelling blijkt duidelijk dat het nodig is om in dit 

onderzoek een antwoord te formuleren op de volgende vraag: wanneer moet er informatie 

gegeven worden en hoe is de bewijslast bij een beweerde informatiefout verdeeld: moet de 

informatiegerechtigde aantonen dat er een informatiefout is of moet de informatieplichtige 

aantonen dat hij de informatie heeft overgedragen? De vraag is afgebakend in twee 

onderscheiden delen en zo zal tevens het onderzoek worden gevoerd. Waar in het eerste 

deel het bestaan van de informatieplicht zal worden onderzocht, zal ik in het tweede deel 

stilstaan bij de bewijslastverdeling in geval van een beweerd informatiegebrek. 

 

8. ONDERZOEK: DEEL I - Eerst en vooral zal in het eerste deel worden nagegaan wat een 

informatieverplichting precies is (I, Hoofdstuk 1, Afdeling 1). Daarnaast zal dieper worden 

ingegaan op de ratio legis van de plicht om op die manier een beter inzicht te verwerven in 

informatieverplichtingen (I, Hoofdstuk 1, Afdeling 2). Tot slot zal kort het onderscheid met 

een onderzoeksplicht (I, Hoofdstuk 1, Afdeling 3) en met een raadgevingsplicht (I, Hoofdstuk 

1, Afdeling 4) worden aangehaald. Dat laatste is niet irrelevant, vermits het in de masterproef 

eveneens zal gaan over professionelen op wie een raadgevingsplicht rust. Denk maar aan 

notarissen en advocaten.  

 

In het tweede en derde hoofdstuk van dit deel zal er een antwoord worden geformuleerd op 

het eerste luik van de onderzoeksvraag en zal er zodoende enige aandacht geschonken 

                                                                                                                                                                                     
VII van het Wetboek van Economisch Recht en de rechtspraak van het Hof van Justitie op de precontractuele 

verplichtingen”, TBH 2016, afl. 2, (117) 129; Art. 209 W. Verz., BS 30 april 2014. 
28 

Cass. 25 juni 2015, RGAR 2015, afl. 8, 15.219, noot F. GLANSDORFF.   
29

 Cass. 26 juni 2015, Bank Fin.R. 2015, afl. 6, 432; W. VANDENBUSSCHE, “Over de bewijsrisicoverdeling bij de 

schending van informatieplichten. Een gordiaanse knoop om te ontwarren?”, RW 2015-16, (1665) 1669. 
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worden aan de juridische grondslag van de informatieverplichting (I, Hoofdstuk 2). Daarmee 

samenhangend zal vervolgens bepaald worden wanneer de bewijslevering van het bestaan 

van een informatieplicht evident is en wanneer dat niet het geval is (I, Hoofdstuk 3). Gelet op 

het feit dat dit onderzoek in beperkte mate rechtsvergelijkend is, zal ik telkens eventuele 

interessante discrepanties toelichten tussen enerzijds het Belgische recht en anderzijds het 

Franse en Nederlandse recht.  

 

9. ONDERZOEK: DEEL II - Terwijl het eerste deel gaat over het bestaan van de 

informatieverbintenis, heeft het tweede deel betrekking op de bewijslastverdeling bij 

miskenning van die verbintenis. In het eerste hoofdstuk zal kort worden ingegaan op de 

algemene bewijslastregels in burgerlijke zaken (II, Hoofdstuk 1). Aangezien deze 

masterproef in grote mate handelt over het bewijsrecht, is het volgens mij belangrijk om stil 

te staan bij het bewijsrecht.   

 

In het tweede hoofdstuk volgen de twee stellingen die worden ingenomen met betrekking tot 

dit thema. Vooral de diverse argumentaties voor deze stellingen zullen aan bod komen 

(Hoofdstuk II, Afdeling 1-2). Verder zal ik in het derde hoofdstuk onderzoeken of er al dan 

niet een rode draad is te trekken doorheen alle cassatiearresten die gaan over de 

bewijslastverdeling bij informatiegebreken (II, Hoofdstuk 3). Die rechtspraakanalyse (II, 

Hoofdstuk 3, Afdeling 1-2) zal helpen om het tweede luik van de centrale onderzoeksvraag te 

kunnen beantwoorden, met name ‘Hoe is de bewijslast bij een beweerde informatiefout 

verdeeld: moet de informatiegerechtigde het gebrek aan een informatieoverdracht aantonen 

of is het eerder de informatieplichtige die het bewijs moet leveren van een 

informatieoverdracht?’. Tot slot zal er enige aandacht uitgaan naar de draagwijdte van het 

recente cassatiearrest van 25 juni 2015 (II, Hoofdstuk 3, Afdeling 3). 

5. Onderzoeksmethode  

10. ONDERZOEKSMETHODE - Het onderzoek zal hoofdzakelijk gevoerd worden via een 

bronnen- en literatuuronderzoeksmethode. Daarnaast zal de methode van de 

rechtspraakanalyse worden gehanteerd. Meer bepaald zullen alle cassatiearresten over de 

bewijslastverdeling bij een informatieverzuim worden geanalyseerd. Tot slot zal in beperkte 

mate een rechtsvergelijkende methode worden toegepast. De rechtsvergelijking zal dan 

horizontaal zijn en zal beperkt blijven tot het Franse en Nederlandse rechtsstelsel omdat het 

nuttig is het Belgische rechtsstelsel met die twee te vergelijken. De drie rechtsstelsels 

hebben immers dezelfde algemene bewijslastregels, terwijl hun hoogste rechtscolleges tot 
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2015 uiteenlopende standpunten hebben ingenomen omtrent de bewijslastverdeling bij een 

informatiefout.30 

6. Relevantie 

11. RELEVANTIE - Het onderzoek heeft betrekking op het burgerlijk bewijsrecht, een 

belangrijk thema binnen het Belgische recht. Immers, wat zouden rechtssubjecten met hun 

subjectief recht zijn, als ze het niet zouden kunnen afdwingen?  

 

Meer concreet zal dit onderzoek de onduidelijkheid over de bewijslastverdeling bij een 

beweerde informatiefout proberen weg te werken. Die twijfel bestaat al lang, maar is sinds 

een recent cassatiearrest van 25 juni 2015 sterk toegenomen. Bijgevolg zal het onderzoek 

ook zeer actueel zijn.  

 

  

 

 

                                                           
30

 I. GIESEN, Bewijs en aansprakelijkheid. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de bewijslast, de 

bewijsvoeringslast, het bewijsrisico en de bewijsrisico-omkering in het aansprakelijkheidsrecht, Den Haag, Boom 

Juridische uitgevers, 2001, 112-119, 122-124 en 130. Algemene bewijslastregels: Artikel 1315 BW; Artikel 1315 

C.c.; Art. 150 Rv. Standpunt van de hoogste rechtscolleges: Cass. 10 december 2004, AR C.03.01.43.N, 

www.cass.be; Cass. 16 december 2004, AR C.03.0273.N, T.Gez.2004-05, afl. 4, 298, noot S. LIERMAN; Cass. 

16 december 2004, AR C.03.0407.N, www.cass.be; Cass. (FR) 25 februari 1997, nr. 94-19.685, www.dalloz.fr; 

Cass. (FR) 29 april 1997, nr. 12.935; RGAR 1998; Cass. (FR) 5 januari 2016, nr. 14-11.624, www.dalloz.fr; Hoge 

Raad (NL) 19 februari 2016, nr. 15/01318, www.wolterskluwer.nl. 

http://www.cass.be/
http://www.cass.be/
http://www.dalloz.fr/
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=rn86692
http://www.dalloz.fr/
http://www.wolterskluwer.nl/
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DEEL I. BESTAAN VAN EEN INFORMATIEVERPLICHTING 

12. STRUCTUUR - In dit deel zal dieper worden ingegaan op het eerste luik van de 

onderzoeksvraag. Eerst zal de figuur van de informatieplicht nader worden onderzocht 

(Hoofdstuk 1). Na de analyse van de informatieplicht, zal worden stilgestaan bij de juridische 

grondslag van de informatieverbintenis (Hoofdstuk 2) en ten slotte zal dan kort worden 

toegelicht in welke gevallen het moeilijk is om het bestaan van een informatieplicht aan te 

tonen (Hoofdstuk 3).  

Hoofdstuk 1. Informatieverplichting 

13. STRUCTUUR - In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op het begrip 

informatieverplichting. Er zal meer bepaald enige aandacht uitgaan naar de omschrijving 

(Afdeling 1), de ratio legis (Afdeling 2), de verhouding met de onderzoeksplicht (Afdeling 3) 

en tot slot de verhouding met de raadgevingsplicht (Afdeling 4).  

Afdeling 1. Omschrijving 

14. OMSCHRIJVING - Zo belangrijk als informatieplichten vandaag de dag zijn, zo irrelevant 

waren ze in de Napoleontische periode. Dit blijkt onder meer uit de Code Civil die nauwelijks 

enige aandacht besteedt aan de informatieverplichtingen.31 Om die reden is men voor een 

omschrijving van het begrip aangewezen op de literatuur die de informatieplicht als volgt 

omschrijft:  een verbintenis in hoofde van de informatieplichtige die eruit bestaat bepaalde 

informatie mee te delen aan de tegenpartij.32 Met welk doel de informatieplichtige dat doet, 

hangt af van het aard van de informatieverbintenis.33  

                                                           
31

 A. DE BOECK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten. 

Grondslagen, draagwijdte en sancties,  Antwerpen, Intersentia, 2000, 1 en 99: de Napoleontische wetgever heeft 

geen oog gehad voor een algemene informatieplicht, wel sporadisch voor een specifieke zoals in artikel 1602 

BW. R. TIMMERMANS, “Precontractuele informatievergaring en -verstrekking, een dwingende plicht voor de 

vastgoedmakelaar” in R. DERINE, H. COUSY, J. COUTURIER, W. DELVA, J. HERBOTS en R. VEKEMAN 

(eds.), Het onroerend goed in de praktijk, XVI, 2014, (109) 112; G. HEIRMAN, “De algemene informatie 

verplichting t.a.v. consumenten in het Wetboek van Economisch Recht (art. VI.2 WER)” in G. STRAETMANS en 

R. STEENNOT (eds.), Wetboek economisch recht en de bescherming van de consument, Antwerpen, Intersentia, 

2015, (57) 59. 
32

 D. FRERIKS, “Onderzoeks- en mededelingsverplichting in het contractenrecht”, TPR 1992, (1187) 1193; A. DE 

BOECK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten. Grondslagen, 

draagwijdte en sancties,  Antwerpen, Intersentia, 2000, 464. 
33

 D. FRERIKS, “Onderzoeks- en mededelingsverplichting in het contractenrecht”, TPR 1992, (1187) 1238-1239. 
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1. Contractuele informatieplichten 

15. CONTRACTUELE INFORMATIEPLICHTEN - Wanneer het gaat om contractuele 

informatieverbintenissen, moet er een onderscheid gemaakt worden tussen 

hoofdverbintenissen en accessoire verbintenissen. Bij een hoofdverbintenis vindt de 

informatieoverdracht plaats omdat op die manier het contract uitgevoerd wordt. Bij een 

accessoire informatieverbintenis wordt de informatie voornamelijk overgedragen om een 

goede uitvoering van het contract te realiseren (Infra 26, nr. 56).34   

2. Precontractuele informatieplichten 

16. PRECONTRACTUELE INFORMATIEPLICHTEN - Precontractuele informatieverplichtingen 

kennen tevens een dubbele doelstelling. Enerzijds laten ze de informatiegerechtigde toe om 

met diens toestemming de overeenkomst tot stand te brengen. Anderzijds zorgen ze ervoor 

dat de informatieplichtige op volwaardige wijze kan toestemmen tot het contracteren.35 In het 

eerste geval maakt de precontractuele informatieplicht een bestaansvoorwaarde uit van het 

contract, in het tweede geval een geldigheidsvoorwaarde.36  

2.1 Bestaansvoorwaarde 

17. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST - Wanneer de precontractuele informatieplicht een 

bestaansvoorwaarde is van de overeenkomst, betekent dit dat een aspirant-contractpartij 

minstens geïnformeerd moet worden over de essentiële bestanddelen van de overeenkomst. 

Zonder die informatieoverdracht kan er namelijk geen contract tot stand komen, aangezien 

er in dat geval geen wilsovereenstemming kan zijn over de essentiële bestanddelen van het 

contract.  

 

Neem nu het voorbeeld van een koopovereenkomst. Een verkoper zal in zijn aanbod de 

kandidaat-koper dienen te informeren over het te kopen goed en de gevraagde prijs (art. 

1583 BW). Stel nu dat de aspirant-koper niet in kennis is gesteld van de prijs. In dat geval zal 

er geen wilsovereenstemming bereikt zijn over één van de hoofdbestanddelen van de 

overeenkomst, waardoor het koopcontract niet tot stand kan komen.37 

 

18. TOTSTANDKOMING BEDING - Precontractuele informatieverplichtingen zijn niet alleen 

belangrijk voor de totstandkoming van de gehele overeenkomst, maar tevens voor de 

                                                           
34

 Ibid. 
35

 Ibid. 
36

 A. DE BOECK, “Enkele aspecten van de precontractuele informatie-uitwisseling (noot onder Luik 24 april 2001 

en Gent 27 juni 2001), TBBR 2004, afl. 5, (262) 263. 
37

 Ibid. 
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totstandkoming van ieder beding. Immers, iedere clausule in een overeenkomst, kan pas 

voor de tegenpartij verbintenissen in het leven roepen, indien deze de clausule aanvaard 

heeft en er logischerwijze van op de hoogte is gebracht. Deze problematiek speelt vooral 

een grote rol met betrekking tot de algemene voorwaarden van een contract.38 

 

19. OBLIEGENHEIT - De informatieplicht als bestaansvoorwaarde, maakt geen afdwingbare 

informatieplicht uit, maar is louter constitutief voor de rechtshandeling, in het bijzonder voor 

het sluiten van een contract.39 In de literatuur wordt bijgevolg een andere term aangewend 

om deze “plichten” te omschrijven, met name de ‘Obliegenheit’. De Obliegenheit is een 

verplichting die minder verregaand is dan een volwaardige verbintenis en kan daarom niet 

afgedwongen worden. Het is slechts een last.40 

2.2 Geldigheidsvoorwaarde 

20. VOLWAARDIGE TOESTEMMING - Wanneer de informatieplicht tot doel heeft een 

volwaardige toestemming te realiseren, kan de verplichting gezien worden als een 

geldigheidsvoorwaarde.41 Wat er precies verstaan moet worden onder een volwaardige 

toestemming, wordt door de doctrine verduidelijkt. Zo menen  auteurs dat een dergelijke 

toestemming onder meer impliceert dat de wilsvorming niet is aangetast door één van de 

wilsgebreken.42 Wanneer die omschrijving wordt doorgetrokken naar de sfeer van de 

informatieplichten, is een volwaardige toestemming een toestemming die met kennis van 

zaken gegeven wordt.43 Een toestemming die bijgevolg vrij is van dwaling of bedrog.44  

 

                                                           
38

 Vred. Oudenaarde-Kruishoutem 6 november 2008, T.Vred. 2012, afl. 5-6, 363; K. BERNAUW, “De 

gemeenrechtelijke informatieplicht van de verzekeraar”, T.Verz. 2010, dossier nr. 16, (15) 50; A. DE BOECK, 

“Enkele aspecten van de precontractuele informatie-uitwisseling (noot onder Luik 24 april 2001 en Gent 27 juni 

2001), TBBR 2004, afl. 5, (262) 264. 
39

 A. DE BOECK, “Enkele aspecten van de precontractuele informatie-uitwisseling (noot onder Luik 24 april 2001 

en Gent 27 juni 2001), TBBR 2004, afl. 5, (262) 263-264. 
40

 J. BAECK, “Gevolgen tussen partijen. Verbintenissen” in E. DIRIX en A. VAN OEVELEN (eds.), Bijzondere 

overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV, 2006, 111 p; S. 

STIJNS, Verbintenissenrecht, I, Brugge, die Keure, 2005, 62; B. ALLEMEERSCH, Taakverdeling in het burgerlijk 

proces, Antwerpen, Intersentia, 2007, 122. 
41

 A. DE BOECK, “Enkele aspecten van de precontractuele informatie-uitwisseling (noot onder Luik 24 april 2001 

en Gent 27 juni 2001), TBBR 2004, afl. 5, (262) 263. 
42

 Art. 1108 BW; E. SWAENEPOEL, Toetsing van het contractuele evenwicht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 33-

34; V. COLAERT, De rechtsverhouding financiële dienstverlener – belegger, Brugge, Die Keure, 2011, 227; A. 

DE BOECK, “De wilsgebreken dwaling en bedrog vandaag. Responsabilisering en ankerplaats voor de 

precontractuele informatieverplichting” in A. VAN RANSBEECK (ed.), Wilsgebreken, Brugge, Die Keure, 2007, 

(37) 39. 
43

 R. TIMMERMANS, “Aansprakelijkheid van de vastgoedmakelaar” in R. DERINE, H. COUSY, J. COUTURIER, 

W. DELVA, J. HERBOTS en R. VEKEMAN (eds.), Het onroerend goed in de praktijk, XVI, 2014, (263) 328-329. 
44

 A. DE BOECK, “De wilsgebreken dwaling en bedrog vandaag. Responsabilisering en ankerplaats voor de 

precontractuele informatieverplichting” in A. VAN RANSBEECK (ed.), Wilsgebreken, Brugge, Die Keure, 2007, 

(37) 39. 
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21. DWALING - Van een dwaling is sprake wanneer een aspirant-contractpartij een 

verkeerde voorstelling heeft van de werkelijkheid.45 De partij dient meer bepaald een 

incorrecte voorstelling te hebben omtrent een doorslaggevend element tot contracteren 

waarvan de medecontractant op de hoogte behoorde te zijn (art. 1110 BW).46 Onder zo’n 

doorslaggevend element kunnen bijvoorbeeld de prestaties van de dwalende partij worden 

verstaan of die van de tegenpartij.47  

 

De verkeerde voorstelling zal veelal het gevolg zijn van een gebrekkige 

informatieverstrekking door de informatieplichtige tegenpartij.48 Concreet maakt een 

informatieplichtige zich schuldig aan zo’n gebrekkige informatieverstrekking, wanneer hij 

foute informatie meedeelt of relevante informatie achterwege houdt.49 

 

Om deze nietigheidsgrond met succes te kunnen inroepen, moet de dwaling verschoonbaar 

zijn.50 Daarmee wordt bedoeld dat een zorgvuldig persoon in dezelfde concrete 

omstandigheden tevens gedwaald zou hebben. Dit brengt uiteraard een zekere 

verantwoordelijkheid met zich mee voor de informatiegerechtigde, nu hij niet zomaar ieder 

informatiegebrek als een nietigheidsgrond kan aanhalen. Enkel als hij zichzelf degelijk heeft 

geïnformeerd en dus enig onderzoekswerk heeft verricht, zou hij dat mogen doen. Er vloeit 

derhalve een onderzoeksplicht (Infra 12, nr. 30) voort uit de verschoonbaarheidsvereiste.51 

 

22. BEDROG - In het kader van informatieverplichtingen speelt ook een ander wilsgebrek 

een relevante rol, met name het bedrog. Als de informatieplichtige namelijk met opzet foute 

gegevens meedeelt of opzettelijk bepaalde gegevens niet overdraagt, zal de wilsvorming van 

de informatiegerechtigde aangetast zijn door bedrog.52 

                                                           
45

 W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 118; S. STIJNS, 

Verbintenissenrecht, I, Brugge, die Keure, 2005, 80; P. WERY, Droit des obligations I. Théorie générale du 

contrat, Brussel, Larcier, 2011, 231-232. 
46

 A. MAES, “De dwaling in rechte: een nieuw paardenmiddel?”, TBBR 2014, afl. 4, (176) 177; Cass. 24 

september 2007, TBBR 2009, 216, noot D. PHILIPPE; Cass. 14 januari 2013, RW 2013-14, 342, noot A. 

TERMONIA. 
47

 A. DE BOECK, “De wilsgebreken dwaling en bedrog vandaag. Responsabilisering en ankerplaats voor de 

precontractuele informatieverplichting” in A. VAN RANSBEECK (ed.), Wilsgebreken, Brugge, Die Keure, 2007, 

(37) 44-45. 
48

 A. DE BOECK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten. 

Grondslagen, draagwijdte en sancties, Antwerpen, Intersentia, 2000, 222.  
49

 R. TIMMERMANS, “Civielrechtelijke aansprakelijkheid van de vastgoedmakelaar tegenover derden” in R. 

DERINE, H. COUSY, J. COUTURIER, W. DELVA, J. HERBOTS en R. VEKEMAN (eds.), Het onroerend goed in 

de praktijk, XV, 2009, (399) 403. 
50

 A. MAES, “De dwaling in rechte: een nieuw paardenmiddel?”, TBBR 2014, afl. 4, (176) 179. 
51

 A. DE BOECK, “Wilsgebreken. Dwaling” in E. DIRIX en A. VAN OEVELEN (eds.), Bijzondere overeenkomsten. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV, 2004, 20. 
52

 A. DE BOECK, “De wilsgebreken dwaling en bedrog vandaag. Responsabilisering en ankerplaats voor de 

precontractuele informatieverplichting” in A. VAN RANSBEECK (ed.), Wilsgebreken, Brugge, Die Keure, 2007, 

(37) 74. 
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23. ONDERZOEK - Ter informatie, de precontractuele informatieplichten die verder in het 

onderzoek aan bod zullen komen, hebben telkens betrekking op de informatieverplichting als 

geldigheidsvoorwaarde en niet op die als bestaansvoorwaarde.  

Afdeling 2. Ratio legis van de informatieplicht 

1. Rechtshistorisch  

24. RECHTSHISTORISCH - Om te begrijpen waarom informatieplichten in het leven zijn 

geroepen, is een beperkt geschiedenisoverzicht geen overbodige luxe. Ons verhaal vangt 

aan in de periode van de Napoleontische codificaties. Tijdens die periode heerste er een 

tijdsgeest die gebaseerd was op een gelijkheid van de individuen. Dit had enige gevolgen 

voor het Burgerlijk Wetboek. Zo schonk de wetgever namelijk geen aandacht aan 

informatieverplichtingen, omdat hij uitging van de idee dat twee vrije, gelijke en 

geïnformeerde individuen samen een rechtvaardig contract konden bereiken. De facto bleek 

dat slechts een fictie te zijn. Dit kwam onder andere door de opkomst van de figuur van de 

professioneel, een partij die veel beter geïnformeerd was over het voorwerp van de 

overeenkomst. Evenwichtige contracten waren bijgevolg slechts een utopie. Aangezien de 

leken evenwel niet bereid waren zich neer te leggen bij hun benader situatie, eisten ze een 

staatsinterventie. De rechterlijke macht was de eerste die zich geroepen voelde om te helpen 

en deed dit door informatieplichten te erkennen. Al snel volgde ook de wetgever, met als 

resultaat een hele reeks specifieke wetsbepalingen die in informatieverplichtingen voorzien.53  

 

Hieruit blijkt dus duidelijk dat informatieplichten er gekomen zijn om tegemoet te komen aan 

de ongelijkheid die veroorzaakt werd door de informatie-asymmetrie tussen de 

contracterende partijen. De toenemende aandacht voor de solidariteit binnen het recht, was 

in die periode een tendens: het individu moest plaatsmaken voor de solidariteit.54  Behalve 

die socialisering van het recht was het recht tevens onderhevig aan een andere evolutie, met 

name de moralisering. Die evolutie leidde ertoe dat beginselen zoals de goede trouw en de 

billijkheid toenamen in relevantie en dat creëerde dan weer de ideale context waarin 

informatieplichten erkenning konden krijgen.55 

                                                           
53

 D. FRERIKS, “Onderzoeks- en mededelingsverplichting in het contractenrecht”, TPR 1992, (1187) 1190-1191. 
54

 Ibid. 
55

 R. TIMMERMANS, “Precontractuele informatievergaring en -verstrekking, een dwingende plicht voor de 

vastgoedmakelaar” in R. DERINE, H. COUSY, J. COUTURIER, W. DELVA, J. HERBOTS en R. VEKEMAN 

(eds.), Het onroerend goed in de praktijk, XVI, 2014, (109) 112. 
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2. Rechtseconomisch 

25. RECHTSECONOMISCH - Vanuit de rechtseconomie zijn er theorieën die 

informatieplichten als dé oplossing zien voor bepaalde vormen van marktfalen. Deze 

theorieën gaan telkens uit van de informatiegerechtigde consument als een homo 

economicus.  

 

26. KOSTEN-BATENANALYSE - Een homo economicus is iemand die beslissingen neemt 

door een afweging te maken tussen de kosten en de baten. De afweging vindt enerzijds 

plaats op basis van zijn voorkeuren en anderzijds door welbepaalde informatie over 

producten te verzamelen.56 Daarna vergelijkt de homo economicus de verschillende 

aanbiedingen. Dit resulteert uiteraard in een gezonde concurrentie tussen de diverse spelers 

op de markt. De marktspelers zullen immers streven naar de meest aantrekkelijke 

voorwaarden, wat dan weer in het voordeel zal spelen van de consument zelf. Echter, net als 

in de 19e eeuw is ook hier sprake van een fictie. Vaak is het namelijk zo dat de consument 

verre van degelijk geïnformeerd is. Dat probleem is te wijten is aan de hoge zoekkosten, 

maar zou weggewerkt kunnen worden door wettelijke informatieplichten. Op die manier 

zullen de zoekkosten immers verlagen en zal de consument zich wel aan enige 

informatievergaring wagen om nadien de producten te vergelijken.57 

 

27. ADVERSE SELECTION - Een informatie-asymmetrie kan eveneens op een andere wijze 

een marktfalen veroorzaken, namelijk in geval van adverse selection. Daarmee wordt het 

proces bedoeld waarbij slechte risico’s de goede risico’s van de markt verdrijven.58 Dit begrip 

zal aan de hand van het onderstaande voorbeeld verduidelijkt worden.  

 

Het voorbeeld heeft betrekking op de tweedehandsmarkt van auto’s, beter bekend als de 

‘Lemon Market’. Op een dergelijke markt zal de aspirant-koper, een homo economicus, de 

goederen niet kunnen vergelijken op basis hun kwaliteit, omdat hij geen kennis heeft over de 

kwaliteit. Bijgevolg zal hij de aangeboden wagens vergelijken op basis van de gevraagde 

prijs en daarbij uitgaan van een gemiddelde kwaliteit. Om die reden is hij slechts bereid een 

gemiddelde prijs te betalen. Eens de verkoper een betere wagen aanbiedt en daarvoor een 

hogere prijs vraagt zonder enige verantwoording, zal de aspirant-koper dan ook afhaken. 

Hierdoor verdwijnt ook de stimulans bij de verkopers om degelijke wagens aan te bieden en 

                                                           
56

 M. DE CLERCQ, Economie toegelicht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 120-124. 
57

 R. HYNES en E.A. POSNER, “The law and economics of consumer finance”, John M. Olin Law & Economics 

Working Paper 2001, http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=261109, (1) 6; V. COLAERT, De 

rechtsverhouding financiële dienstverlener – belegger, Brugge, Die Keure, 2011, 239-240. 
58

 M. FAURE, “Is Risk Differentiaton on European Insurance Markets in Danger?”, MJ 2007, afl. 1, (83) 87. 

http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=261109
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verdwijnen op die manier de betere wagens uit de tweedehandsmarkt. Uiteindelijk zal dit in 

een marktfalen resulteren, dat evenwel zou kunnen voorkomen worden door de koper beter 

in te lichten. Ook hier zouden informatieverplichtingen aldus het probleem kunnen 

oplossen.59 

3. Kritiek 

28. KRITIEK: EFFECTIEF? - Voor rechtseconomen is het bestaan van informatieplichten 

gegrond op het vermijden van een marktfalen waarbij de informatiegerechtigde indirect ook 

gebaat is.60 Voor rechtshistorici is het bestaan voornamelijk gegrond op de bescherming van 

informatiegerechtigden zelf. Zo zouden de informatieverplichtingen, meer bepaald de 

precontractuele, immers moeten leiden tot het nemen van geïnformeerde en bewuste 

beslissingen.61 Of dat doel al dan niet bereikt wordt, is maar de vraag. Zoals reeds 

aangehaald, wordt de informatiegerechtigde namelijk gezien als een homo economicus en 

zal hij derhalve beslissingen nemen door de kosten en baten af te wegen. Wanneer hij de 

kost om de informatie te verwerken te groot acht ten opzichte van de baten die de informatie 

hem zal opleveren, zal hij er geen aandacht aan besteden. Zodoende zal de doelstelling niet 

bereikt worden. De informatiegerechtigde zal dat vooral vinden, wanneer er té veel informatie 

beschikbaar is. Hieruit blijkt duidelijk dat meer informatieplichten niet gelijkstaat aan meer 

bescherming, wel integendeel. Bijgevolg holt de overvloed aan informatieplichten de 

wettelijke informatieplichten volledig uit. Auteurs proberen naar oplossingen te zoeken voor 

dit probleem, maar dat is voer voor een ander onderzoek.62 

Afdeling 3. Informatieplicht versus onderzoeksplicht 

29. WISSELWERKING - In het kader van de informatieverstrekking speelt de 

onderzoeksplicht, ook wel de informatie-inwinningsplicht genoemd, een relevante rol. Deze 

plicht legt namelijk aan partijen op om zich te informeren. Met welk doel dat precies gedaan 

moet worden, hangt af van de partij zelf. Gaat het om een informatieplichtige, dan moet deze 

                                                           
59

 G.A. AKERLOF, “The Market for “Lemons”: Quality Uncertainly and the Market Mechanism”, The Quarterly 

Journal of Economics 1970, (488) 488-500; V. COLAERT, De rechtsverhouding financiële dienstverlener – 

belegger, Brugge, Die Keure, 2011, 241. 
60

 V. COLAERT, De rechtsverhouding financiële dienstverlener – belegger, Brugge, Die Keure, 2011, 239-240. 
61

 E. SWAENEPOEL, Toetsing van het contractuele evenwicht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 33-34; R. 

TIMMERMANS, “Precontractuele informatievergaring en -verstrekking, een dwingende plicht voor de 

vastgoedmakelaar” in R. DERINE, H. COUSY, J. COUTURIER, W. DELVA, J. HERBOTS en R. VEKEMAN 

(eds.), Het onroerend goed in de praktijk, XVI, 2014, (109) 119; R. STEENNOT, “Bescherming van de consument 

in de wet handelspraktijken: Afgedwongen aankoop – Overeenkomsten op afstand”, TPR 2009, afl. 1, (320) 324. 
62

 S. GEIREGAT,, “Een frisse kijk op precontractuele informatieverplichtingen”,  Juristenkrant 2015, afl. 315, (16) 

16-17; V. COLAERT, De rechtsverhouding financiële dienstverlener – belegger, Brugge, Die Keure, 2011, 242-

243; F. GLANSDORFF, Les obligations d'information, de renseignement, de mise en garde et de conseil, Brussel, 

Larcier, 2006, 331. 
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zich informeren om de informatiegerechtigde degelijk te kunnen informeren. Hij moet 

namelijk achterhalen welke informatie van belang kan zijn voor zijn tegenpartij.63 Gaat het 

om een informatiegerechtigde, dan moet deze zich informeren omdat er verwacht dat hij 

bepaalde informatie kent.64  

 

Tussen de onderzoeksplicht en de informatieplicht is er is er een voortdurende wisselwerking 

tussen enerzijds de informatieplicht en anderzijds de onderzoeksplicht. Zo zal de 

informatieplicht van een informatieplichtige namelijk pas aanvangen, waar de 

onderzoeksplicht van de informatiegerechtigde eindigt.65   

 

30. NIET-WETTELIJKE INFORMATIEPLICHTEN - De wisselwerking speelt vooral een rol 

wanneer het gaat om niet-wettelijke informatieplichten. In die gevallen wordt er immers 

toepassing gemaakt van de algemene zorgvuldigheidsnorm of van het beginsel van de 

goede trouw om te bepalen of een persoon al dan niet informatieplichtig is (Infra 22, nr. 48). 

Men probeert dan met andere woorden de volgende vraag te beantwoorden: zal een 

normaal zorgvuldige persoon in dezelfde concrete omstandigheden die welbepaalde 

informatie wel hebben overgedragen?66 Het is daarbij niet alleen van belang om te kijken 

naar het gedrag van de informatieplichtige, ook dat van de informatiegerechtigde speelt een 

rol. De informatiegerechtigde zal namelijk enkel recht hebben op de informatie die hij niet 

kan verkrijgen via een onderzoek dat een normaal zorgvuldig persoon zou hebben verricht. 

De onwetendheid van de informatiegerechtigde dient bijgevolg rechtmatig te zijn om enig 

recht te kunnen hebben op informatie.67 

 

Wanneer de informatiegerechtigde een leek is en de informatieplichtige een professioneel, is 

de onwetendheid in hoofde van de leek evenwel gemakkelijker rechtmatig. Omwille van de 

vertrouwensrelatie tussen de leek en de professioneel, mag de leek er namelijk op 

vertrouwen dat zijn tegenpartij hem de nodige kennis zal meedelen. Zodoende spelen 

                                                           
63

 W. WILMS,  “Het recht op informatie in het verbintenissenrecht. Een grondslagenonderzoek”, RW 1980-81, 

(489) 515. 
64

 W. WILMS,  “Het recht op informatie in het verbintenissenrecht. Een grondslagenonderzoek”, RW 1980-81, 

(489) 491-492. 
65

 D. BLOMMAERT, F. NICHELS en F. BONNARENS, “Art. 10 Wet Consumentenkrediet” in E. DIRIX en A. VAN 

OEVELEN (eds.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer, II, 2012, 10. 
66

 D. BLOMMAERT, F. NICHELS en F. BONNARENS, “Art. 10 Wet Consumentenkrediet” in E. DIRIX en A. VAN 

OEVELEN (eds.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer, II, 2012, 10; F. GLANSDORFF, Les obligations d'information, de renseignement, de mise en garde et 

de conseil, Brussel, Larcier, 2006, 241-245. 
67

 D. FRERIKS, “Onderzoeks- en mededelingsverplichting in het contractenrecht”, TPR 1992, (1187) 1231. 
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onderzoeksplichten in dat geval een minder relevante rol en zullen ze in dit onderzoek dan 

ook nauwelijks aan bod zal komen.68  

Afdeling 4. Informatieplicht versus raadgevingsplicht 

31. GELIJKENISSEN EN VERSCHILLEN - Aangezien verschillende professionelen zoals de 

advocaat en notaris, zowel titularis zijn van informatie- als raadgevingsplichten, is het niet 

oninteressant om het onderscheid tussen beide verplichtingen toe te lichten.  

 

De adviesplicht vertoont grote gelijkenissen met de informatieplichten (in enge zin) omdat 

een adviesplichtige ook verplicht is bepaalde informatie mee te delen. De adviesverlener 

doet dat evenwel met de bedoeling de beslissing van de tegenpartij bij te sturen en gaat 

zodoende een stapje verder dan de informatieverlener69  die louter informatie meedeelt.70  

 

Echter, een precontractuele informatieplicht zal eveneens het besluit van de tegenpartij 

sturen. Nadat namelijk een informatieplichtige zijn precontractuele mededelingsplicht heeft 

vervuld, zal de aspirant-contractpartij geholpen worden in haar keuze om al dan niet te 

contracteren. Die informatieverbintenis is bijgevolg net als de raadgevingsplicht 

richtinggevend voor het besluit van de tegenpartij. De tegenpartij sturen wordt evenwel niet 

met die bedoeling gedaan. Het is louter een gevolg van de verbintenis.71 

 

Daarnaast is er nog een gelijkenis tussen de precontractuele informatieverplichting en de 

raadgevingsplicht. Aan beide plichten gaat immers een onderzoeksplicht vooraf. Zo zal  een 

zorgvuldige professioneel onderzoeken welke informatie belangrijk kan zijn voor de leek en 

die dan meedelen (Infra 24, nr. 51).72 Ook een adviesverlener gaat een onderzoek 

verrichten: hij gaat op basis van de informatie die hij ontvangen heeft van de leek, 

onderzoeken welke informatie relevant kan zijn voor de leek om een passend advies te 

kunnen geven. Gelet op het gebrek aan zijn kennis en ervaring, kan een leek dat namelijk 

                                                           
68

 R. STEENNOT, “De informatieverplichting van de internetoperator” (noot onder Vred. Oudenaarde-

Kruishoutem 6 november 2008), T.Vred. 2012, afl. 5-6, (366) 366; D. FRERIKS, “Onderzoeks- en 

mededelingsverplichting in het contractenrecht”, TPR 1992, (1187) 1230. 
69

 D. BLOMMAERT, F. NICHELS en F. BONNARENS, “Art. 10 Wet Consumentenkrediet” in E. DIRIX en A. VAN 

OEVELEN (eds.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer, II, 2012, 10; K. BERNAUW, “De gemeenrechtelijke informatieplicht van de verzekeraar”, T.Verz. 2010, 

dossier nr. 16, (15) 21. 
70

 K. BERNAUW, “De gemeenrechtelijke informatieplicht van de verzekeraar”, T.Verz. 2010, dossier nr. 16, (15) 

19. 
71

 R. TIMMERMANS, “Precontractuele informatievergaring en -verstrekking, een dwingende plicht voor de 

vastgoedmakelaar” in R. DERINE, H. COUSY, J. COUTURIER, W. DELVA, J. HERBOTS en R. VEKEMAN 

(eds.), Het onroerend goed in de praktijk, XVI, 2014, (109) 119. 
72

 D. FRERIKS, “Onderzoeks- en mededelingsverplichting in het contractenrecht”, TPR 1992, (1187) 1225-1230. 
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niet voor zichzelf uitmaken en heeft hij bijgevolg de begeleiding van de adviesverlener 

nodig.73 

Afdeling 5. Besluit 

32. BESLUIT - In tegenstelling tot de 19e eeuw zijn informatieplichten vandaag de dag 

erkend en dit vooral vanuit de idee om de zwakkere partij te beschermen en de werking van 

de markt te garanderen. Zodoende zijn informatieverplichtingen in onze moderne 

maatschappij niet weg denken.  
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 K. BERNAUW, “De gemeenrechtelijke informatieplicht van de verzekeraar”, T.Verz. 2010, dossier nr. 16, (15) 

21. 
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Hoofdstuk 2. Juridische grondslag van de informatieverplichting 

33. STRUCTUUR - Het vorige hoofdstuk geeft aan dat er vandaag eensgezindheid is over 

het bestaan van de informatieplicht. Wanneer er evenwel precies sprake is van die plicht, is 

een minder duidelijke kwestie. Die onduidelijkheid is onder meer toe te schrijven aan de 

juridische grondslag van de informatieverbintenis. In het Belgisch recht kunnen de 

mededelingsplichten namelijk gestoeld worden op diverse grondslagen, de één al wat 

duidelijker dan de ander.74 Hieronder volgt een mooi overzicht van de meest relevante 

grondslagen (Afdeling 1-4).  

 

Afdeling 1. Specifieke wetgeving 

34. INFORMATIEPLICHTEN O.B.V. SPECIFIEKE WETSBEPALINGEN - Een eerste mogelijke 

grondslag van informatieverplichtingen is de wet.75 De wetgever zag immers de nood aan 

informatieplichten in en is overgegaan tot actie. Het resultaat hiervan is dat er vandaag de 

dag een hele reeks informatieverplichtingen zijn ingevoerd via bijzondere wetgeving. 76 

Hierzonder zullen een aantal van die wettelijke informatieplichten worden aangehaald. 

Vervolgens zal er dieper worden ingegaan op de mededelingsplichten uit het Wetboek 

Economisch Recht77 en die uit de Patiëntenrechtenwet78. 

1. Een reeks voorbeelden 

35. VOORBEELDEN - Om aan te tonen dat er heel wat wettelijke informatieplichten zijn, 

volgt er nu een hele reeks voorbeelden: 

- Artikel 209, §1, eerste lid W. Verz.: de verzekeraar informeert de verzekeringsnemer 

over de mogelijkheid om individueel een bijkomende premie te betalen79; 

- Artikel 12 van de Ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de 

sanering van verontreinigde bodems: de overdrager bezorgt een bodemattest aan de 

overnemer van de grond80; 
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 D. FRERIKS, “Onderzoeks- en mededelingsverplichting in het contractenrecht”, TPR 1992, (1187) 1192 en 

1211. 
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 T. VANSWEEVELT, “Het recht van de patiënt op informatie over de financiële gevolgen van een medische 

tussenkomst”, T.Gez. 2012-13, afl. 5, (386) 388. 
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 A. DE BOECK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten. 

Grondslagen, draagwijdte en sancties, Antwerpen, Intersentia, 2000, 13. 
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 Wet 28 februari 2013, BS 29 maart 2013. 
78

 Wet 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, BS 26 september 2002. 
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 Art. 209 W. Verz., BS 30 april 2014. 
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 Art. 12 van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde 

bodems, BS 10 maart 2009. 
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- Artikel 7 van de Wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot 

reisorganisatie en reisbemiddeling: de reisorganisator en/of reisbemiddelaar moeten 

de reizigers precontractueel over het volgende informeren: de algemene informatie 

over paspoorten en visa en de formaliteiten op het gebied van de gezondheidszorg 

die noodzakelijk zijn voor reis en verblijf, de toepasselijke contractvoorwaarden, de 

informatie over het aangaan en de inhoud van een annulatie-en/of 

bijstandsverzekering81; 

- Artikel 8 van de Wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot 

reisorganisatie en reisbemiddeling: de reiziger moet aan de reisorganisator en/of 

reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd 

worden82; 

- Artikel 9, §1, derde lid Wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt: de 

notaris licht elke partij altijd volledig in over de rechten, verplichtingen en lasten die 

voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en geeft aan alle 

partijen op onpartijdige wijze raad83; 

- Artikel 5.2.6 VCRO: iedereen die voor eigen rekening of als tussenpersoon een goed 

verkoopt, verhuurt voor meer dan negen jaar, inbrengt in een vennootschap, een 

erfpacht of een opstalrecht overdraagt, of op andere wijze de eigendomsoverdracht 

met een vergeldend karakter van het goed bewerkstelligt, moet allerlei zaken melden 

in de publiciteit, onder meer of er voor het goed een omgevingsvergunning voor 

stedenbouwkundige handelingen is uitgereikt. Voor alle andere gegevens verwijs ik 

naar artikel 5.2.6 VCRO zelf84. 

 

36. EXEMPLATIEVE OPSOMMING - De bovenstaande opsomming is uiteraard niet limitatief. 

Er zijn namelijk nog heel wat informatieplichten die de wetgever heeft ingevoerd om aan de 

kennisasymmetrie tegemoet te komen. Hierna zullen er nog twee van die plichten worden 

besproken, namelijk die van de ondernemer en die van de arts. Ik heb deze twee uitgekozen 

omdat zij interessant zijn voor de analyse in het tweede en derde hoofdstuk van Deel II.   

2. Informatieplicht(en) uit het consumentenrecht 

37. CONSUMENTENWETGEVING - Het consumentenrecht is de tak bij uitstek waar wettelijke 

informatieplichten in grote aantallen bestaan. De wetgever, vaak geïnspireerd door het 

Europees recht, meent namelijk dat de consumenten bescherming behoeven en grijpt 
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 Art. 7 Wet 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling, BS 1 april 1994. 
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 Art. 8 Wet 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling, BS 1 april 1994. 
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daarom in. De bescherming wordt meer bepaald gerealiseerd door professionelen op te 

leggen om de consumenten (precontractueel) te informeren over hun rechtspositie.85 

Hieronder zullen enkele interessante voorbeelden volgen. 

 

38. VERSCHIL LEEK-CONSUMENT - Vooraleer evenwel op de voorbeelden in te gaan, is het 

niet oninteressant om even te wijzen op het verschil tussen een leek en een consument. Een 

leek is een persoon die geen kennis heeft over het voorwerp van de overeenkomst, terwijl 

een consument iemand is die hoofdzakelijk handelt voor privédoeleinden (art. I.I, 1° WER). 

Bijgevolg is een consument niet per se iemand die minder geïnformeerd is en is een leek niet 

per se een persoon die handelt voor privédoeleinden. Zo is een koerier die in het kader van 

zijn beroepsactiviteit een wagen koopt, geen consument, maar wel een leek. Hij heeft 

immers niet evenveel kennis over wagens zoals de professionele verkoper heeft.86  

 

Het verschil tussen beide begrippen heeft te maken met het feit dat het consumentenrecht 

uitgaat van het objectief bestemmingscriterium en niet van het subjectief 

specialisatiecriterium.87 Met bestemmingscriterium wordt bedoeld dat er wordt gekeken naar 

de bestemming van de goederen of de diensten, terwijl het specialisatiecriterium uitgaat van 

de kennis en ervaring van de contractpartij.88 Als het consumentenrecht dus zou uitgaan van 

het subjectieve criterium, dan zouden de begrippen wel samenvallen. 

2.1 Wetboek Economisch Recht 

39. ARTIKEL VI.2 WER - Een eerste voorbeeld van een wettelijke mededelingsplicht in de 

consumentrechtelijke sfeer is de algemene en precontractuele informatieplicht uit artikel VI.2 

WER die op iedere consumentenovereenkomst van toepassing is, uitgezonderd de 

overeenkomsten op afstand en de overeenkomsten gesloten buiten de verkoopruimten. Het 

artikel in haar huidige vorm is het resultaat van de omzetting van de Richtlijn 

Consumentenrechten van 2011. Echter, ook al voor 2011 was er in het Belgisch recht sprake 

van een algemene voorlichtingsplicht in consumentencontracten. Zo had de wetgever in 

1991 met de Wet Handelspraktijken het artikel 30 ingevoerd dat een codificatie vormde van 

de toenmalige rechtspraak inzake professionelen. Die rechtspraak  was van mening dat de 
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professioneel omwille van zijn bijzondere kennis en expertise informatie diende te verlenen 

aan de consument.89 

 

De huidige informatieverplichting verschilt wel van de vroegere, aangezien de plicht voortaan 

een lijst omvat van de gegevens die moeten meegedeeld worden.90 Niet alle gegevens die 

voorkomen op de lijst, moeten evenwel overgemaakt worden aan de consument. Enkel als 

ze niet duidelijk uit de context blijken, is er een informatieoverdracht vereist. Of een gegeven 

al dan niet duidelijk uit de context blijkt, is niet altijd even gemakkelijk te zeggen. Helaas is 

noch de Europese, noch de Belgische wetgever aan dit probleem tegemoet gekomen, met 

als gevolg dat er heel wat rechtsonzekerheid bestaat omtrent de algemene informatieplicht.91 

 

40. ART. III.74 EN ART. III.76 WER - Een dienstverlener zal naast artikel VI.2 WER ook 

rekening moeten houden met een aantal andere informatieplichten, waaronder de 

precontractuele plichten uit de artikelen III.74 en III.76 WER.92 Deze verplichtingen hebben 

omwille van hun complementair karakter echter slechts een beperkt nut. Bijna alle informatie 

die de dienstverlener moet meedelen, is namelijk al opgenomen in artikel VI.2 WER.93 Het 

gaat meer bepaald om informatie over de identiteit, de belangrijkste kenmerken en de 

voorwaarden van de onderneming.94 Daarnaast moet de dienstverlener welbepaalde 

informatie meedelen, wanneer de afnemer erom zou vragen (art. III.76 WER).95  

2.2 Rechtspraak Europees Hof van Justitie: onrechtstreekse informatieplichten 

41. INDIRECTE INFORMATIEPLICHTEN - Het Europees Hof van Justitie heeft een aantal 

interessante uitspraken geveld omtrent het thema van de precontractuele informatieplichten, 

met name in de arresten Invitel, RWE Vertrieb en Verein für Konsumenteninformation.96  
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Concreet heeft het Hof overwogen dat het vereiste van de duidelijkheid en begrijpelijkheid 

met zich meebrengt dat de ondernemer de consument moet inlichten over zijn wettelijke 

rechten. Het transparantievereiste uit onder andere artikel VI.37 WER en artikel VI.82 WER 

impliceert met andere woorden een indirecte informatieplicht in hoofde van de 

onderneming.97 

3. Informatieplicht uit Patiëntenrechtenwet: artikel 8  

42. WET PATIËNTENRECHTEN - Zoals de naam van de Wet Patiëntenrechten zelf al 

verklapt, kent de wet aan de patiënt een aantal rechten toe, onder meer informatierechten.98 

Die informatierechten brengen uiteraard informatieplichten met zich mee voor de arts. Deze 

moet namelijk op grond van artikel 7, eerste lid van de wet de patiënt informeren over zijn 

gezondheidstoestand en moet op grond van artikel 8, §1, eerste lid de geïnformeerde 

toestemming verkrijgen van de patiënt. Daarmee wordt bedoeld dat de patiënt geïnformeerd 

moet worden over de behandeling die hij zal moeten ondergaan en dat hij dan pas zijn 

toestemming geldig kan verlenen.99 In wat volgt zal enkel de plicht inzake de 

toestemmingsinformatie verder worden toegelicht.  

3.1 Informed consent 

43. INFORMED CONSENT - De toestemmingsinformatie kadert in de informed consent-

vereiste, ook gekend als de vereiste van de geïnformeerde toestemming. Volgens de 

literatuur vloeit deze vereiste voort uit twee zaken: enerzijds uit het recht op zelfbeschikking 

en het recht op fysieke integriteit, en anderzijds uit de geneeskundige 

behandelingsovereenkomst.100 De twee persoonlijkheidsrechten kunnen zowel een 

grondslag vormen voor precontractuele als contractuele informatieplichten.101 Ook uit de 
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behandelingsovereenkomst kunnen de beide informatieverplichtingen voortvloeien, maar dit 

hangt dan wel af van de soort overeenkomst. Zo kunnen uit een duurovereenkomst 

precontractuele en contractuele informatieplichten afgeleid worden, terwijl uit een aflopende 

overeenkomst enkel precontractuele.102  

 

In dat laatste geval lijkt de geïnformeerde toestemming samen te vallen met de reeds 

aangehaalde contractuele toestemming in de zin van artikel 1108 BW.103 Informed consent is 

echter niet hetzelfde als die contractuele toestemming. De geïnformeerde toestemming is er 

namelijk op gericht het onrechtmatige, zelfs strafbare, karakter van een handeling te 

ontnemen. Meer bepaald mag een arts dankzij de toestemming het recht op fysieke 

integriteit en het zelfbeschikkingsrecht van een patiënt op rechtmatige wijze miskennen. De 

patiënt kan die toestemming evenwel op ieder ogenblik herroepen aangezien hij niet tegen 

zijn wil behandeld kan worden. Hierin verschilt de informed consent dus in grote mate van de 

contractuele toestemming uit artikel 1108 BW, want die is, in principe eens gegeven, 

onherroepelijk.104  

3.2 Inhoud van de informatieplicht 

44. INHOUD VAN DE INFORMATIEPLICHT - Wanneer een wetgever een informatieverplichting 

invoert, gaat hij niet altijd over tot het preciseren van de inhoud van de plicht. De Wet 

Patiëntenrechten is daar een mooi voorbeeld van. Zo heeft de wetgever de omvang van de 

algemene informatieverbintenis uit artikel 7 niet nader bepaald105, terwijl hij dat wel gedaan 

heeft voor de mededelingsplicht uit artikel 8, tweede lid. Dat wetsartikel luidt in het bijzonder 

als volgt: 

 

§ 2. De inlichtingen die aan de patiënt verstrekt worden, met het oog op het verlenen van 

diens toestemming bedoeld in § 1, hebben betrekking op het doel, de aard, de graad van 

urgentie, de duur, de frequentie, de voor de patiënt relevante tegenaanwijzingen, 

nevenwerkingen en risico's verbonden aan de tussenkomst, de nazorg, de mogelijke 
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alternatieven en de financiële gevolgen. Ze betreffen bovendien de mogelijke gevolgen 

ingeval van weigering of intrekking van de toestemming, en andere door de patiënt of de 

beroepsbeoefenaar relevant geachte verduidelijkingen, desgevallend met inbegrip van de 

wettelijke bepalingen die met betrekking tot een tussenkomst dienen te worden nageleefd. 

 

Door een in een overzicht mee te geven welke gegevens de arts moet overdragen aan de 

patiënt, zorgt de wetgever voor een duidelijke afbakening van het voorwerp van de 

informatieverbintenis. Dit zou volgens mij moeten leiden tot minder discussies over de 

omvang van de verbintenis. In de praktijk lijkt het hier evenwel opnieuw om een fictie te 

gaan. Uit de rechtspraak blijkt namelijk dat in sommige gevallen de betrokken partijen nog 

steeds discussiëren over de draagwijdte van de verbintenis. De knelpunten doen zich meer 

bepaald voor met betrekking tot het begrip ‘risico’,106 wat te wijten is aan een nalatigheid van 

de wetgever. Deze heeft namelijk niet voorzien in factoren waarmee de arts rekening zou 

moeten houden om het begrip in te vullen.107  

 

Bijgevolg dient de arts terug te vallen op de rechtspraak en de rechtsleer om uit te maken 

welke risico’s hij nu wel of niet moet meedelen aan zijn patiënt. De meerderheid binnen de 

rechtspraak en rechtsleer gaat daarbij uit van de leer van de relevante risico’s.108  Die houdt 

in dat een arts de risicofrequentie, de ernst van het risico, alsook de persoon van de patiënt 

in acht moet nemen om te bepalen of een risico al dan niet relevant is voor de betrokken 

patiënt.109   Naar mijn mening lost deze leer het probleem van de eeuwige discussies niet op. 

Door immers rekening te houden met de persoon van de patiënt wordt er een subjectieve 

standaard gehanteerd en dat zal voor de nodige discussies blijven zorgen.110 

 

45. BEWIJS INFORMATIEPLICHT - De vele discussies over het begrip ‘risico’ tonen volgens 

mij aan dat het bewijzen van het bestaan van een informatieplicht niet per se gemakkelijker 
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wordt als het een wettelijke plicht is.111 Artikel 8 Patiëntenrechtenwet maakt namelijk duidelijk 

dat de arts een informatieplicht heeft, maar maakt niet duidelijk welk risico’s de arts precies 

moet meedelen.  

4. Opmerking 

46. AANVULLENDE WERKING VAN DE WET - Een kleine opmerking met het oog op de 

grondslag van informatieplichten is de volgende: het is niet omdat de wetgever een bepaalde 

plicht voorschrijft, dat die verbintenis per se buitencontractueel van aard is. Het kan namelijk 

zijn dat omwille van de aanvullende werking van de wet (art. 1135 BW) een wettelijk 

voorgeschreven mededelingsverbintenis deel uitmaakt van het contract. Hierdoor heeft de 

informatieplicht een contractuele grondslag. Miskenning van de informatieplicht zal met 

andere woorden leiden tot contractuele aansprakelijkheid en niet tot buitencontractuele 

gehoudenheid op grond van artikel 1382-1383 BW.112  

 

Afdeling 2. Algemene zorgvuldigheidsnorm 

1. Bestaan van de informatieverbintenis 

47. INFORMATIEPLICHT O.B.V. ALGEMENE ZORGVULDIGHEIDSNORM - Een professioneel is niet 

alleen informatieplichtig op grond van een wettelijke informatieverplichting. Ook in andere 

gevallen kan een professioneel informatieplichtig zijn. Zo meent de meerderheid in de 

literatuur namelijk dat er uit de algemene zorgvuldigheidsnorm (art. 1382-1383 BW) 

precontractuele informatieplichten kunnen afgeleid worden.113114 Miskenning van deze 

precontractuele plichten leiden logischerwijze tot een precontractuele fout, ook wel een culpa 

in contrahendo genoemd.115  
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1.1 Een geconcretiseerde zorgvuldigheidsnorm 

48. ABSTRACTE MAATSTAF - De algemene zorgvuldigheidsnorm vereist van personen dat 

ze zich gedragen zoals een normaal zorgvuldig persoon zich zou gedragen in dezelfde 

omstandigheden. Het gedrag van de persoon wordt hier met andere woorden getoetst aan 

een abstracte toetsingsnorm.116 In geval van professionelen wordt de norm evenwel 

geconcretiseerd, want dan gebeurt de vergelijking met het gedrag van een normaal 

zorgvuldige professioneel die hetzelfde beroep uitoefent.117  

 

In geval van professionelen zal het daarnaast ook gaan om een strengere norm. Omwille van 

de informatieasymmetrie tussen een professioneel en een leek wordt er immers van de 

professioneel een hogere zorgvuldigheid verwacht. Deze verhoogde zorgvuldigheidsplicht 

vertaalt zich in meer precontractuele informatieplichten voor de professioneel.118  

1.2 De normaal zorgvuldige professioneel  

49. BONUS (PATER) PROFESSIONEEL - Deze verzwaarde precontractuele 

informatieverstrekking wordt mijns inziens duidelijk geïllustreerd door de drie criteria die 

bepalen wanneer een persoon moet overgaan tot een informatieoverdracht om zijn 

zorgvuldigheidsplicht te kunnen vervullen. In geval van een professioneel is immers 

gemakkelijker aan deze criteria voldaan. Het gaat meer bepaald om de volgende drie criteria: 

het kenniscriterium, het relevantiecriterium en tot slot het criterium van de gewettigde 

onwetendheid.119  

a. Kenniscriterium 

50. KENNISCRITERIUM - Om na te gaan of een persoon bepaalde informatie moet 

verstekken om zorgvuldig te zijn, moet in eerste instantie worden nagegaan of een persoon 

zelf op de hoogte is van de feiten. Wie zelf geen kennis heeft over een bepaald feit, kan dat 
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namelijk moeilijk overdragen. Opwerpen dat men geen kennis heeft, ontslaat een persoon 

evenwel niet van een precontractuele gehoudenheid. Een zorgvuldig persoon behoort 

immers ook op de hoogte te zijn van bepaalde informatie, en een zorgvuldige professioneel 

behoort zelfs over nog meer informatie te beschikken. Van hem wordt immers een hoger 

kennisniveau verwacht met betrekking tot de zaken uit zijn beroepsmatige sfeer. Dit toont al 

mooi aan dat een professioneel gemakkelijker aan dit eerste criterium zal voldoen.120 

b. Relevantiecriterium 

51. RELEVANTIECRITERIUM - In tweede instantie moet een zorgvuldige persoon weten dat 

de informatie relevant kan zijn voor zijn tegenpartij. Hoe kan een persoon echter op de 

hoogte zijn van het belang van een bepaald gegeven? Moet hij dat zelf raden?121  

 

De doctrine reikt een oplossing aan door opnieuw uit te gaan van een abstract criterium. 

Immers, er wordt in de eerste plaats nagegaan of het om informatie gaat die iedereen als 

substantieel zou bestempelen. Bijvoorbeeld het feit dat een auto een benzine- of een 

dieselmotor heeft, zou als een dergelijk feit kunnen worden beschouwd. Of het ingebouwde 

gps-toestel van de wagen daarentegen een mannelijke of vrouwelijke stem heeft, is dat 

wellicht niet. In dat geval heeft men eerder te maken met een uitzonderlijk substantieel 

element. Daarvan kan een persoon enkel op de hoogte zijn, als hij daaromtrent wordt 

geïnformeerd door de aspirant-tegenpartij.122  

 

Naast die objectieve maatstaf is er ook sprake van een subjectieve maatstaf. Die wordt 

gehanteerd in de vertrouwensrelatie tussen een professioneel en een leek. Meer concreet 

gaat het er om dat een leek net vertrouwt op de professioneel en gelet op het kennisgebrek 

niet voor zichzelf kan uitmaken welke informatie al dan niet gewichtig is voor hem. Bijgevolg 

dient de professioneel dat te doen. Ook hier zal een professioneel gemakkelijker voldoen 

aan het relevantiecriterium.123  

c. Criterium van de gewettigde onwetendheid  

52. CRITERIUM VAN GEWETTIGDE ONWETENDHEID - Behalve de voorgaande criteria moet er 

tot slot sprake zijn van een gewettigde onwetendheid. Daarmee wordt bedoeld dat de 

aspirant-contractpartij haar eigen onderzoeksplicht moet hebben vervuld om 
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informatiegerechtigde te kunnen zijn.124 Zoals eerder vermeld spelen onderzoeksplichten in 

het kader van leken en professionelen niet echt een beduidende rol (Supra 13, nr. 30). 

Omwille van de vertrouwensrelatie die er is tussen de leek en de professioneel, heeft de leek 

namelijk geen onderzoeksplicht: de leek mag erop vertrouwen dat de deskundige spontaan 

zijn kennis zal meedelen.125 Aangezien dit onderzoek betrekking heeft op de professionele 

informatieverstrekking, is deze laatste voorwaarde zodoende niet relevant.  

 

Op grond van het criterium van de gewettigde onwetendheid en de andere voorgaande 

criteria is het duidelijk dat een professioneel gemakkelijker informatieplichtig zal zijn op grond 

van de algemene zorgvuldigheidsnorm dan een leek. Zoals reeds gesteld, de professioneel 

is namelijk titularis van een verhoogde zorgvuldigheidsplicht. 

2. Omvang van de informatieverbintenis 

53. OMVANG VAN DE VERBINTENIS - Op welke informatie de informatiegerechtigde leek 

precies recht heeft, zal, net als het bestaan, aan de hand van de algemene 

zorgvuldigheidsnorm worden bepaald. De gedragsnorm zal namelijk nagaan welke 

informatie een normaal zorgvuldige professioneel in dezelfde omstandigheden zou meedelen 

en zal op die manier de omvang van de informatieverbintenis bepalen.  

 

Het nagaan van het bestaan biedt bijgevolg ineens ook een antwoord op de vraag naar de 

draagwijdte van een informatieplicht.126  In een notendop: het moet gaan om voor de 

tegenpartij relevante informatie waarvan de professioneel op de hoogte is of op de hoogte 

behoorde te zijn.127  

 

Afdeling 3. Overeenkomst 

54. INFORMATIEPLICHTEN O.B.V. OVEREENKOMST - Naast precontractuele informatieplichten 

die voortvloeien uit de wet of de algemene zorgvuldigheidsnorm, kunnen informatieplichten 

ook een contractuele grondslag hebben. Het gaat dan om informatieplichten die zich in de 
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contractuele sfeer situeren.128 Dit betekent niet per se dat de verbintenis uitdrukkelijk in het 

contract moet opgenomen zijn. Op grond van de aanvullende werking van de wet kan een 

wettelijke mededelingsplicht namelijk ook tot het contract behoren (art. 1135 BW).129  

 

55. HOOFDVERBINTENISSEN EN ACCESSOIRE VERBINTENISSEN - Deze voorlichtingsplichten 

kunnen zowel een hoofdverbintenis uitmaken als een bijkomende. In het eerste geval 

vormen de mededelingsverbintenissen werkelijk het voorwerp van de overeenkomst. 

Wanneer dat zo is, speelt uiteraard de raadgevingsplicht geen onbelangrijke rol. De 

contractuele hoofdverbintenissen zullen immers veelal kaderen binnen een 

adviesverleningsopdracht (Supra 6, nr. 15).130   

 

Als de informatieverbintenis accessoir is, zijn de plichten louter een accessorium bij de 

hoofdprestaties. Denk maar bijvoorbeeld aan de contractuele informatieplicht uit artikel VI.46, 

§7 WER die in het kader van overeenkomsten op afstand speelt. Concreet legt de 

wetsbepaling ondernemingen op om de informatie die ze in de precontractuele fase verleend 

hebben, te bevestigen in de contractuele en ze op een duurzame drager vast te leggen. Door 

dat te doen, zal de consument op ieder moment de informatie kunnen raadplegen.  Bijgevolg 

gaat het hier niet om een informatieplicht die het voorwerp uitmaakt van de overeenkomst.131  

Afdeling 4. Het beginsel van de goede trouw (art. 1134, derde lid BW) 

56. INFORMATIEPLICHT O.B.V. AANVULLENDE FUNCTIE VAN DE OBJECTIEVE GOEDE TROUW - 

Wanneer er geen informatieplichten zijn overeengekomen (of zijn aangevuld door de wet), 

kan een professioneel bij de uitvoering van het contract toch nog informatieplichtig. Hij kan 

immers op grond van het beginsel van de objectieve goede trouw (art. 1134, derde lid BW) 

titularis zijn van een informatieplicht.132 De goede trouw zal in dat geval een aanvullende 

werking hebben (art. 1135 BW).133 

 

De aanvullende functie van de goede trouw houdt in dat contractpartijen een 

samenwerkings- en loyauteitsplicht hebben die niet in de contractuele sfeer zijn opgenomen. 
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Daarmee wordt bedoeld dat de partijen de plichten niet zijn overeengekomen en dat deze 

ook niet op basis van de aanvullende werking van de wet tot het contract behoren. 

Aangezien het gaat om twee ruime verplichtingen, worden ze in tal van bijkomende 

verplichtingen geconcretiseerd. De informatieplicht is een mooi voorbeeld van zo’n 

geconcretiseerde plicht.134  

 

57. NORMAAL ZORGVULDIG GEDRAG - Het beginsel van de goede trouw legt aan 

contractpartijen op dat ze zich bij het uitvoeren van het contract gedragen als normaal, 

zorgvuldige en bedachtzame personen. In het kader van informatieplichten betekent dit 

concreet dat een contractpartij die te goeder trouw is, spontaan bepaalde relevante 

informatie meedeelt.135 Om te weten wanneer een zorgvuldige professioneel dat precies zal 

doen, wordt er opnieuw rekening gehouden met de drie criteria, namelijk het kenniscriterium, 

het relevantiecriterium en het criterium van de gewettigde onwetendheid (Supra 22, nr. 

47).136  

 

Bovendien is er net als bij de informatieplichten op grond van de algemene 

zorgvuldigheidsnorm ook sneller sprake van een informatieplicht in de relatie professioneel-

leek. Dit heeft te maken met de vertrouwensband tussen beide partijen. Het is namelijk net 

om de vakkennis van een professioneel dat de leek zich wendt tot die partij. Bijgevolg is het 

niet meer dan normaal dat de vakkundige al zijn kennis moet aanwenden ten behoeve van 

de tegenpartij en met andere woorden soms verder moet gaan dan het louter uitvoeren van 

de overeengekomen verbintenissen.137  

 

58. ALGEMENE ZORGVULDIGHEIDSNORM-OBJECTIEVE GOEDE TROUW - De toetsingsnorm uit 

artikel 1134, derde lid BW vertoont grote gelijkenissen met de algemene 

zorgvuldigheidsnorm uit de buitencontractuele sfeer, aangezien beide normen een normaal 

en zorgvuldig gedrag vereisen.138 Een bepaalde stelling in de rechtspraak en de rechtsleer 

gaat er zelfs van uit dat het gedrag van onderhandelaars eerder beheerst wordt door het 

principe van de goede trouw dan door de algemene zorgvuldigheidsnorm. Een 
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precontractuele fase is voor hen namelijk niet hetzelfde als een buitencontractuele fase.139 

Die visie wordt evenwel niet door iedereen ondersteund.140  

 

In het Frankrijk daarentegen is het wel algemeen aanvaard dat de precontractuele fase 

gedetermineerd wordt door het beginsel van de goede trouw.141 Ook in het Nederlandse 

rechtsstelsel gaat men ervan uit dat het gedrag van de onderhandelaars bepaald wordt door 

het principe van de goede trouw (art. 3:12 BW). Derhalve vloeien de niet-wettelijke 

precontractuele informatieplichten in het Nederlandse recht voort uit deze contractuele 

zorgvuldigheidsnorm.142 Dit doet wel de volgende vraag rijzen: hoe verhouden in de 

precontractuele sfeer de contractuele zorgvuldigheidsnorm (art. 3:12 BW) en de 

buitencontractuele gedragsnorm (art. 6:162, tweede lid BW) zich dan ten opzichte van 

elkaar? In de literatuur is er geen eenduidig antwoord op die vraag. Zo zijn er auteurs zoals 

NIEUWENHUIS die menen dat er een “gradueel” verschil is tussen beide normen. Zij vinden 

namelijk dat de contractuele zorgvuldigheidsnorm een verhoogde zorgvuldigheidsplicht met 

zich meebrengt. Anderen stellen dan weer dat de normen zich op éénzelfde lijn bevinden.143 

 

59. BEWIJS INFORMATIEPLICHT - Net als bij die algemene zorgvuldigheidsnorm wordt een 

specifieke plicht, met name de informatieplicht, afgeleid uit een algemene verbintenis. Welke 

problemen dat oplevert op het gebied van de bewijslevering, zal in het derde hoofdstuk 

worden toegelicht (Infra 29, nr. 61). 

 

Afdeling 5. Besluit 

60. BESLUIT - Een informatieplicht kan voortvloeien uit deze vier bronnen: de wet, de 

algemene zorgvuldigheidsnorm, een overeenkomst of het beginsel van de goede trouw. 

Bijgevolg moet een persoon die beweert dat de tegenpartij haar informatieplicht heeft 
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miskend, aantonen dat de plicht gegrond is op één van die vier grondslagen. Dat deze 

bewijslevering niet altijd evident is, zal in het volgende hoofdstuk verduidelijkt worden.144  
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Hoofdstuk 3. Bewijslevering bestaan informatieplicht 

61. STRUCTUUR- In dit hoofdstuk zal dieper worden ingegaan op de bewijslevering van 

een informatieplicht. Hierbij zal er een onderscheid gemaakt worden tussen precontractuele 

en contractuele informatieplichten.  

Afdeling 1. Precontractuele informatieplichten  

62. CASUS - Aan de hand van de volgende casus zullen de eventuele bewijsproblemen 

met betrekking tot het bestaan van een precontractuele informatieplicht worden toegelicht.  

 

Een oudere dame, die weinig ervaring heeft met de aankoop van wagens, koopt een auto 

van een professionele autohandelaar. Een week na de aankoop blijkt dat het stuur van de 

auto niet werkt zoals verwacht zou worden van een nieuwe auto. Bijgevolg laat de vrouw het 

stuur herstellen bij een garagist. Een aantal maanden later doet zij haar verhaal bij een 

vriendin die haar vertelt dat zij normaal gezien recht heeft op wettelijke garantie. De vrouw 

kon met andere woorden terecht bij de verkoper voor het herstel van de wagen. Nu de vrouw 

dit weet, vindt zij dat de verkoper dit had moeten melden aan haar. Bovendien meent ze dat 

ze door de nalatigheid van de verkoper schade heeft geleden en stelt daarom een vordering 

in. Daarin neemt ze op dat ze tijdens de precontractuele fase een informatierecht had. Om 

die reden moet ze aantonen dat de verkoper een informatieplicht had. In welke gevallen zal 

het evident zijn voor de vrouw om dat te bewijzen en in welke gevallen niet? 

 

63. WETTELIJKE INFORMATIEPLICHT - De verkoper heeft in dit voorbeeld een wettelijke 

informatieplicht. Hij moet namelijk op grond van artikel VI.2, 5° WER de vrouw herinneren 

aan het bestaan van haar recht op garantie. Dit brengt met zich mee dat de vrouw met 

gemak haar bewering zal kunnen staven. Ze zal immers enkel moeten aantonen dat aan de 

toepassingsvoorwaarden van de wetsbepaling is voldoen. Dit houdt onder meer in dat ze 

moet aantonen dat de professionele verkoper een ondernemer (art. I.1, 2° WER) is en dat zij 

een consument (art. I.1, 1° WER) is.145  

 

Stel nu dat de wetgever in artikel VI.2, 5° WER onduidelijk zou zijn geweest over het 

voorwerp van de informatieoverdracht. In dat geval zou de bewijslevering moeilijker verlopen 

voor de oude dame. Wat ze precies zou moeten aantonen, zou dan afhangen van hoe de 

rechtspraak en rechtsleer zouden omgaan met die onduidelijkheid. We zien dat probleem 
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tevens opduiken bij artikel 8 Patiëntenrechtenwet (Supra 21, nr. 45). Ook in de situatie 

waarbij de wetgever de omvang van de informatieplicht niet nader bepaald zou hebben, zou 

de bewijslevering niet zo evident zijn. In dat geval zou de rechter namelijk rekening moeten 

houden met de concrete omstandigheden om na te gaan of de professioneel 

informatieplichtig is.146 

 

64. ALGEMENE ZORGVULDIGHEIDSNORM - Voor 2001 zou de vrouw bovendien in een 

andere situatie hebben gezeten. Toen was namelijk in artikel 30 Wet Handelspraktijken, de 

voorloper van artikel VI.2 WER, niet opgenomen dat de verkoper een consument moest 

informeren over zijn recht op garantie.  In die periode was er bijgevolg geen wettelijke 

precontractuele informatieplicht waardoor de vrouw zich zou moeten beroepen op de 

algemene zorgvuldigheidsnorm. Ze zou met andere woorden moeten aantonen dat een 

normaal zorgvuldige verkoper in dezelfde concrete omstandigheden wel zou hebben verteld 

dat ze recht had op garantie. Concreet zou ze dan moeten bewijzen dat de verkoper wist (of 

moest weten) dat ze recht had op garantie en dat hij wist dat de informatie relevant was voor 

haar. Tot slot zou ze ook moeten aantonen dat haar onwetendheid gewettigd is. Aangezien 

ze een leek is, wordt dat gemakkelijker aangenomen.147  

 

65. CONCLUSIE - Het wordt al snel duidelijk dat de bewijslevering niet zo evident is 

wanneer het gaat om niet-wettelijke precontractuele informatieplichten148. Het bestaan van 

de mededelingsplicht hangt in dat geval namelijk volledig af van de concrete 

omstandigheden.149  

Afdeling 2. Contractuele informatieplichten 

66. CASUS - Aan de hand van het volgende, weinig realistische, voorbeeld zullen de 

eventuele bewijsproblemen met betrekking tot het bestaan van een contractuele 

informatieplicht worden toegelicht.  

 

Een vrouw wil uit de echt scheiden en wendt zich bijgevolg tot een advocaat. Na een eerste 

consultatiegesprek besluit ze met de advocaat in zee te gaan. Ze sluit met andere woorden 
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een overeenkomst met de advocaat. Ze vraagt de advocaat evenwel een schriftelijke 

overeenkomst op te stellen waarin ze onder meer laat opnemen dat de advocaat haar binnen 

een redelijke termijn moet informeren over de uitkomst van de gerechtelijke procedure. Wat 

nu als de advocaat deze contractuele informatieverplichting miskent? 

 

67. OVEREENKOMST - Bij miskenning van de contractuele informatieplicht, zal de vrouw 

eerst moeten bewijzen dat de advocaat een informatieplicht heeft. In dat geval zal het bewijs 

gemakkelijk geleverd kunnen worden: de vrouw zal gewoon moeten verwijzen naar de 

schriftelijke overeenkomst.150151  

 

Zelfs wanneer de informatieplicht niet is overeengekomen, kan de bewijslevering gemakkelijk 

zijn. Meer bepaald is dat het geval wanneer de wetgever zou hebben bepaald dat de 

advocaat deze informatieplicht heeft (art. 1135 BW). In dat geval zou op basis van artikel 

1135 BW de plicht immers ook tot het contract behoren. In casu heeft de wetgever dat echter 

niet gedaan.152 

 

68. OBJECTIEVE GOEDE TROUW - Stel nu dat deze informatieplicht niet uitdrukkelijk is 

opgenomen in het contract of is ingevoerd door de wetgever. Zou men dan niet kunnen 

zeggen dat de advocaat de uitkomst van het proces binnen een redelijke termijn dient mee te 

delen op grond van het beginsel van de goede trouw? Dat aantonen, zal evenwel minder 

gemakkelijk zijn dan als de plicht uitdrukkelijk is overeengekomen. Immers, net als bij de 

algemene zorgvuldigheidsnorm zal namelijk het gedrag van de advocaat getoetst worden 

aan dat van een normaal zorgvuldige advocaat in dezelfde concrete omstandigheden.153  

Afdeling 3. Besluit 

69. BESLUIT - Uit de bovenstaande analyse concludeer ik dat het moeilijk is om het 

bestaan van een informatieplicht aan te tonen, indien de plicht voortvloeit uit een algemene 

norm zoals de algemene zorgvuldigheidsnorm en het beginsel van de goede trouw. In dat 

geval hangt de bewijslevering namelijk in sterke mate af van de concrete omstandigheden. 

Wanneer de informatieplicht daarentegen is opgenomen in een wetsbepaling of in een 

contractuele clausule, doet dat probleem zich niet meer voor en is de bewijslevering 
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bijgevolg gemakkelijker.154 Als de wetgever echter onnauwkeurig is geweest of de 

verplichting niet verder heeft gespecifieerd, doen er zich ook nog bewijsproblemen voor. Een 

wettelijke informatieplicht is bijgevolg geen garantie op een gemakkelijke bewijslevering van 

het bestaan van de informatieplicht. 

 

In een civiele procedure waarvan een beweerde informatiefout het voorwerp uitmaakt, is het 

bewijzen van het bestaan van de informatieplicht nog maar een eerste stap. Dat bewijs moet 

zonder enige discussie geleverd worden door de partij die beweert informatiegerechtigde te 

zijn. Wat is evenwel het volgende dat bewezen moet worden en belangrijker nog: door wie? 

Is het de beweerde informatiegerechtigde partij die moet aantonen dat de tegenpartij haar 

informatieplicht heeft miskend? Of moet de beweerde informatieplichtige partij bewijzen dat 

zij haar informatieplicht is nagekomen? Die vraag zal in het volgende deel van deze 

masterproef uitvoerig behandeld worden.  
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DEEL II. BEWIJSLASTVERDELING BIJ MISKENNING VAN 

EEN INFORMATIEPLICHT 

70. STRUCTUUR - In het tweede deel zal dieper worden ingegaan op het tweede luik van 

de onderzoeksvraag, namelijk hoe de bewijslast is verdeeld in geval van een beweerde 

informationele tekortkoming: moet de informatiegerechtigde bewijs leveren van de 

informatiefout of moet de informatieplichtige bewijs leveren van de informatieoverdracht? In 

de zoektocht naar het antwoord op die vraag zal eerst worden stilgestaan bij de algemene 

bewijslastregels in burgerlijke zaken (Hoofdstuk 1). Vervolgens zal worden toegelicht welke 

stellingen er in de rechtspraak en rechtsleer zijn en waarop de stellingen precies gesteund 

zijn (Hoofstuk 2). Tot slot zal worden nagegaan of de cassatiearresten die betrekking hebben 

op de bewijslastverdeling bij een informatieverzuim, de onderzoeksvraag kunnen 

beantwoorden (Hoofdstuk 3).  

 

Hoofdstuk 1. Algemene bewijslastregels in burgerlijke zaken 

71. STRUCTUUR - In dit eerste hoofdstuk zal dieper worden ingegaan op de algemene 

bewijslastregels in burgerlijke zaken. Het zou mij te ver leiden om op het volledige burgerlijke 

bewijsrecht in te gaan. Bijgevolg zullen enkel de zaken die relevant zijn voor het verdere 

verloop van dit onderzoek, worden aangehaald: artikel 1315 BW en artikel 870 Ger.W. 

(Afdeling 1), de objectieve versus de subjectieve bewijslast (Afdeling 2), de bewijslast versus 

de aanvoeringslast (Afdeling 3) en tot slot de omkering van de bewijslast (Afdeling 4).  

Afdeling 1. Artikel 1315 BW en artikel 870 Ger.W.  

72. ALGEMEEN - De Belgische regels inzake de bewijslastverdeling kunnen 

teruggevonden worden in de artikelen 1315 BW en 870 Ger.W.155 Hieronder volgt een 

oppervlakkige analyse van deze wetsbepalingen. 

1. Artikel 1315 BW 

73. ARTIKEL 1315 BW - Artikel 1315 BW luidt als volgt:  

 

“Hij die de uitvoering van een verbintenis vordert moet het bestaan daarvan bewijzen. 
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Hij die beweert bevrijd te zijn dient het bewijs te leveren van de betaling of van het feit dat 

het tenietgaan van zijn verbintenis heeft teweeggebracht.”156 

 

De wetgever stelt dat degene die de uitvoering van een verbintenis vordert, het bestaan 

daarvan moet bewijzen (‘actori incumbit probatio’). Ook aan de tegenpartij is gedacht. 

Wanneer deze namelijk meent dat hij de verbintenis niet moet uitvoeren, moet hij instaan 

voor een tegenbewijs. Meer bepaald zal hij dan moeten aantonen dat hij de verbintenis heeft 

uitgevoerd of dat er geen sprake meer is van een uit te voeren verbintenis (‘reus in 

excipiendo fit actor’).157  

 

Hoewel dit artikel in het Burgerlijk Wetboek is opgenomen in het onderdeel van de 

contractuele verbintenissen, is de toepassing ervan niet beperkt tot die verbintenissen.158 Het 

Hof van Cassatie heeft namelijk in 1926 beslist dat artikel 1315 BW geldt voor alle 

rechtsfeiten met betrekking tot vermogensrechten.159 

 

74. BEWIJSLAST/BEWIJSVOERING/BEWIJSGARING - Uit artikel 1315 BW blijkt dat de eisende 

en de verwerende partij telkens de bewijslast dragen met betrekking tot de feiten die zij 

aanvoeren. In deze context staat het begrip ‘bewijslast’ voor de last die op een partij rust om 

in een gerechtelijke procedure het bewijs te leveren van bepaalde feiten.160 Dit begrip kan 

evenwel ook op andere manieren geïnterpreteerd worden. Deze interpretaties komen verder 

in dit hoofdstuk aan bod (Infra 38, nr. 80). 

 

De ‘bewijsvoering’ en de ‘bewijsgaring’ zijn twee belangrijke begrippen die enig verband 

houden met de bewijslast. De bewijsvoering is heel ruim: het slaat zowel op het aanvoeren 

en betwisten van feiten als op het bijbrengen van bewijsmateriaal. De bewijsgaring is 

daarentegen veel enger en heeft enkel betrekking op het bijbrengen van bewijsmateriaal.161  
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2. Artikel 870 Ger.W.  

75. ARTIKEL 870 GER.W. - Artikel 870 Ger.W. is net als artikel 1315 BW een belangrijke 

wetsbepaling voor de bewijslastverdeling. Het artikel stipuleert het volgende:  

 

“Iedere partij moet het bewijs leveren van de feiten die zij aanvoert.”162 

 

Niet ieder feit dat een partij aanvoert, moet evenwel bewezen worden, enkel de betwiste 

feiten.163 Daarbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen negatieve en positieve feiten. 

Wanneer een partij een negatief feit moet aantonen, moet de partij bewijzen dat zijzelf of de 

tegenpartij niet is overgegaan tot een bepaalde handeling. Wanneer zij daarentegen een 

positief feit moet aantonen, moet zij logischerwijze het tegenovergestelde bewijzen.164 

 

76. NEGATIEF BEWIJS - Een negatief bewijs leveren, namelijk een negatief feit aantonen, is 

volgens de rechtsleer lang niet altijd zo evident.  Indien het bewijs geleverd wordt door 

middel van een positief feit, is er geen enkel probleem. Zo is het namelijk gemakkelijk om 

aan te tonen dat men niet op een bepaalde plaats was (negatief feit), omdat men op een 

andere plaats was (positief feit). Echter, in de situatie waarin er geen positief feit is, is de 

bewijslevering bijna onmogelijk.165 

 

Het Hof van Cassatie is aan die problematiek tegemoetgekomen door te erkennen dat een 

negatief feit niet met dezelfde striktheid dient aangetoond te worden als een positief feit. Het 

Hof stelt evenwel een grens aan deze versoepeling, want een partij zal niet in haar 

bewijslevering kunnen slagen door het negatief feit louter aannemelijk te maken.166 

Daarnaast mag de soepelere bewijslevering er ook niet toe leiden dat de partij zou worden 
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ontslagen van haar bewijslast en dat de wederpartij hierdoor de bewijslast zou moeten 

dragen van een positief feit.167 

3. Verhouding tussen artikel 1315 BW en artikel 870 Ger.W.  

77. VERALGEMENING - Nu stelt zich toch wel de vraag wat precies de verhouding is tussen 

de beide bewijslastbepalingen. De meerderheid van de rechtsleer ziet artikel 870 Ger.W. als 

een veralgemening van artikel 1315 BW168 en steunt die stelling onder meer op de 

voorbereidende werken van het Gerechtelijk Wetboek uit de jaren ’60.169  Ook vaststaande 

cassatierechtspraak bevestig die zienswijze.170  

 

78. TEGENSTRIJDIGHEID - SAMYN volgt die stelling evenwel niet. Volgens hem is artikel 

870 Ger.W. namelijk op tegenstrijdige wijze aan artikel 1315 BW geformuleerd. Zo meent hij 

onder meer dat artikel 870 Ger.W. geen bewijslastverdeling aangeeft, terwijl artikel 1315 BW 

dat wel doet. Artikel 1315 BW duidt namelijk aan van welke feiten een partij de bewijslast 

draagt, terwijl artikel 870 Ger.W. alleen maar stelt dat iedere partij die iets aanvoert de 

bewijslast daarvan draagt. SAMYN lost dit probleem evenwel op door aan te nemen dat een 

partij enkel die feiten moet bewijzen waarover zij op grond van artikel 1315 BW de bewijslast 

draagt.171  

 

Een klein voorbeeld om de visie van SAMYN te verduidelijken, is hier op zijn plaats. 

Wanneer een eisende partij aanvoert dat de verweerder zijn informatieplicht niet is 

nagekomen en de verwerende partij het tegendeel beweert, dan moet de verweerder niets 

aantonen. Hoewel hij in feite een positief feit aanvoert (art. 870 Ger.W.), moet hij dat niet 

aantonen omdat hij daar op grond van artikel 1315, tweede lid BW geen bewijslast van 
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draagt.172 Hij zal enkel de bewijslast dragen van zijn stelling, als hij een bevrijdend verweer 

zou voeren.173  

4. Aanvullend karakter: bewijslastovereenkomsten  

79. BEWIJSLASTOVEREENKOMSTEN - Partijen kunnen bij overeenkomst afwijken van de 

artikelen 1315 BW en 870 Ger.W.174  omdat deze regels niet van openbare orde of louter 

dwingend recht zijn.175 In die zogenaamde ‘bewijslastovereenkomsten’ kunnen de partijen 

dan vrij de verdeling en de omvang van hun bewijslast bepalen.176  

 

Ondernemers hebben evenwel ten aanzien van consumenten geen ongebreidelde 

contractvrijheid. Zij mogen namelijk geen bedingen overeenkomen die een kennelijk 

onevenwicht in het leven roepen tussen de rechten en de plichten van de consument en die 

van zichzelf. Zo zou de ondernemer in het bijzonder aandacht moeten hebben voor artikel 

VI.83, 22° WER. Dat artikel kent een onrechtmatig karakter toe aan een clausule die ieder 

recht van verhaal ontneemt aan de consument.177 

 

Behalve de dwingende wetgeving inzake de consumentenbescherming zullen de opstellers 

van de bewijslastovereenkomst ook rekening moeten houden met andere dwingende 

wetsbepalingen, onder meer met bepalingen die voorzien in een bewijslastverdeling. Artikel 

209, §2, eerste lid W. Verz. is daar een mooi voorbeeld van. Zo wordt in dat artikel op 

dwingende wijze bepaalt dat de verzekeraar de bewijslast draagt bij miskenning van zijn 

informatieverplichting uit artikel 209, §1 W. Verz. Afwijking daarvan is bijgevolg uit den 

boze.178179  
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Afdeling 2. Objectieve bewijslast versus subjectieve bewijslast 

1. Onderscheid  

80. OBJECTIEVE-SUBJECTIEVE INTERPRETATIE - Hoewel de algemene bewijslastregels 

duidelijk en eenvoudig lijken, zijn ze vatbaar voor diverse interpretaties.180  Zo wordt er in de 

rechtsleer een onderscheid gemaakt tussen een objectieve en een subjectieve interpretatie, 

wat een objectieve en een subjectieve bewijslast geeft.181 Deze begrippen worden evenwel 

niet door iedere auteur op dezelfde wijze gebruikt.182 SAMYN en VANDENBUSSCHE 

bijvoorbeeld doelen met ‘objectieve bewijslast’ op hetgeen dat bewezen moet worden.183 

Daaraan zal echter geen verdere aandacht worden besteed. De begrippen ‘objectieve 

bewijslast’ en ‘subjectieve bewijslast’ zullen in de loop van dit onderzoek immers in de 

onderstaande betekenis gebruikt worden.  

 

De subjectieve bewijslast wijst de partij aan die de bewijslast draagt. Daaronder wordt de last 

verstaan om het noodzakelijke bewijs van een feit aan te brengen (Supra 34, nr. 74). Zo zal 

volgens de algemene bewijslastregels (artikel 1315 BW en artikel 80 Ger.W.) de partij die 

feitelijke elementen aanvoert, de bewijslast dragen van die elementen. Omgekeerd zal op de 

partij die beweert bevrijd te zijn van de aangevoerde feiten, de last rusten om haar bewering 

aan te tonen.184  

 

De objectieve bewijslast geeft aan welke partij het bewijsrisico draagt. Dit is het risico om te 

verliezen of minstens enige verzwakking van de rechtspositie te ervaren, wanneer de rechter 

niet overtuigd is van het geleverde bewijs.185  Concreet duiden de algemene bewijslastregels 

aan dat een partij die feitelijke elementen aanvoert, maar de rechter daar niet van heeft 

kunnen overtuigen, het bewijsrisico van haar stelling (bv. “er bestaat een verbintenis”) 

draagt.  Wanneer de tegenpartij vervolgens beweert dat ze bevrijd is van de aangevoerde 

feiten (bv. “de verbintenis is reeds uitgevoerd”, “de verbintenis bestaat niet meer”), maar daar 

geen overtuigend bewijs van heeft kunnen leveren, zal het bewijsrisico verschuiven naar 
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deze partij.186 Als de tegenpartij daarentegen slechts zou overgaan tot een betwisting van de 

aangevoerde feiten, dan zal het bewijsrisico niet verschuiven.187   

 

81. DISCUSSIE IN LITERATUUR - De meerderheid in de rechtsleer kiest voor een objectieve 

interpretatie van de algemene bewijslastregels en stelt met andere woorden dat deze 

bepalingen aangeven op wie het bewijsrisico rust. Zij gronden hun stelling onder meer op de 

medewerkingsplicht (Infra 41, nr. 86). Aangezien alle procespartijen feiten aanvoeren en 

bewijsmiddelen aanbrengen, dragen zij namelijk allemaal een bewijslast. Bijgevolg gaan 

artikel 1315 BW en artikel 870 Ger.W. niet meer aanduiden op wie de bewijslast rust, maar 

op wie het bewijsrisico rust.188  

 

Een kleine minderheid neemt daarentegen een ander standpunt in. Deze auteurs menen dat 

de bewijslastregels helemaal niet aangeven op wie het bewijsrisico rust. Ze vinden immers 

dat het bewijsrisico niet afhangt van de bewijslast, maar louter van de bewijswaardering door 

de rechter.189 Binnen deze strekking is er een opmerkelijke argument, meer bepaald van 

M.E. STORME. Zo meent hij namelijk dat de bewijslast en het bewijsrisico niet per se op 

dezelfde partij moeten vallen. STORME vindt dat beiden eerder apart moeten bepaald 

worden op basis van de geschiktheid van een partij om zich bewijselementen te verschaffen 

omtrent een bepaald feit.190  

 

82. HET HOF VAN CASSATIE - De discussie in de literatuur wordt door het Hof van Cassatie 

beslecht: het Hof kiest voor de objectieve interpretatie. Dit blijkt uit een cassatiearrest van 17 

september 1999 waarin het Hof van Cassatie uitdrukkelijk het volgende stelt: “krachtens 

artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek, degene die schadevergoeding vordert het bewijs 

van die schade moet leveren; dat de onzekerheid of de twijfel die blijven bestaan na de 
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bewijsvoering in aanmerking moeten worden genomen tegen degene die de bewijslast 

draagt.” Het Hof meent bijgevolg dat de bewijslastregels aanduiden op wie het bewijsrisico 

rust.191 In een uitspraak van 20 maart 2006 bevestigt het Hof van Cassatie die zienswijze.192  

 

Het Hof heeft in geen enkele van de twee uitspraken echter duiding gegeven over de 

consequenties van de gekozen benadering. Hierdoor werd er geen einde gemaakt aan de 

grote discussiepunten in de rechtsleer, namelijk het al dan niet bestaan van een 

bewijsrangorde en de medewerkingsplicht.193 Beiden zullen hieronder aan bod komen. 

 

83. MIJN STELLING - Omwille van de dynamiek van een procedure, lijkt de objectieve 

interpretatie mij logischer. Ik ga evenwel niet akkoord met de auteurs die menen dat het 

bewijsrisico niet op alle partijen tegelijk kan rusten. Mijns inziens kan dat wel, weliswaar 

enkel voor de eigen stelling.  

 

Een partij die de uitvoering van een verbintenis vordert, zal het bewijsrisico dragen van het 

feit dat de verbintenis bestaat, terwijl een partij die beweert bevrijd te zijn van de verbintenis, 

het bewijsrisico zal dragen van het feit dat hij de verbintenis heeft uitgevoerd of dat de 

verbintenis niet meer bestaat. Beide partijen zullen dat risico blijven dragen tot op het einde 

van het proces. Immers dan pas is geweten welke stelling de rechter overtuigend genoeg 

acht. Het lijk mij dan ook vreemd om ervan uit te gaan dat een partij die de uitvoering vordert, 

plots geen bewijsrisico meer zou dragen omdat de tegenpartij beweert bevrijd te zijn. Men 

weet op dat moment toch nog niet wat de rechter denkt?  

 

Nu mijns inziens opnieuw iedereen het bewijsrisico kan dragen, kan men zich terecht de 

vraag stellen wat dan het belang van de algemene bewijslastregels is, in het bijzonder van 

artikel 1315 BW. Volgens mij bestaat het belang van dat artikel er net uit dat het aangeeft 

wanneer het risico op de verweerder kan rusten. Immers, als de verweerder slechts de 

stelling van de eiser ontkent, zal hij geen bewijsrisico dragen. Pas wanneer hij beweert 

bevrijd te zijn, zal dat het geval zijn.  

 

De stelling die in de artikelen 1315 BW en 870 Ger.W. een bewijsrisicoverdeling ziet, geniet 

dus mijn voorkeur. Bijgevolg zal ik in het verdere verloop van het onderzoek de begrippen 
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‘bewijslast’ en ‘bewijsrisico’ als synoniemen hanteren. Wanneer ik op de materiële bewijslast 

of op de subjectieve bewijslast doel, zal dat dan ook telkens benadrukt worden. 

2. Bewijsrangorde 

84. VERHOUDING OBJECTIEVE-SUBJECTIEVE BEWIJSLAST - Een eerst twistpunt in de 

literatuur is de bewijsrangorde. Eens er wordt uitgegaan van de objectieve bewijslast, is er 

volgens auteurs zoals ALLEMEERSCH, SAMOY en VANDENBUSSCHE geen ruimte meer 

voor die bewijsrangorde. Daarmee wordt het volgende bedoeld: pas als de bewerende partij 

slaagt in haar bewijsvoering, is het aan de andere om een tegenbewijs te leveren. Op die 

manier wordt er in de algemene bewijslastregels een strikte subjectieve bewijslast gezien.194  

 

Een aantal auteurs, onder wie CORNELIS en SAMYN, gaan evenwel niet akkoord met de 

zienswijze van ALLEMEERSCH en c.o. Bijgevolg menen zij dat de objectieve interpretatie 

van artikel 1315 BW wel te verzoenen is met de subjectieve.195 Zo is SAMYN van mening dat 

de rechter die overgaat tot bewijswaardering, al het geleverde bewijsmateriaal moet afwegen 

conform de rangorde uit artikel 1315 BW. Concreet betekent dit dat de rechter eerst het 

bewijsmateriaal dat door de eisende partij is geleverd, moet afwegen en daarna dat dat door 

de verwerende partij is geleverd.196   

 

85. PASSIEVE HOUDING - Het erkennen van een rangorde brengt een passieve houding 

mee van de partij die “beweert bevrijd te zijn”. Deze zal immers gewoon afwachten of de 

eisende partij al dan niet in haar bewijsvoering zal slagen. Zolang dat niet gebeurt, moet de 

verwerende immers partij niets vrezen en dat werkt uiteraard de afwachtende houding in de 

hand.197 Omwille van de vrijheid van proceshouding ziet SAMYN echter geen graten in een 

dergelijke houding. Overeenkomstig die vrijheid mag een verweerder namelijk zelf bepalen 

hoe hij zijn verweer organiseert.198 

3. Loyale medewerkingsplicht bij de bewijsvoering 

86. LOYALE MEDEWERKINGSPLICHT - De loyale medewerkingsplicht is een plicht die aan 

procespartijen oplegt om, zonder enige rechterlijke tussenkomst, samen te werken aan de 
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bewijsvoering. Concreet houdt dit in dat de partij uit eigen initiatief feiten aanvoert en 

bewijsmiddelen aanbrengt om haar stelling te ondersteunen. Op die manier draagt de partij 

bij tot het onthullen van de waarheid. Of er in ons Belgisch rechtsstelsel een dergelijk loyale 

medewerkingsplicht erkend is, is fel betwist in de literatuur. Zodoende kan men duidelijk een 

meerderheids- en een minderheidsstrekking onderscheiden.199  

 

87. DISCUSSIE IN DE LITERATUUR - Een meerderheidsstrekking in de rechtsleer is van 

mening dat de partijen elkaar moeten steunen in de bewijsvoering en dat er met andere 

woorden geen strikte bewijsrangorde is.200 Zij gronden hun stelling onder meer op het 

beginsel van de goede trouw (art. 1134, derde lid BW).201 Daarnaast steunen ze zich op de 

voorbereidende werken van het Gerechtelijk Wetboek.202 Daaruit kan immers worden 

afgeleid dat het Gerechtelijk Wetboek uitgaat van een samenwerkingsgedachte.203   

 

Een minderheidsvisie in de doctrine meent daarentegen dat er tussen de procespartijen 

geen loyale medewerkingsplicht is omdat er geen wettelijke grondslag voorhanden is. 

Slechts wanneer de rechter een samenwerking oplegt, moeten de partijen zich samen 

inzetten voor de bewijsvoering.204 Zo kan de rechter bijvoorbeeld op grond van artikel 871 

Ger.W. aan procespartijen bevelen het bewijsmateriaal waarover ze beschikken, over te 

leggen.205   

 

88. HOF VAN CASSATIE - Het Hof van Cassatie beslecht de discussie door de loyale 

medewerkingsplicht te erkennen als een algemeen rechtsbeginsel. Het Hof doet dat in een 

uitspraak van 25 september 2000, waar het volgende is beslist: een rechter die weigert een 

gevorderde onderzoeksmaatregel te bevelen, omdat dat dat zou neerkomen op een 

bewijslastomkering, schendt het algemeen rechtsbeginsel van de medewerking aan de 
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bewijsvoering.206  In het cassatiearrest gaat het evenwel om een samenwerking die opgelegd 

is door de rechter.207 Wil dat dan zeggen dat het Hof enkel voorstander is van een 

samenwerking, wanneer de rechter deze beveelt?  

 

In een cassatiearrest van 10 december 2004 lijkt het Hof die vraag op het eerste gezicht te 

beantwoorden. Het arrest heeft meer bepaald betrekking op de bewijslastverdeling bij 

miskenning van de informatie-inwinningsplicht van een kredietgever. Het Hof beslist dat de 

consument de informatiefout door de kredietgever moet aantonen, maar dat de kredietgever 

wel nog steeds de verplichting heeft om “bij te dragen tot het bewijs binnen de wettelijke 

grenzen”.208 Wat het Hof precies verstaat onder de wettelijke grenzen, heeft het niet 

verduidelijkt. Bijgevolg is er ruimte voor twijfel. VANLERBERHE bijvoorbeeld meent dat het 

Hof daarmee doelt op de grenzen van de samenwerking in geval van een rechterlijke 

tussenkomst.209  

 

Uiteindelijk heeft een uitspraak van 18 januari 2007 voor meer duidelijkheid gezorgd. In dat 

arrest stelt het Hof namelijk letterlijk het volgende: “de partij, gehouden tot een plicht tot 

medewerking in de bewijsvoering, zich nader moest verklaren over wat zij had gedaan om de 

schade te voorkomen.”210 Zodoende maakt ons hoogste rechtscollege duidelijk dat er ook 

een medewerkingsplicht behoort te zijn zonder enige rechterlijke tussenkomst.211 Het Hof 

heeft die rechtspraak later ook bevestigd. Het is bijgevolg vaststaande cassatierechtspraak 

dat er een loyale medewerkingsplicht is.212  

Afdeling 3. Bewijslast versus aanvoeringslast 

1. Aanvoeringslast 

89. AANVOERINGSLAST - De bewijslast mag niet verward worden met de 

aanvoeringslast.213 Beiden zijn namelijk een andere fase in het bewijsproces: de 
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aanvoeringslast maakt de eerste fase uit, terwijl de bewijslast de tweede uitmaakt.  In die 

eerste fase van het bewijsproces moet de partij die feiten aanvoeren die haar vordering of 

verweer ondersteunen.214 Vervolgens dient ze in de tweede fase die aangevoerde feiten aan 

te tonen, wel enkel de betwiste. Aangezien enkel de betwiste feiten moeten aangetoond 

worden, kunnen de (materiële)215 bewijslast en de aanvoeringslast niet samenvallen. 

Volgens STORME en andere auteurs wekt artikel 870 Ger.W. echter wel verkeerdelijk die 

indruk.216 

 

Vermits de betwisting van de feiten een relevante rol speelt, zou men kunnen stellen dat er 

een betwistingslast of verweerlast rust op de tegenpartij. Daarover is er evenwel geen 

eensgezindheid in de literatuur. SAMYN bijvoorbeeld is een sterke tegenstander. Hij meent 

namelijk dat een tegenpartij over de vrijheid van proceshouding beschikt en derhalve zelf 

mag kiezen of hij al dan niet tot betwisting van de beweerde feiten overgaat.217 Anderen 

zoals ALLEMEERSCH en VANDENBUSSCHE zijn daarentegen wel van mening dat er een 

betwistingslast bestaat. Sommigen onder hen menen zelfs dat een niet-betwisting zou 

neerkomen op een bekentenis van de tegenpartij.218  

 

90. NEDERLAND - Ook in het Nederlandse rechtsstelsel moet een partij enkel die feiten 

bewijzen, die betwist zijn door de tegenpartij. De Nederlandse wetgever gaat zelfs nog een 

stapje verder en eist van de tegenpartij dat zij de feiten die de ander gesteld heeft, 

gemotiveerd betwist (art. 149, eerste lid Rv219). Immers, als de tegenpartij daar niet in slaagt, 

dan zullen de gestelde feiten als vaststaand worden beschouwd en draagt de partij die ze 
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heeft aangevoerd, geen bewijsrisico meer.220 Dit betekent evenwel niet dat er nu een 

bewijsrisico rust op de partij die haar stelplicht niet heeft vervuld. Er rust immers pas een 

bewijsrisico op een partij wanneer deze zelf feiten aanvoert en niet wanneer hij de feiten van 

de tegenpartij betwist.221  

2.  (Verzwaarde) stelplicht 

2.1 Stelplicht 

91. STELPLICHT - In het Nederlands rechtsstelsel is er ook een aanvoeringslast, daar een 

‘stelplicht’ genoemd.222 Net als de aanvoeringslast is het een plicht die aan de partijen oplegt 

zoveel feiten aan te voeren in de procedure als nodig is voor de toewijzing van de vordering 

of voor de erkenning van het verweer.223   

 

Men kan zich evenwel de vraag stellen waarom het Nederlands rechtsstelsel van een plicht 

spreekt en het Belgische van een last. Wil dat dan zeggen dat in Nederland het aanvoeren 

van feiten een afdwingbare verplichting uitmaakt? Dit is helemaal niet het geval. De partijen 

zijn immers vrij en mogen kiezen of ze al dan niet aanvoeren. De enige sanctie die ze dan 

ook kunnen riskeren bij niet-nakoming van de ‘plicht’, is dat de rechter hun eis of verweer 

niet zal toekennen.224 

2.2 Verzwaarde stelplicht  

92. VERZWAARDE STELPLICHT - De Hoge Raad, het hoogste rechtscollege in Nederland, 

aanvaardt dat er in sommige gevallen een verzwaarde stelplicht rust op de partij die het 

bewijsrisico niet draagt. De term is evenwel verwarrend, want het gaat helemaal niet over het 

aanvoeren van feiten, maar over het motiveren van een betwisting. De term ‘verzwaarde 

motiveringsplicht’ is bijgevolg een duidelijkere term.225  
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Aangezien deze plicht verband houdt met de betwisting van de stelling van de tegenpartij, 

rust de aanvullende stelplicht meestal op de verweerder. Zoals reeds aangehaald (Supra 44, 

nr. 90) moet een verwerende partij de feiten die de eisende partij gesteld heeft, gemotiveerd 

betwisten. In het geval van de verzwaarde motiveringsplicht moet de verweerder meer 

feitelijke gegevens aanreiken vooraleer de rechter de betwisting voldoende gemotiveerd 

acht. 226 Het gaat daarbij om gegevens die zich bevinden of behoren te bevinden in het 

domein van de verwerende partij.227 

 

Wanneer de gedaagde er dan niet in zou slagen de extra gemotiveerde betwisting te 

leveren, kan de rechter vrij bepalen welk gevolg hij daaraan vastknoopt. Zo kan hij het 

bewijsrisico verschuiven naar de partij op wie de verzwaarde stelplicht rust. Daarnaast kan 

hij de feiten die door de eiser gesteld zijn, bewezen achten maar de verweerder wel nog de 

mogelijkheid geven om een bevrijdend verweer te voeren.228 Dat verweer, ook wel het “ja, 

maar….-verweer” genoemd, houdt in dat de verweerder nieuwe feiten aanvoert.229 Tot slot 

kan de rechter ervoor kiezen om de feiten als vaststaand te beschouwen, maar de 

verweerder de mogelijkheid op tegenbewijs ontzeggen.230 Mijns inziens komt het tweede 

gevolg op hetzelfde neer als het eerste gevolg. Doordat het feit immers als vaststaand wordt 

beschouwd, draagt de eisende partij namelijk geen bewijsrisico meer en verschuift dit naar 

de verweerder, nu deze zelf een verweer voert.231 

 

93. RATIO VERZWAARDE MOTIVERINGSPLICHT - Door te voorzien in een verzwaarde 

stelplicht/motiveringsplicht worden er aan de partij die het bewijsrisico draagt voldoende 

aanknopingspunten verstrekt. Op die manier kan deze partij, eens de rechter de feiten 
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voldoende betwist acht, gemakkelijker in haar bewijsvoering slagen.232 De achterliggende 

reden achter deze aanvullende stelplicht is bijgevolg het herstel van het evenwicht. Men gaat 

namelijk de bewijsachterstand tussen de partijen opheffen door enerzijds het bewijsrisico van 

de ene partij te verlichten en anderzijds de motiveringsplicht van de andere te verzwaren.233 

Afdeling 4. Omkering van de bewijslast  

94. OMKERING VAN DE BEWIJSLAST - Volgens de algemene bewijslastregels draagt de 

eisende partij de bewijslast van hetgeen ze vordert (Supra 34, nr. 74). In een aantal gevallen 

kan de bewijslast evenwel omgekeerd worden en vallen op de verwerende partij. Dit is meer 

bepaald het geval wanneer de wetgever zich moeit: ofwel door specifieke bewijslastregels 

ofwel door (wettelijke) vermoedens.234  

1. Wettelijke omkering van de bewijslast 

95. SPECIFIEKE WETSBEPALINGEN - In een aantal gevallen komt de wetgever tegemoet aan 

de bewijsmoeilijkheden van de partij die een vordering instelt. Hij doet dat door in een 

bewijslastomkering te voorzien.235 Een mooi voorbeeld daarvan is artikel 35, laatste lid 

Arbeidsovereenkomstenwet. Daarin is opgenomen dat iemand die zich beroept op een 

ontslag om dringende reden, zelf moet aantonen dat hij de wettelijke termijnen heeft 

nageleefd. Normaal gezien zou de situatie zoals in het volgende voorbeeld moeten zijn. Een 

werkgever ontslaat een werknemer om dringende reden. De werknemer beweert evenwel 

dat de werkgever de wettelijke termijnen niet heeft gerespecteerd. Bijgevolg zou de 

werknemer die bewering moeten staven. Echter door de wetsbepaling zal het voortaan de 

werkgever zijn die dient aan te tonen dat hij de termijnen heeft nageleefd.236   
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2. Vermoedens 

96. VERMOEDENS - Vermoedens brengen ook een omkering van de bewijslast met zich 

mee. Het volstaat immers dat de partij die vordert, een welbepaald feit aanvoert en zich 

verder niets moet aantrekken van enige bewijsvoering. Bij de tegenpartij is dat daarentegen 

niet het geval. Deze dient namelijk aan te tonen dat het aangevoerde feit niet klopt. Stel dat 

hij daar niet in zou slagen, dan zal hij in het ongelijke worden gesteld. Derhalve draagt de 

verweerder het bewijsrisico.237  

 

Vermoedens vinden hun wettelijke grondslag in artikel 1349 BW. Dat artikel bepaalt dat een 

vermoeden een gevolgtrekking is die de wet of de rechter afleidt uit een bekend feit om te 

besluiten tot een onbekend feit. De wet onderscheidt in dit artikel duidelijk twee soorten 

vermoedens: de wettelijke en de rechterlijke/feitelijke.238  

 

97. WETTELIJKE-FEITELIJKE VERMOEDENS - Wettelijke vermoedens zijn vermoedens die 

door de wetgever zijn ingevoerd (art. 1349 BW j° art. 1350 BW). Feitelijke vermoedens (art. 

1349 BW j° art. 1353 BW) zijn vermoedens waarbij een feitenrechter uit een geheel van 

gegevens een vermoeden kan afleiden, zelfs in geval de gegevens afzonderlijk geen 

voldoende zekerheid bieden.239 Wanneer mogen nu welke vermoedens aangewend worden 

in een procedure? De wettelijke vermoedens kunnen toegepast worden in de gevallen die de 

wetgever voorschrijft. Feitelijke vermoedens daarentegen kunnen enkel aangewend worden 

wanneer in de procedure ook bewijs door middel van getuigen mogelijk is (art. 1353 BW). 

Aangezien materiële feiten in principe altijd door getuigenbewijs aangetoond kunnen worden, 

zal het bewijs door middel van feitelijke vermoedens altijd mogelijk zijn in die gevallen.240  

 

Behalve het bovenstaande onderscheid zijn er nog een aantal andere verschillen tussen de 

twee vermoedens. Zo beschikt de feitenrechter in geval van rechterlijke vermoedens over 

meer vrijheid. Hij mag immers zelf kiezen welke gevolgen hij afleidt uit het geheel van 

gegevens, terwijl dat bij wettelijke vermoedens helemaal niet het geval is. De rechter is dan 

namelijk steeds verplicht zich aan de gevolgtrekking te houden die door de wetgever is 

bepaald. Een ander verschilpunt heeft dan weer betrekking op de weerlegbaarheid van 
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vermoedens: een rechterlijk vermoeden is altijd weerlegbaar, terwijl een wettelijk vermoeden 

in sommige gevallen onweerlegbaar is.241 

Afdeling 5. Besluit 

98. BESLUIT - Uit dit theoretisch kader kunnen drie relevante zaken worden 

geconcludeerd: de bewijslast wordt geregeld in de artikelen 1315 BW en 870 Ger.W., deze 

algemene bewijslastregels geven aan op wie het bewijsrisico rust en ons Belgisch recht 

erkent de loyale medewerkingsplicht.  
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Hoofdstuk 2. De stellingen omtrent de bewijslastverdeling bij een 

informatiegebrek 

99. STRUCTUUR - In dit hoofdstuk zal worden stilgestaan bij de verschillende stellingen 

met betrekking tot de bewijslastverdeling bij beweerde informatiegebreken.242 Er zijn twee 

stellingen, een traditionele en een moderne stelling. De traditionele stelling gaat ervan uit dat 

de informatiegerechtigde het bewijsrisico draagt van de informatiefout (Afdeling 1). Auteurs 

en rechters uit de minder traditionele stelling nemen daarentegen een tegengesteld 

standpunt in: de informatieplichtige draagt het bewijsrisico van de informatieoverdracht 

(Afdeling). Deze twee stellingen kunnen evenwel genuanceerd worden. Hoe ze precies 

genuanceerd kunnen worden, komt in de laatste afdeling aan bod (Afdeling 3).243 

Afdeling 1. Traditionele stelling: informatiegerechtigde draagt 

bewijsrisico van informatiefout  

100. TRADITIONELE STELLING - Voorstanders van de traditionele stelling menen dat het 

bewijsrisico van de informatiefout op de informatiegerechtigde rust. Geconfronteerd met een 

informatieverzuim, is het bijgevolg aan de informatiegerechtigde om aan tonen dat de 

informatieplichtige zijn mededelingsplicht heeft miskend.244 De voorstanders van deze 

stelling steunen zich evenwel niet allemaal op dezelfde argumentaties. Zij interpreteren de 

algemene bewijslastregels, zowel die in burgerlijke zaken als die in strafzaken, immers op 

hun eigen manier. Hieronder zal een overzicht volgen van de verschillende argumentaties.  

1. Actori incumbit probatio: artikel 870 Ger.W. en artikel 1315, eerste lid BW  

101. ACTORI INCUMBIT PROBATIO - Een meerderheid binnen de rechtspraak en de 

rechtsleer steunt zich op het adagium ‘actori incumbit probatio’ om de bewijslast van de 

informatiefout op de informatiegerechtigde te plaatsen. Dit adagium, dat in de artikelen 1315, 

eerste lid en 870 Ger.W. kan worden teruggevonden, houdt in dat de partij die een feit 

aanvoert, bewijs moet leveren van dat feit. Toegepast op de sfeer van de 
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informatieverstrekking, krijgt men dit: de informatiegerechtigde voert een negatief feit aan, 

namelijk dat de informatieplichtige zijn mededelingsverbintenis niet heeft nageleefd, en moet 

dat feit bijgevolg aantonen.245 De informatiegerechtigde moet met andere woorden een 

negatief bewijs leveren,246 wat in de doctrine wordt beschouwd als een uiterst moeilijke, 

quasi onmogelijke taak.247 

1.1 Inspiratie: het Franse Hof van Cassatie 

102. CASS. (FR) 29 MEI 1951 - De rechtspraak en rechtsleer zijn niet op eigen houtje tot 

deze stelling gekomen, maar hebben inspiratie gevonden in een cassatiearrest van het 

Franse Hof van Cassatie, namelijk één van 29 mei 1951.248 In dat arrest heeft het Franse Hof 

namelijk voor het eerst beslist dat de informatiegerechtigde (patiënt) moet instaan voor de 

bewijslevering van een beweerde informatiefout en niet de informatieplichtige (arts).249 
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1.2 Het Belgische Hof van Cassatie 

103. HOF VAN CASSATIE - Hieronder volgen een aantal cassatiearresten waarbij het 

duidelijk is dat het Hof van Cassatie zich heeft laten leiden door het principe ‘actori incumbit 

probatio’. 

 

104. CASS. 10 DECEMBER 2004 (KREDIETARREST) - BLOMMAERT en NICHELS menen 

terecht dat het Hof van Cassatie in een uitspraak van 10 december 2004 dit principe heeft 

toegepast (art. 1315 BW en art. 870 Ger.W.).250 Het geschil dat aanleiding heeft gegeven tot 

dit arrest, heeft betrekking op de informatie-inwinningsplicht die een kredietgever heeft in het 

kader van de totstandkoming van kredietovereenkomsten (art. 10 en 15 Wet 

Consumentenkrediet251). Omdat de kredietnemers beweren dat de kredietgever zijn 

informatie-inwiningsplicht niet is nagekomen, stellen ze een vordering in bij de vrederechter. 

Deze rechter geeft hen gelijk, maar dat zint de kredietgever niet. Bijgevolg tekent hij beroep 

aan tegen de beslissing, maar zonder resultaat. Het appelgerecht meent namelijk dat de 

kredietgever zijn bevrijding van de informatie-inwinningsplicht niet heeft aangetoond. 

 

Aangezien de kredietgever echter van mening is dat het appelgerecht de regels inzake de 

bewijslast (artikel 1315 BW en artikel 870 Ger.W.) heeft miskend, stapt hij naar het Hof van 

Cassatie. Daar geeft het Hof hem gelijk: op grond van artikel 1315 BW en artikel 870 Ger.W. 

is het inderdaad aan de kredietnemer om aan te tonen dat de kredietgever zijn 

verplichtingen, onder meer de informatie-inwinningsplicht, niet heeft nageleefd.252 Hoewel het 

Hof de artikelen 1315 BW en 870 Ger.W. niet letterlijk herneemt in zijn beslissing, kan men 

wel concluderen dat het zich daarop heeft gesteund. De eisende partijen in cassatie hebben 

dit namelijk in hun middel opgenomen. 

 

Dit arrest lijkt op het eerste gezicht geen betrekking te hebben op de bewijslastverdeling bij 

miskenning van informatieplichten. Dit klopt evenwel niet. In zijn beslissing heeft het Hof van 

Cassatie het namelijk over ‘verplichtingen’ en niet louter over een informatie-inwinningsplicht. 

Bovendien herneemt het Hof artikel 11 van de Wet Consumentenkrediet en daarin is de 

informatieplicht van de kredietgever opgenomen.253  
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105. CASS. 16 DECEMBER 2004 (WATJESARREST) - In een cassatiearrest van 16 december 

2004 stelt het Hof letterlijk dat op grond van artikel 870 Ger.W. de informatiegerechtigde de 

bewijslast van de informatiefout draagt. De feiten die aanleiding hebben gegeven tot deze 

uitspraak gaan als volgt. Een vrouw wordt geopereerd. Na de operatie laat de gynaecoloog 

twee watten achter in het lichaam van de vrouw. De vrouw moet een tweede operatie 

ondergaan om de watten weg te laten nemen en de schade te herstellen. Ten gevolge van 

deze twee operaties meent de vrouw dat ze geen seksuele relaties meer kan hebben en dat 

dit te wijten is aan de arts. Ze beweert namelijk dat de arts haar niet heeft geïnformeerd over 

het risico dat de eerste operatie zou kunnen leiden tot problemen bij seksuele relaties. De 

rechter in eerste aanleg en de appelrechter geven haar evenwel geen gelijk. De vrouw is er 

volgens hen immers niet in geslaagd bewijs te leveren van het informatiegebrek en van het 

causaal verband tussen haar schade en de informatiefout.  

 

Om die reden trekt ze naar het Hof van Cassatie en neemt ze in haar middel onder andere 

op dat de appelrechter artikel 1315 BW heeft miskend. Het Hof van Cassatie meent evenwel 

dat het aangevoerde middel naar recht faalt. Daarmee wordt bedoeld dat het Hof van 

Cassatie het niet eens is met de juridische stelling uit het middel. Ons hoogste rechtscollege 

meent immers dat op grond van artikel 870 Ger.W. de informatiegerechtigde de bewijslast 

van de informatiefout draagt.254 Hoewel het Hof van Cassatie zich hier niet uitspreekt over de 

gegrondheid van de middelen, geeft het wel duidelijk mee wat zijn standpunt is inzake de 

bewijslastverdeling. 

 

106. CASS. 16 DECEMBER 2004 (HEUPOPERATIEARREST) - Ook in een ander cassatiearrest 

van 16 december 2004 laat het Hof van Cassatie zich duidelijk leiden door het beginsel van 

‘actori incumbit probatio’.255 Het arrest gaat over een vrouw die na een zware heupoperatie 

te vroeg het ziekenhuis verlaten heeft, waardoor ze een infectie heeft opgelopen. De vrouw 

verwijt de arts dat hij haar niet afdoende heeft geïnformeerd over de risico’s die gepaard 

gaan met een vroegtijdig vertrek uit het ziekenhuis. De rechtsopvolgers van de reeds 

overleden arts beweren daarentegen dat de arts de vrouw wel heeft geïnformeerd. Het Hof 

van Beroep van Gent gaat uiteindelijk mee in het verhaal van de vrouw en meent dat de 

informatieplichtige bewijs moet leveren van de informatieoverdracht. 
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 Cass. 16 december 2004, AR C.03.0273.N, T.Gez. 2004-05, afl. 4, 298, noot S. LIERMAN; J. KIRKPATRICK, 

“Réflexions sur la charge de la preuve en matière de responsabilité médicale et sur la distinction entre 

obligations” (noot Cass. 15 januari 2010), RCJB 2010, (513) 525-527. 
255

 S. LIERMAN, “Het pleit beslecht: de patiënt draagt de bewijslast van de informatieverplichting door de arts” 

(noot onder Cass. 16 december 2004), T.Gez.2004-05, (302) 304-308. 



56 
De bewijslast bij miskenning van informatieplichten - Saida Bouras 

De rechtsopvolgers van de informatieplichtige zijn het niet eens met de appelrechter en 

trekken naar het Hof van Cassatie. In hun middel nemen ze op dat de appelrechter de 

artikelen 1315 BW en 870 Ger.W. heeft geschonden. Het Hof volgt: het vernietigt de 

bestreden uitspraak en meent bijgevolg dat de informatiegerechtigde moet bewijzen dat de 

informatieplichtige zijn informatieplicht niet heeft gerespecteerd. In casu betekent dit dus dat 

de vrouw moet aantonen dat de arts haar niet geïnformeerd heeft over de risico’s van een 

vroegtijdig vertrek uit het ziekenhuis.  

 

Het Hof baseert zich in deze uitspraak op artikel 870 Ger.W. en meent dat wie aanvoert dat 

een informatieplicht niet is nageleefd dat ook moet aantonen. Daarnaast doet artikel 1315, 

tweede lid BW helemaal geen afbreuk aan die stelling.256  

2. Informatieverbintenis is een middelenverbintenis 

107. MIDDELENVERBINTENIS - Behalve het principe van ‘actori incumbit probatio’ zijn er 

auteurs die menen dat de aard van de informatieverbintenis een invloed heeft op de 

bewijslastverdeling. Zij hebben het meer bepaald over het onderscheid tussen een middelen- 

en een resultaatsverbintenis.257  

2.1 Onderscheid middelen- en resultaatsverbintenis  

108. ONDERSCHEID MIDDELEN-/RESULTAATSVERBINTENIS - Het onderscheid tussen een 

middelen- en een resultaatsverbintenis is een onderscheid op basis van de intensiteit van de 

verbintenis. Een middelen- of inspanningsverbintenis wordt namelijk gekenmerkt door een 

minder sterke intensiteit dan de resultaats- of uitslagverbintenis. Zo moet een schuldenaar 

van een middelenverbintenis slechts een bepaalde inspanning leveren om het gewenste doel 

te bereiken, terwijl die van een uitslagverbintenis gehouden is tot het realiseren van een 

welbepaald resultaat.258  

 

Hoe kan nu het onderscheid gemaakt worden tussen een middelen- en een 

resultaatsverbintenis? Wanneer het om contractuele verbintenissen gaat, wordt er in de 
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eerste plaats gekeken kijken naar de overeenkomst zelf en wordt er nagegaan of de partijen 

de verbintenis hebben gekwalificeerd.259 Als dat niet het geval is, wordt er gekeken naar het 

aleatoire karakter van de verbintenis. Als het resultaat van de verbintenis immers onzeker is, 

gaat het om een inspanningsverbintenis. Als het resultaat daarentegen wel zeker is, dan is 

de verbintenis een resultaatsverbintenis.260  

 

109. ENKEL CONTRACTUELE VERBINTENISSEN? - Het onderscheid tussen een middelen- of 

resultaatsverbintenis zou volgens DE BOECK geen rol spelen als het gaat om 

precontractuele informatieverbintenissen. In dat geval heeft de partij namelijk niet de wil geuit 

zich te verbinden tot het bereiken van een bepaald resultaat.261 DE BOECK bekritiseert op 

die manier haar Franse collega FABRE-MAGNAN die wel meent dat het onderscheid een rol 

speelt in de precontractuele fase. Immers ook bij precontractuele plichten zijn er 

verbintenissen die meer “rigoureuses” zijn en verbintenissen die dat minder zijn.262  

 

Ik sluit mij aan bij FABRA-MAGNAN, aangezien er heel wat voorbeelden zijn van 

precontractuele informatieplichten die wel als een resultaatsverbintenis kunnen aangemerkt 

worden. Een mooi voorbeeld daarvan is de plicht van een professionele verkoper om de 

consument in te lichten over de prijs van het goed (art. VI.2, 3° WER). 

2.2 De middelenverbintenis als argument voor de traditionele stelling 

110. ARGUMENT - Wanneer de informatieverbintenis een middelenverbintenis is, menen 

sommige auteurs dat de informatiegerechtigde het bewijsrisico van de ‘informatiefout’ draagt. 

Nadat de informatiegerechtigde namelijk het bestaan van de verbintenis en de wanuitvoering 

ervan heeft aangetoond, moet hij bewijzen dat de wanuitvoering foutief is (art. 1315, eerste 

lid BW). Als de informatieverbintenis daarentegen een resultaatsverbintenis is, dan moet de 

informatiegerechtigde enkel aantonen dat de informatieverbintenis bestaat en dat de 

informatie niet is overgedragen (art. 1315, eerste lid BW).263  
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111. KRITIEK - Deze argumentatie wordt in sterke mate bekritiseerd. Auteurs zoals STIJNS 

en DE BOECK zijn terecht van mening dat het onderscheid geen invloed heeft op de 

bewijslastverdeling, maar louter op de bewijsvoering zelf.264 De materiële bewijslast265 (Supra 

38, nr. 80) is voor een informatiegerechtigde namelijk veel zwaarder in geval van een 

middelenverbintenis dan in geval van een inspanningsverbintenis. Dit is te wijten aan de 

onderscheiden bewijslastregels die de doctrine heeft afgeleid uit de artikelen 1137 en 1147 

BW. In artikel 1137 BW zien de auteurs een bewijsregel voor middelenverbintenissen. Deze 

regel luidt als volgt: een schuldenaar van een inspanningsverbintenis is pas aansprakelijk 

wanneer de eiser kan aantonen dat een normaal zorgvuldig persoon in dezelfde 

omstandigheden niet die fout zou hebben gemaakt. Uit art 1147 BW, dat eerder gelinkt wordt 

aan resultaatsverbintenissen, leiden de auteurs af dat de schuldenaar van een 

resultaatsverbintenis al aansprakelijk kan zijn,  als de eiser aantoont dat het resultaat niet is 

bereikt.266  

 

Een interessante stem in deze discussie is die van KIRKPATRICK. Hij meent dat de 

bovenstaande kritiek enkel opgaat wanneer artikel 1315 BW als volgt wordt geïnterpreteerd: 

volgens het eerste lid moet de informatiegerechtigde zowel het bestaan als de wanuitvoering 

van de verbintenis bewijzen, terwijl volgens het tweede lid de informatieplichtige zijn 

bevrijding kon aantonen. Door die interpretatie maakt het niet uit of de verbintenis een 

middelen- of resultaatsverbintenis is, want de informatieplichtige moet sowieso de ‘fout’ 

aantonen. Echter, wanneer artikel 1315 BW geïnterpreteerd zou worden op een andere 
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manier, klopt de kritiek niet. Als namelijk de informatiegerechtigde enkel het bestaan van de 

informatieverbintenis moet bewijzen (art. 1315, eerste lid BW) en de informatieplichtige de 

informatieoverdracht moet aantonen (art. 1315, tweede lid BW), zal de aard van de 

informatieverbintenis wel een rol spelen. Als het immers zou gaan om een 

middelenverbintenis, moet volgens KIRKPATRICK de informatiegerechtigde plots wel de 

‘informatiefout’ aantonen. De informatiegerechtigde moet namelijk aantonen dat een normaal 

zorgvuldige informatieplichtige in dezelfde concrete omstandigheden de informatie wel zou 

hebben overgedragen.267 

 

Mijns inziens klopt de stelling van KIRKPATRICK niet. Ook als de informatieverbintenis een 

middelenverbintenis is, moet de informatieplichtige immers nog aantonen dat hij de 

informatie heeft overgedragen en moet hij zich met andere woorden bevrijden van een fout. 

Het miskennen van een verbintenis maakt namelijk eveneens een fout uit, niet alleen de 

miskenning van een algemene zorgvuldigheidsnorm.268  

 

112. MOGELIJKE VERKLARING STELLING - Waarop hebben de voorstanders van deze 

zienswijze zich dan gebaseerd om te stellen dat een informatiegerechtigde het bewijsrisico 

van de informatiefout draagt? Naar mijn mening verstaan ze onder fout een fout zoals die 

bestaat bij niet-naleving van de algemene zorgvuldigheidsnorm. Immers wanneer de 

informatieverbintenis een middelenverbintenis is, is de informatieplichtige aansprakelijk 

wanneer een bonus pater familias in dezelfde concrete omstandigheden de informatie wel 

zou hebben overgedragen.269  Dit argument houdt volgens mij evenwel geen steek. Zoals 

reeds aangehaald, doelt een fout namelijk op de miskenning van eender welke verbintenis 

en niet enkel op de miskenning van verbintenissen die uit de algemene zorgvuldigheidsnorm 

voortvloeien.270  

 

Dat sommige auteurs enkel een miskenning van de algemene zorgvuldigheidsnorm als een 

fout bestempelen, blijkt duidelijk uit het standpunt van BERNAUW. Zo stelt deze auteur 

immers dat de informatiegerechtigde zowel het bestaan van de informatieplicht moet 

aantonen als ‘het verzuim van de plicht’. Vervolgens moet het foutieve karakter van het 

verzuim worden bewezen. Wanneer de informatieverbintenis een middelenverbintenis is, zal 
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de informatiegerechtigde dat moeten aantonen. Wanneer de informatieverbintenis een 

resultaatsverbintenis is, dient de informatiegerechtigde verder niets aan te tonen. De ‘fout’ 

wordt immers vermoed, aldus BERNAUW.271 Ook STIJNS, ALLEMEERSCH, SAMOY, 

VANDENBUSSCHE, MINJAUW en VANDENDRIESSCHE maken diezelfde redenering.272 

2.3 Het Belgische Hof van Cassatie  

113. CASS. 10 DECEMBER 2004 (KREDIETARREST) - Volgens BLOMMAERT en NICHELS 

heeft het Hof van Cassatie in zijn uitspraak van 10 december 2004 (Supra 51, nr. 103) 

impliciet geoordeeld dat de informatie-inwinningsplicht van de kredietgever 

(informatieplichtige) een middelenverbintenis is. De kredietgever geeft namelijk in haar 

middel aan dat de informatie-inwinningsplicht van de kredietgever een middelenverbintenis 

is.273 In het cassatiemiddel geeft de eisende partij daarnaast ook het volgende aan: omdat 

het om een middelenverbintenis gaat, moet de verwerende partij, i.e. de kredietnemer,  

zowel het bestaan van de verbintenis als de niet-uitvoering of de gebrekkige uitvoering ervan 

aantonen.274 Betekent dit dan ook dat het Hof van Cassatie zich heeft laten leiden door de 

aard van de verbintenis? Volgens mij is het wel een factor waarmee het Hof van Cassatie in 

deze uitspraak rekening heeft gehouden. Het Hof betwist het argument immers niet in zijn 

beslissing.  

 

114. CASS. 16 DECEMBER 2004 (WATJESARREST) - Het Hof van Cassatie lijkt zich in de 

uitspraak van 16 december 2004 (Supra 52, nr. 104) eveneens te baseren op het 

onderscheid tussen een middelen- en een resultaatsverbintenis. Zo meent het Hof namelijk 

enerzijds dat de informatieverbintenis een middelenverbintenis is en anderzijds dat de 

informatiegerechtigde patiënt de bewijslast draagt van de informatiefout275. Of deze 

bewijslastverdeling voortvloeit uit de aard van de verbintenis, is door de formulering niet met 

zekerheid geweten. Om dat evenwel te achterhalen, kan er gekeken worden naar het 

aangevoerde middel. Daarin heeft de eiseres namelijk opgenomen dat op de arts het 

bewijsrisico rust van de informatieoverdracht vermits de informatieverbintenis een 
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resultaatsverbintenis is. Bijgevolg heeft volgens mij het Hof dat argument betwist en op die 

manier een bewijsregel geformuleerd waar het achter staat: is de informatieverbintenis een 

middelenverbintenis, dan draagt de informatiegerechtigde het bewijsrisico van de 

informatieoverdracht.276  

3. Gemengde zaak: bewijsregels in strafzaken 

115. GEMENGDE ZAAK - Auteurs menen dat het bewijsrisico van de informatiefout op de 

informatiegerechtigde rust indien de zaak ook strafrechtelijk is. Als de informatiegerechtigde 

een vordering instelt die op een misdrijf gesteund is, dienen namelijk de bewijslastregels in 

strafzaken nageleefd te worden. Zo zal de informatiegerechtigde de bestanddelen van het 

misdrijf moeten aantonen. Hij zal met andere woorden moeten bewijzen dat de 

informatieplichtige zijn informatieplicht niet is nagekomen. Wanneer de informatieplichtige 

vervolgens zou aanvoeren dat hij de plicht wel heeft nageleefd, zal hij daar geen bewijsrisico 

van dragen. Het bewijsrisico zal daarentegen op de informatiegerechtigde rusten, want hij 

moet omwille van het vermoeden van onschuld aantonen dat de aangevoerde 

rechtvaardigingsgrond niet geloofwaardig is.277 278 

 

116. CASS. 14 DECEMBER 2001 (STERILISATIEARREST) - In een cassatiearrest van 14 

december 2001 wordt duidelijk toepassing gemaakt van deze argumentatie. De feiten gaan 

als volgt. Een vrouw moet na een jodiumbehandeling een abortus laten plegen. Tijdens de 

consultatie raadt de gynaecoloog de vrouw aan om zich te laten steriliseren. De vrouw laat 

op dat moment weten over het advies na te denken. Wanneer de vrouw op de afgesproken 

datum wordt opgenomen in het ziekenhuis, ondertekent ze toestemmingsformulieren. Door 

de ondertekening van de formulieren verleent ze niet alleen toestemming voor de abortus, 

maar ook voor de sterilisatie. Na de behandelingen meent de vrouw evenwel dat ze aan de 

arts geen geïnformeerde toestemming heeft verleend met betrekking tot de sterilisatie. De 

vrouw beweert immers niet geïnformeerd te zijn over de draagwijdte van de 

toestemmingsformulieren, meer bepaald over de onomkeerbare gevolgen van de 

uitgevoerde sterilisatie. Ze heeft namelijk de gebruikte technische termen niet correct 
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begrepen want die heeft niemand nader uitgelegd. De rechter in eerste aanleg beslist echter 

dat de vrouw niet geslaagd is in haar bewijsvoering en geeft haar geen gelijk.  

 

Om die reden trekt de vrouw naar het Hof van beroep te Luik waar ze wel haar gelijk behaalt: 

het Hof beslist dat de gynaecoloog moet aantonen dat hij de geïnformeerde toestemming 

heeft verkregen. Dit impliceert dat de arts moet aantonen dat hij zijn informatieplicht is 

nagekomen. De arts gaat niet akkoord met de uitspraak en wendt zich bijgevolg tot het Hof 

van Cassatie. In zijn middel neemt hij onder meer op dat de informatiegerechtigde patiënt 

moet aantonen dat er geen geïnformeerde toestemming is verleend en dat de 

informatieplicht dus is miskend. Wanneer een behandeling zogenaamd wordt uitgevoerd 

zonder een geïnformeerde toestemming, heeft men namelijk te maken met een misdrijf (art. 

392 Sw. en art. 398 Sw.) en dan zijn de bewijsregels in strafzaken van toepassing. Het Hof 

volgt: de burgerlijke vordering is gebaseerd op een misdrijf waardoor de eisende partij alle 

bestanddelen van het misdrijf moet aantonen, alsook dat de rechtvaardigingsgronden die de 

informatieplichtige aanvoert (“Ik heb de informatieplicht nageleefd”) niet geloofwaardig zijn. 

Bijgevolg moet de informatiegerechtigde aantonen dat er geen geïnformeerde toestemming 

is. In deze uitspraak kiest het Hof van Cassatie dus voor een bewijslastverdeling in het 

nadeel van de informatiegerechtigde op grond van de bewijsregels in strafzaken.279  

 

Dit arrest is op een aantal punten merkwaardig te noemen. In de eerste plaats haalt de arts 

pas voor de eerste keer in cassatie aan dat het gaat om een vordering die gebaseerd is op 

een misdrijf. Het Hof zou in se beslist kunnen hebben tot een onontvankelijkheid van het 

middel, maar heeft dat niet gedaan. In plaats daarvan heeft het Hof het bestreden arrest 

zodanig gelezen dat de appelrechter de vordering impliciet op een misdrijf heeft gesteund.280 

Een tweede merkwaardig gegeven is dat het verhaal van de rechtvaardigingsgrond niet 

helemaal klopt. Immers, toestemming is geen rechtvaardigingsgrond voor het uitvoeren van 

een behandeling en dus voor een miskenning van het recht op fysieke integriteit. Het is 

slechts één element van de rechtvaardigingsgrond. Behalve de toestemming van de patiënt 

is namelijk ook vereist dat de behandeling een voldoende curatief of preventief doel heeft en 

dat de behandeling noodzakelijk is.281 
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4. Besluit 

117. BESLUIT - De traditionele stelling kan op meerdere gronden gesteund worden. Zo is er 

een groep die de algemene bewijslastregels aangrijpen als argument, zowel die in burgerlijke 

zaken als die in strafzaken. Daarnaast is er ook een groep die kijkt naar de aard van de 

informatieverbintenis: gaat het om een middelenverbintenis, dan rust het bewijsrisico van de 

informatiefout op de informatiegerechtigde.  

 

118. WETTELIJKE EN FEITELIJKE VERMOEDENS - Wanneer een informatiegerechtigde beweert 

het slachtoffer te zijn van een informatiefout, moet hij overeenkomstig deze stelling een 

negatief bewijs leveren. Zoals reeds aangehaald, wordt die bewijslevering als een uiterst 

moeilijke taak beschouwd.282 De wetgever komt in bepaalde gevallen evenwel tegemoet aan 

die moeilijke taak. Hij doet dat onder meer door te voorzien in wettelijke vermoedens. Het 

wettelijk vermoeden gaat er dan van uit dat de informatieplichtige zijn informatieplicht niet 

heeft nageleefd. Een informatiegerechtigde moet daarom alleen maar beweren dat de 

tegenpartij haar informatieplicht heeft miskend en moet die bewering niet staven. Het is 

vervolgens aan de informatieplichtige om die bewering te weerleggen. Als hij daar niet in zou 

slagen, wordt hij immers in het ongelijk gesteld. Bijgevolg draagt hij het bewijsrisico en niet 

de informatiegerechtigde.283  

 

Behalve wettelijke vermoedens kan de rechter wanneer er materiële feiten of rechtsfeiten 

moeten aangetoond worden, gebruik maken van feitelijke vermoedens (Supra 48, nr. 96)284  

om de bewijslast van de informatiegerechtigde te verlichten. Een rechter zal dan uit de 

omstandigheden van de zaak een feitelijk vermoeden afleiden. Het is daarna enerzijds aan 

de informatieplichtige om dat vermoeden te weerleggen en anderzijds aan de 

informatiegerechtigde om het vermoeden verder te staven. De feitenrechter zal vervolgens 

op basis van de bewijselementen een beslissing nemen.285  
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Afdeling 2. Moderne stelling: informatieplichtige draagt bewijsrisico van 

informatieoverdracht  

119. MODERNE STELLING
286 - Er is een strekking binnen de rechtspraak en rechtsleer die 

een minder klassieke visie voor ogen heeft: de informatieplichtige draagt het bewijsrisico van 

de informatieoverdracht.287 Niet iedere auteur steunt zich daarbij op hetzelfde argument. 

Hieronder zullen enkele interessante argumentaties volgen die onderverdeeld kunnen 

worden in twee groepen: de theorieën op basis van de bewijslastregels en de 

billijkheidstheorieën. 

1. Theorieën op basis van de bewijslastregels 

1.1 Een letterlijke lezing van artikel 1315 BW  

120. BESTAAN VERSUS BEVRIJDING - Auteurs zoals MOUGENOT en  KIRKPATRICK menen 

dat artikel 1315 BW de bewijslastverdeling als volgt regelt: op grond van het eerste lid van 

het artikel is het aan de schuldeiser van een verbintenis om het bestaan ervan te bewijzen, 

terwijl op grond van het tweede lid de schuldenaar moet aantonen dat hij de verbintenis heeft 

uitgevoerd of dat de verbintenis niet meer bestaat.288 Toegepast op de 

informatieverbintenissen brengt dat met zich mee dat de informatieplichtige moet aantonen 

dat er een informatieverbintenis is289 en dat de informatieplichtige vervolgens moet bewijzen 

dat hij bevrijd is van die verbintenis.290 
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MOUGENOT en KIRKPATRICK vinden deze verdeling niet meer dan logisch, want op deze 

manier zal telkens de partij die het meest geschikt is om een bepaald bewijs te leveren, dat 

bewijs ook leveren. Op grond van deze verdeling zal een schuldeiser van een verbintenis, in 

deze een informatiegerechtigde, immers nooit een negatief bewijs moeten leveren. Bijgevolg 

steunen zij hun interpretatie van artikel 1315 BW op een bewijsgeschiktheid.291   

 

121. KRITIEK - Een bewijslastverdeling die gebaseerd is op een letterlijke lezing van artikel 

1315 BW, wordt bekritiseerd. De tegenstanders menen onder andere dat het eerste lid van 

artikel 1315 BW betrekking heeft op de uitvoering van een verbintenis, terwijl een vordering 

naar aanleiding van een informatiefout veelal een aansprakelijkheidsvordering tot 

schadevergoeding zal zijn292 en in dat geval de eiser fout, schade en causaal verband moet 

aantonen. Overeenkomstig deze visie draagt met andere woorden de informatiegerechtigde 

het bewijsrisico van de informatiefout en niet de informatieplichtige van de 

informatieoverdracht.293  

 

Mijns inziens is de kritiek niet gegrond, want een aansprakelijkheidsvordering tot 

schadevergoeding is uiteindelijk ook een vordering tot uitvoering van de verbintenis. Het 

enige verschil is dat een aansprakelijkheidsvordering niet doelt op de uitvoering in natura, 

maar op die bij equivalent, omdat de uitvoering in natura niet meer mogelijk is.294 Bovendien 

zal in sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer het gaat om contractuele informatieplichten, 

de vordering tot uitvoering in natura wel een mogelijkheid zijn en zal de kritiek in dat geval 

zeker niet opgaan.295 

 

Dat ik deze kritiek ongegrond vind, betekent niet dat ik akkoord ga met een 

bewijslastverdeling op grond van deze argumentatie, integendeel. Zo gaat mijns inziens een 
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letterlijke interpretatie van artikel 1315 BW in tegen artikel 870 Ger.W. Een voorbeeld zal dit 

standpunt verduidelijken. Stel nu dat een patiënt (informatiegerechtigde) een 

aansprakelijkheidsvordering tot schadevergoeding instelt omdat de tegenpartij haar 

informatieplicht zou miskend hebben. In dat geval zal de patiënt op grond van artikel 1315 

BW enkel bewijs moeten leveren van het bestaan van de informatieplicht. Op grond van 

artikel 870 Ger.W. daarentegen zou de patiënt de feiten moeten aantonen die ze aanvoert. 

Concreet houdt dit in dat deze moet aantonen dat de arts zijn informatieplicht niet is 

nagekomen, want dat is wat de patiënt onder meer beweert. Aangezien het niet de bedoeling 

is geweest van de wetgever om een tegenstrijdigheid tussen artikel 870 Ger.W. en artikel 

1315 BW in het leven te roepen,296 ben ik geen voorstander van deze argumentatie. 

1.1.1 Inspiratie: Het Franse Hof van Cassatie  

122. CASS. (FR) 25 FEBRUARI 1997 - De aanhangers van de moderne stelling hebben zich 

laten inspireren door de Franse rechtspraak.297 Het Franse Hof van Cassatie heeft namelijk 

in een uitspraak van 25 februari 1997 beslist dat de informatieplichtige arts de bewijslast 

draagt. Het Hof steunt zich daarbij op de bewijslastregels in burgerlijke zaken, meer bepaald 

artikel 1315, tweede lid Code Civil.298  

1.1.2 Het Belgisch Hof van Cassatie  

123. HET HOF VAN CASSATIE - Niet alleen in het Franse rechtsstelsel zijn er uitspraken 

waar beslist is tot een bewijslastverdeling in het nadeel van de informatieplichtige. Ook in 

eigen land zijn er sporadisch een aantal arresten geveld waarin tot die conclusie is gekomen 

en waarbij de beslissing onder andere gesteund is op artikel 1315, tweede lid BW. 

 

124. CASS. 26 JANUARI 1968 (OORLOGSPENSIOENENARREST) - Een eerste uitspraak waar het 

Hof van Cassatie beslist heeft om de bewijslast op de informatieplichtige te plaatsen, is een 

beslissing van 26 januari 1968.299 De feiten gaan als volgt. De gemeente Hoeilaart heeft een 

wettelijke informatieplicht. Zo moet de gemeente op grond van artikel 12 van de Wet van 23 

januari 1925 de Nationale Kas voor oorlogspensioenen informeren over de burgerlijke staat 

                                                           
296

 C. VAN REEPINGHEN, Rapport sur la réforme judiciaire, I, Brussel, Moniteur Belge, 1964, 329. 
297

 E. VERJANS, “Schade wegens gebrek aan voorbereiding bij schending van het informed-consent-vereiste”, 

T.Gez. 2014-15, afl. 3, (242) 243; W. VANDENBUSSCHE, “Over de bewijsrisicoverdeling bij de schending van 

informatieplichten. Een gordiaanse knoop om te ontwarren?”, RW 2015-16, (1665) 1666.  
298

 Cass. (FR) 25 februari 1997, nr. 94-19.685, www.dalloz.fr; E. VERJANS, “Aansprakelijkheid van de arts en het 

ziekenhuis. Aansprakelijkheid voor de schending van het recht op geïnformeerde toestemming en het recht op 

informatie over de gezondheidstoestand” in  J. FALCONIS en I. SAMOY (eds.), Professionele aansprakelijkheid, 

Antwerpen, Intersentia, 2015, (1) 11. 
299

 W. VANDENBUSSCHE, “Over de bewijsrisicoverdeling bij de schending van informatieplichten. Een 

gordiaanse knoop om te ontwarren?”, RW 2015-16, (1665) 1666. 

http://www.dalloz.fr/


67 
De bewijslast bij miskenning van informatieplichten - Saida Bouras 

van oorlogsweduwen. De Nationale Kas beweert evenwel dat de gemeente hen niet heeft 

geïnformeerd over de nieuwe huwelijkssituatie van een bepaalde weduwe en dat ze 

daardoor onterecht oorlogspensioen hebben uitgekeerd aan deze weduwe. Om die reden 

stelt de Nationale Kas een aansprakelijkheidsvordering in tegen de gemeente Hoeilaart. De 

zaak geraakt tot bij het Hof van Beroep van Brussel dat op 26 januari 1966 beslist dat de 

Nationale Kas de bewijslast van de informatiefout draagt: de Kas moet aantonen dat de 

gemeente haar informatieverplichting niet heeft nageleefd.  

 

De Nationale Kas gaat hier niet mee akkoord en stapt naar het Hof van Cassatie. In het 

middel wordt onder meer opgenomen dat de gemeente die aan haar aansprakelijkheid wil 

ontsnappen, moet aantonen dat ze de informatie heeft overgedragen (art. 1315, tweede lid 

BW). Het Hof beslist het volgende: “Overwegende dat uit de regelen van de bewijslast, zoals 

die uit artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek voortvloeien, volgt dat het de gemeente 

behoort te bewijzen dat zij haar verplichting is nagekomen door aan de Nationale Kas bericht 

te geven en dat die Kas niet ertoe gehouden is het negatief feit te bewijzen dat het 

gemeentebestuur dat bericht niet heeft gegeven”. Het Hof van Cassatie meent bijgevolg dat 

op grond van artikel 1315 BW de gemeente moet aantonen dat ze haar plicht is nagekomen 

en niet dat de Nationale Kas een negatief bewijs moet leveren.300 Merk op dat het Hof het 

hier niet heeft over artikel 870 Ger.W. Dit is evenwel logisch aangezien dat artikel pas vanaf 

1970 in werking is getreden.301  

 

125. CASS. 20 MAART 2006 (VERZEKERINGSARREST) - Het cassatiearrest van 20 maart 2006 

is een tweede arrest waar het Hof van Cassatie op grond van artikel 1315 BW beslist tot een 

bewijslastverdeling in het nadeel van de informatiegerechtigde. Het gaat in dat arrest over de 

informatieverstrekking door een arbeidsongevallenverzekeraar. Meer bepaald zijn de feiten 

de volgende. Een vrouw wordt weduwe na een arbeidsongeval van haar echtgenoot. Op 

grond van de wet is de arbeidsongevallenverzekeraar verplicht om binnen de twee weken 

een afschrift van de gehomologeerde overeenkomst betreffende de gevolgen van het 

dodelijk arbeidsongeval door te sturen naar het Fonds voor Arbeidsongevallen (art. 65 

Arbeidsongevallenwet j° art. 6ter KB 21 december 1971). Door die informatieoverdracht zou 

het Fonds ervan op de hoogte moeten zijn dat het aanpassingsbijslagen aan de weduwe 

moet betalen. De weduwe meent evenwel dat de verzekeraar zijn verwittigingsplicht heeft 

miskend. Aangezien ze daardoor schade heeft geleden, stelt ze een 

aansprakelijkheidsvordering in tegen de arbeidsongevallenverzekeraar.  
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In eerste aanleg krijgt de echtgenote gelijk, maar in tweede aanleg niet meer omdat ze naar 

de mening van de appelrechter geen bewijs geleverd heeft van de informatiefout van de 

arbeidsongevallenverzekeraar. Aangezien de weduwe niet tevreden is met de uitspraak van 

de appelrechter, stapt ze naar het Hof van Cassatie. In het middel neemt ze op dat zij enkel 

het bestaan van de informatieplicht moeten aantonen (art. 1315, eerste lid BW) en dat de 

tegenpartij moet bewijzen dat de informatieplicht is nageleefd (art. 1315, tweede lid BW). Dat 

cassatieberoep blijkt een succes te zijn, want het Hof beslist dat de 

arbeidsongevallenverzekeraar de naleving van zijn informatieverbintenis moet aantonen.302  

 

Opmerkelijk aan deze uitspraak is wel dat de weduwe hier niet de informatiegerechtigde is, 

maar het Fonds voor Arbeidsongevallen. 

 

126. CASS. 25 JUNI 2015 (JURIDISCHE BIJSTANDSARREST) - In de uitspraak van 25 juni 2015 

beslist het Hof van Cassatie dat de informatieplichtige het bewijsrisico draagt van de 

informatieoverdracht. GLANSDORFF meent terecht dat het Hof tot die uitspraak is gekomen 

door een letterlijke interpretatie van artikel 1315 BW. De feiten die aanleiding hebben 

gegeven tot deze uitspraak, gaan als volgt. Een advocaat staat een cliënt bij en heeft 

bijgevolg recht op honoraria. Wanneer echter de cliënt die ereloonnota niet vrijwillig wilt 

betalen, vordert de advocaat in eerste aanleg het bedrag aan ereloonnota. De cliënt vordert 

op zijn beurt een terugbetaling van onderhoudsgelden die de advocaat heeft ontvangen en 

heeft ingehouden.  

 

Aangezien de rechtbank in eerste aanleg het advies van de Raad van Orde van Advocaten 

is gevolgd en de tegenvordering van de cliënt toekent, tekent de advocaat hoger beroep aan. 

Het advies van de Raad van de Orde van Advocaten bestaat uit twee zaken. Enerzijds is de 

Raad van De Raad van de Orde van Advocaten ervan overtuigd dat  de geëiste ereloon- en 

kostennota de grenzen van de billijke gematigdheid overschreden hebben. Anderzijds meent 

de Raad dat de advocaat een informatieplicht heeft en dit op grond van artikel 1 van het 

reglement van de Orde des barreaux francophones et germaphone van 15 oktober 2001 en 

26 juni 2003303. De advocaat zou de rechtszoekende aldus moeten informeren over zijn recht 

om te kunnen genieten van rechtsbijstand of juridische bijstand.  
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Ook bij de appelrechter heeft hij echter geen succes. De appelrechter beslist immers dat bij 

betwisting over de informatieverschaffing de advocaat dient aan te tonen dat hij de informatie 

verstrekt heeft. In deze slaagt de advocaat niet in die bewijslevering waardoor hij 

aansprakelijk wordt gesteld voor de geleden schade van de cliënt, bestaande uit het verlies 

van rechtsbijstand. De advocaat gaat hier evenwel niet mee akkoord en stapt daarom naar 

het Hof van Cassatie. Één van de grieven van de advocaat is dat de appelrechter ten 

onrechte de bewijslast heeft omgekeerd in zijn nadeel en daardoor de algemene 

bewijslastregels (art. 1315 BW en art. 870 Ger.W.) heeft geschonden. De advocaat krijgt 

echter geen gelijk. Het Hof meent namelijk dat uit de regels van de bewijslast volgt dat de 

advocaat moet aantonen dat hij zijn informatieverbintenis heeft nageleefd en niet dat de 

cliënt moet bewijzen dat de informatieplicht niet is nageleefd.304 Het Hof stelt letterlijk het 

volgende:  

 

“Aangezien uit de regels betreffende de bewijslast volgt dat de advocaat dient te bewijzen 

dat hij zich van zijn plicht heeft gekweten om zijn cliënt in te lichten, en niet dat 

laatstgenoemde het negatieve feit dient te bewijzen dat de vereiste informatie hem niet werd 

gegeven, schendt het arrest de in het middel vermelde wetsbepalingen niet wanneer het 

beslist “dat meester d’Ath, die beweert zijn cliënt te hebben ingelicht, het bewijs dient te 

leveren van het feit dat hij aanvoert”” 

 

Wanneer we naar het aangevoerde middel kijken, heeft de eisende partij naar artikel 1315 

BW en artikel 870 Ger.W. verwezen. Daaruit blijkt bijgevolg duidelijk dat onder de “regels 

betreffende de bewijslast” die bewijsregels kunnen worden verstaan. Voor sommige auteurs 

daarentegen is het niet duidelijk waarop ons hoogste rechtscollege zijn beslissing gegrond 

heeft. Voor hen is het immers niet duidelijk wat het Hof van Cassatie precies bedoelt met “de 

regels betreffende de bewijslast”. Zijn het de algemene bewijslastregels uit de artikelen 1315 

BW en 870 Ger.W. of eerder welbepaalde specifieke bewijslastbepalingen?  

1.2 Informatieverbintenis is een resultaatsverbintenis 

1.2.1 Algemeen  

127. RESULTAATSVERBINTENIS - Zoals reeds aangehaald (Supra 53, nr. 107) zijn er auteurs 

die menen dat het onderscheid tussen een middelen- en een resultaatsverbintenis de 

bewijslastverdeling beïnvloedt. Gaat het om een middelenverbintenis, dan draagt de 

informatiegerechtigde het bewijsrisico van de informatiefout. Gaat het om een 
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resultaatsverbintenis, dan draagt de informatieplichtige het bewijsrisico van de 

informatieoverdracht.305  

 

In dat geval moet de informatiegerechtigde namelijk enkel het bestaan van de 

informatieverbintenis aantonen en de wanuitvoering ervan. De informatiegerechtigde moet 

bijgevolg niet meer het foutieve karakter van de wanuitvoering aantonen, want dat wordt 

vermoed.306 Opnieuw wordt er hier onder ‘fout’ een miskenning van de algemene 

zorgvuldigheidsnorm verstaan.307 Wat kan de informatieplichtige nu nog doen? De 

informatieplichtige zal zich kunnen bevrijden door aan te tonen dat hij de informatie niet kon 

overdragen ten gevolge van een overmachtssituatie.308 Hieruit afleiden dat de 

informatieplichtige het bewijsrisico van de informatieoverdracht draagt, lijkt mij raar. Het is 

toch nog steeds in de eerste plaats aan de informatiegerechtigde om aan te tonen dat de 

informatie NIET is overgedragen? 

 

Dat deze argumentatie onderworpen is aan heel wat kritiek en wat mijn standpunt daarin 

precies is, is hierboven reeds uiteengezet (Supra 55, nr. 110).  

 

128. CASS. 26 JANUARI 1968 (OORLOGSPENSIOENENARREST) - In het 

oorlogspensioenenarrest, de uitspraak van 1968 (Supra 63, nr. 123) heeft het Hof van 

Cassatie zich volgens KIRKPATRICK laten leiden door de aard van de 

informatieverbintenis.309 Volgens mij steunt deze auteur zich terecht op het cassatiemiddel. 

Zo heeft de Nationale Kas (de informatiegerechtigde) namelijk in het middel opgenomen dat 

de informatieverbintenis van de gemeente (informatieplichtige) een resultaatsverbintenis is 

(“aan de gemeente een bepaalde verplichting of een verplichting tot resultaat opleggen”). 

Om die reden meent de Kas dat de gemeente die aan haar aansprakelijkheid wil 

ontsnappen, op grond van artikel 1147 BW310 moet aantonen dat zij haar (wettelijke) 

informatieplicht is nagekomen. Hoewel het Hof van Cassatie dit argument evenwel niet 
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herneemt in zijn beslissing, verwerpt ze het middel niet, noch betwist ze het aangevoerde 

argument. Daarom zou men kunnen stellen dat het Hof akkoord gaat met het argument.311  

 

129. CASS. 16 DECEMBER 2004 (WATJESARREST) - Het watjesarrest van 16 december 2004 

(Supra 52, nr. 104) is een minder duidelijk voorbeeld van een uitspraak waar het Hof zich 

heeft laten leiden door de aard van de informatieverbintenis. In dat arrest spreekt het Hof 

zich namelijk niet uit over de bewijslastverdeling, maar gaat het wel beslissen dat het 

aangevoerde middel naar recht faalt. Dit houdt in dat het Hof niet akkoord gaat met de 

juridische stelling uit het arrest. Bijgevolg geeft het Hof zijn mening en zegt hier meer 

bepaald het volgende: “Overwegende dat de informatieplicht van een arts geen 

resultaatsverbintenis uitmaakt; Dat een patiënt die aanvoert dat de arts niet aan zijn 

informatieplicht heeft voldaan, het bewijs daarvan dient te leveren; Dat het onderdeel dat 

ervan uitgaat dat de patiënt die verplichting niet heeft, faalt naar recht.” Het Hof reageert hier 

op de eiseres die in haar middel heeft opgenomen dat de bewijslast van de 

informatieoverdracht op de arts rust omdat de verbintenis een resultaatsverbintenis is.312  

 

Men zou hieruit kunnen afleiden dat het Hof van Cassatie anders in deze zaak anders 

geoordeeld heeft omwille van de aard van de verbintenis.  Dat concluderen zou volgens 

KIRKPATRICK evenwel terecht in strijd zijn met hetgeen het Hof daarboven beslist heeft in 

zijn beslissing, namelijk dit: “Overwegende dat krachtens artikel 870 van het Gerechtelijk 

Wetboek iedere partij het bewijs moet leveren van de feiten die zij aanvoert; Dat bij een 

civielrechtelijke betwisting inzake te vergoeden schade, de bewijslast van de fout, de schade 

en het oorzakelijk verband behoort aan degene die vergoeding vordert voor de schade die hij 

heeft geleden.”313  

 

130. CASS. 25 JUNI 2015 (JURIDISCHE BIJSTANDSARREST) - DE RUYSSCHER meent dat in 

het cassatiearrest van 25 juni 2015 (Supra 65, nr. 125) de aard van de informatieverbintenis 

een rol heeft gespeeld. Zo meent deze auteur namelijk dat het gaat om een 

resultaatsverbintenis en dat in dat geval de informatieplichtige bewijs moet leveren van de 

informatieoverdracht.314 LEMMENS is het op twee punten niet eens met DE RUYSSCHER. 

Zo meent hij in eerste instantie dat de bewijslastverdeling niet wijzigt naargelang de 

informatieverbintenis een resultaats- dan wel een middelenverbintenis is. Bovendien meent 
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de auteur dat de mededelingsplicht van de advocaat geen resultaatsverbintenis is, maar een 

inspanningsverbintenis. Of de advocaat al dan niet moet meedelen dat de cliënt recht heeft 

op rechtsbijstand of juridische bijstand, hangt namelijk af van de financiële toestand van de 

betrokkene. Hoe die er precies uitziet, kan de advocaat alleen maar weten wanneer hij 

afdoende geïnformeerd wordt door de cliënt. Hierdoor kan er moeilijk een resultaat 

gegarandeerd worden..315  

 

131. INTERESSANTE STANDPUNTEN - Binnen de stroming die meent dat de aard van de 

verbintenis een invloed heeft op de bewijslastverdeling, zijn er twee interessante 

argumentaties.  Die zullen hierna op een rijtje worden gezet.  

1.2.2 GLANSDORFFS interpretatie van artikel 1315 BW: twee fasen in het 

bewijsproces 

132. GLANSDORFFS INTERPRETATIE - Een opmerkelijke argumentatie is de stelling van 

GLANSFORFF. Deze auteur onderscheidt twee fasen in het bewijsproces. De eerste fase 

heeft betrekking op de vraag of een verbintenis bestaat en of ze (degelijk) is uitgevoerd. 

Eens duidelijk is dat de verbintenis niet of gebrekkig is uitgevoerd, zal in die tweede fase 

vervolgens worden nagegaan of de informatieplichtige een fout heeft gemaakt.316  

 

Wie moet er nu wat bewijzen? In de eerste fase wordt de bewijslast verdeeld op grond van 

artikel 1315 BW. Zo moet op grond van artikel 1315, eerste lid BW de informatiegerechtigde 

enkel het bestaan van de verbintenis aantonen. Het is daarna op grond van artikel 1315, 

tweede lid BW aan de informatieplichtige om te bewijzen dat hij de informatieplicht (degelijk) 

heeft vervuld of dat de plicht niet meer bestaat. Als hij daar niet in slaagt, vangt de tweede 

fase aan: er moet worden nagegaan of de informatieplichtige een fout heeft gemaakt door de 

informatie niet over te dragen. Hoe de bewijslast in deze fase precies verdeeld is, hangt af 

van de aard van de verbintenis. Gaat het om een resultaatsverbintenis, dan is het aan de 

informatieplichtige om te bewijzen dat er sprake was van een overmachtssituatie waardoor 

hij zijn verbintenis niet kon nakomen. Gaat het evenwel om een middelenverbintenis, dan 

moet de informatiegerechtigde aantonen dat de informatieplichtige een ‘fout’ heeft begaan. 

Hij moet namelijk aantonen dat een normaal zorgvuldige professioneel in dezelfde concrete 

omstandigheden zijn informatieplicht wel zou zijn nagekomen.317  
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133. KRITIEK - De stelling van GLANSDORFF heeft te kampen met kritiek. Auteurs zoals 

LEMMENS stellen terecht dat de visie kunstmatig is. Het is immers merkwaardig om 

enerzijds te stellen dat de informatieplichtige het bewijs moet leveren van de 

informatieoverdracht en dat anderzijds de informatiegerechtigde de bewijslast draagt van 

een beweerde informatiefout.318  GLANSDORFF stelt namelijk letterlijk het volgende: “Il est 

bien évident que la charge de la preuve de la faute, du dommage et du lien de causalité 

pèse sur celui qui les invoque.”, terwijl de bewijslastverdeling als volgt verloopt. 

 

Als de informatieverbintenis een middelenverbintenis is, dan moet de informatiegerechtigde 

het bestaan van de verbintenis aantonen en de informatieplichtige de informatieverschaffing. 

Eens vaststaat dat de verbintenis niet is uitgevoerd, moet de informatiegerechtigde aantonen 

dat de informatieplichtige een ‘fout’ heeft begaan. Hoe kan GLANSDORFF nu stellen dat de 

informatiegerechtigde de bewijslast van de fout draagt, terwijl de informatieplichtige moet 

aantonen dat hij zijn verbintenis is nagekomen? Wellicht zal deze auteur onder een fout een 

miskenning van de algemene zorgvuldigheidsnorm verstaan. Deze redernering biedt 

evenwel geen verklaring aan de situatie waarin de informatieverbintenis een 

resultaatsverbintenis is. In dat geval moet opnieuw de informatiegerechtigde het bestaan van 

de verbintenis aantonen en de informatieplichtige de nakoming van zijn mededelingsplicht. 

Eens vaststaat dat de informatieplichtige de informatie niet heeft overgedragen, moet hij een 

overmachtssituatie aantonen waardoor het voor hem onmogelijk was de verbintenis uit te 

voeren. Wanneer draagt de informatiegerechtigde hier de bewijslast van de ‘fout’? Niet, want 

hier moet de informatiegerechtigde zelfs niet aantonen dat de informatieplichtige is 

afgeweken van het gedrag van een normaal zorgvuldig persoon.  

 

134. CASS. 16 DECEMBER 2004 (WATJESARREST) - Misschien heeft het Hof van Cassatie in 

het watjesarrest (Supra 52, nr. 104) wel toepassing gemaakt van GLANSDORFFS stelling? 

Net als GLANSDORFF stelt het Hof immers dat de informatiegerechtigde op grond van 

artikel 870 Ger.W. de bewijslast van de fout draagt, terwijl het impliciet lijkt te zeggen dat in 

geval van een resultaatsverbintenis de informatieplichtige de bewijslast van de 

informatieoverdracht zou dragen.319  
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1.2.3 De “opgesplitste” informatieplicht 

135. DE VERSCHILLENDE PLICHTEN - De argumentatie van de “opgesplitste” informatieplicht 

hangt nauw samen met het voorgaande argument. Het is een stelling die is overgewaaid 

vanuit het Franse rechtsstelsel. Daar hanteert de Franse auteur FABRE-MAGNAN een 

interessante visie omtrent het leerstuk van de informatieverstrekking. Zij onderscheidt 

namelijk drie soorten informatieplichten: 

- De plicht om de juiste informatie te verzamelen; 

- De plicht om de informatie materieel over te dragen - deze plicht brengt met zich mee 

dat een partij die weet dat een bepaald gegeven belangrijk is voor zijn tegenpartij, dat 

moet meedelen; 

- De plicht om de informatie op een verstaanbare wijze over te brengen.320  

 

In het eigen rechtsstelsel zijn er auteurs die het voorbeeld van FABRE-MAGNAN zijn 

gevolgd.321  

 

136. RESULTAATS-/MIDDELENVERBINTENIS - De bewijslastverdeling varieert naargelang het 

gaat om een middelen- of resultaatsverbintenis. De eerste en derde verplichting zijn een 

middelenverbintenis, terwijl de tweede een resultaatsverbintenis is. Bijgevolg rust bij 

miskenning van de eerste en derde verbintenis de bewijslast van de informatiefout op de 

informatiegerechtigde en draagt bij miskenning van de tweede plicht de informatieplichtige 

de bewijslast van de informatieoverdracht.322   

 

Volgens FAGNART zou het Hof van Cassatie eveneens rekening houden met het 

onderscheid. Aangezien de arts in het sterilisatiearrest van 14 december 2001 (Supra 58, nr. 

115) titularis is van een plicht om de informatie verstaanbaar over te brengen, is dat namelijk 
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de reden dat het Hof beslist heeft tot een bewijslastverdeling in het nadeel van de 

informatiegerechtigde.323  

1.3 Specifieke bewijslastregels 

137. ART. III.78 WER - De Belgische wetgever heeft in bepaalde gevallen uitdrukkelijk een 

bewijslasregeling vastgelegd. Een mooi voorbeeld daarvan is artikel III.78 WER. Dat artikel 

bepaalt dat dienstverleners in geval van een beweerde informatiefout dienen aan te tonen 

dat zij zich aan hun informatieplichten uit de artikelen III.74-77 WER hebben gehouden.324  

 

138. CASS. 25 JUNI 2015 (JURIDISCHE BIJSTANDSARREST) - Voor sommige auteurs, onder 

wie KEZEL, is het recente cassatiearrest van 25 juni 2015 (Supra 65, nr. 125) gesteund op 

artikel III.78 WER. Het arrest heeft namelijk betrekking op de informatieverstrekking door een 

advocaat.325 De advocaat zou dan kunnen beschouwd worden als een dienstverlener in de 

zin van artikel I.18, 3 WER die zich om die reden aan de informatieverplichtingen uit artikel 

III.74-III.77 WER moet houden.326 Één van die informatieplichten betreft de 

informatieoverdracht van de prijs. Meedelen aan de cliënt of deze al dan niet recht heeft op 

juridische bijstand of rechtsbijstand, zou zich situeren in die informatieoverdracht.327  

 

VANDENBUSSCHE stelt zich evenwel terecht vragen bij deze grondslag. Artikel 78.III WER 

is namelijk de bewijslastregeling voor de informatieplichten uit de artikelen III.74-III.77 WER, 

terwijl de deontologische voorlichtingsverplichting niet letterlijk is opgenomen in de lijst van 

precontractuele informatie uit één van de artikelen.328 Ik kan mij daarentegen wel vinden in 

de visie dat de deontologische informatieplicht gelijkaardig is aan de informatieplicht met 

betrekking tot de prijs van de dienst (art. XIV.3, 3° WER).329 
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2. Billijkheidstheorieën 

2.1 Bewijsgeschiktheidscriterium 

139. VOORSTANDERS - Er zijn auteurs die de bewijslastverdeling steunen op het principe 

van de bewijsgeschiktheid. Dat principe houdt in dat de partij die in de concrete 

omstandigheden beter in staat zou zijn om het bewijs te leveren, het bewijsrisico moet 

dragen. In het kader van de professionele informatieverstrekking zal die partij meestal de 

informatieplichtige zijn.330 

 

In het arrest van het Hof van Beroep te Luik van 30 april 1998 dat aanleiding heeft gegeven 

tot het cassatiearrest van 14 december 2001 (Supra 58, nr. 115) wordt toepassing gemaakt 

van het bewijsgeschiktheidscriterium.331 Het Hof neemt immers letterlijk in haar 

overwegingen het volgende op: de onmogelijkheid om een negatief bewijs te leveren 

rechtvaardigt een bewijslastomkering omdat het wel mogelijk is om een positief feit aan te 

tonen. Dit rechtscollege meent met andere woorden dat het gerechtvaardigd is om het 

bewijsrisico van de informatieoverdracht op de informatieplichtige arts te plaatsen omdat op 

deze manier de bewijslevering wel mogelijk zal zijn.  

 

140. TEGENSTANDERS - Een bewijslastverdeling steunen op dit argument, wordt niet door 

iedereen gesmaakt.332 Zo zijn er bijvoorbeeld auteurs zoals LEMMENS die de mening zijn 

toegedaan dat het omkeren van de bewijslast net in het nadeel zou spelen van de 

informatiegerechtigde. Bijvoorbeeld in de medische wereld zou er dan immers een té groot 

belang gehecht worden aan onpersoonlijk toestemmingsformulieren.333  

 

Een interessante tegenstem komt vanuit rechtseconomische hoek, meer bepaald van de 

auteur DE MOT. Zo meent hij enerzijds dat de partij die het gemakkelijkst aan het 

bewijsmateriaal kan geraken, het bewijsrisico laten dragen, de proceskosten kan drukken.  

Anderzijds meent hij evenwel dat een bewijsrisicoverdeling op basis van de 
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bewijsgeschiktheid problematisch kan zijn. De partij die gemakkelijk toegang heeft tot het 

bewijsmateriaal, kan immers ook gemakkelijk het materiaal vervalsen.334 

 

Ook STORME is niet bepaald een voorstander. Zo meent hij namelijk het volgende: “de 

bewijslast moet een zekere en stabiele wegwijzer zijn en mag niet afhankelijk gesteld worden 

van de toevallige omstandigheden van het geding of van de willekeur van de rechtbank.” 

Aangezien een bewijslastverdeling op grond van het bewijsgeschiktheidscriterium afhangt 

van de toevallige omstandigheden, is deze auteur absoluut geen fan.335 Ik deel dit standpunt, 

want een bewijslastverdeling op basis van de bewijsgeschiktheid zal inderdaad de nodige 

onzekerheid veroorzaken. Immers, in sommige gevallen zal de bewijslast ook op de 

informatiegerechtigde kunnen rusten.336  

 

141. HET HOF VAN CASSATIE - Het Hof van Cassatie staat negatief tegenover een 

bewijslastverdeling op grond van het bewijsgeschiktheidscriterium. Dat wordt mooi 

geïllustreerd door de houding van het Hof ten aanzien van het negatief bewijs.337 Het Hof 

stelt namelijk wel dat een negatief feit niet met dezelfde striktheid moet worden aangetoond, 

maar dat mag niet resulteren in een bewijslastverdeling in het nadeel van de 

informatieplichtige.338 De cassatierechtspraak brengt voor de informatiegerechtigde bijgevolg 

louter een bewijslastverlichting met zich mee en verplaatst het bewijsrisico niet naar de 

informatieplichtige.339 

 

142. NEDERLAND - In het Nederlands rechtsstelsel is de theorie van het bewijsgeschiktheid, 

daar de billijkheidsleer genoemd340, wettelijk verankerd, meer bepaald in artikel 150 Rv 

Daarin is het volgende opgenomen:  
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“De partij die zich beroept op rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten of rechten, draagt 

de bewijslast van die feiten of rechten, tenzij uit enige bijzondere regel of uit de eisen van 

redelijkheid en billijkheid een andere verdeling van de bewijslast voortvloeit.”341 

Met dit artikel heeft de Nederlandse wetgever gekozen voor de twee belangrijkste theorieën 

in verband met de bewijslastverdeling, namelijk de objectiefrechtelijke leer en de 

billijkheidsleer.342 Volgens de objectiefrechtelijke leer moet een partij de door haar gestelde 

feiten aantonen. Door de billijkheidsleer kan de bewijslast omgekeerd worden wanneer de 

last te zwaar is voor de bewijsplichtige partij.343 Er wordt evenwel weinig toepassing gemaakt 

van die mogelijkheid. Enkel bewijsnood is volgens de Hoge Raad een voldoende reden om 

de bewijslast op grond van de billijkheid om te keren.344 

2.2 Doeltreffendheidsbeginsel  

143. DOELTREFFENDHEIDSBEGINSEL - Sinds kort is er een nieuw argument waarop auteurs 

een bewijslastverdeling in het nadeel van de informatieplichtige gronden. Het gaat meer 

bepaald om het doeltreffendheidsbeginsel of het effectiviteitsbeginsel. Dat principe impliceert 

dat nationale procedureregels de uitoefening van de verleende rechten in de praktijk niet 

onmogelijk of zeer moeilijk mogen maken.345 Vermits het doeltreffendheidsprincipe is 

ontwikkeld door het Europees Hof van Justitie, laten deze auteurs zich bijgevolg inspireren 

door het Europees Hof van Justitie, in het bijzonder een recente uitspraak van 18 december 

2014.  

2.2.1 Inspiratie: HvJ 18 december 2014 (Consumer Finance) 

144. CONSUMER FINANCE - In de Europese rechtspraak trekt een merkwaardig arrest de 

aandacht, namelijk een uitspraak van 18 december 2014. Het Hof van Justitie komt daar tot 

een interessante conclusie met betrekking tot de bewijslastverdeling bij miskenning van 

bepaalde precontractuele plichten, waaronder de informatieplicht. Welke beslissing het 

Europees Hof van Justitie precies heeft genomen en wat de draagwijdte ervan is voor de 

Belgische rechtsorde, zal hieronder worden besproken.  
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a. Uitspraak 

145. UITSPRAAK - In het arrest van 18 december 2014, een prejudiciële uitspraak, spreekt 

het Europees Hof van Justitie zich uit over de uitlegging van de artikelen 5 en 8 van de 

Richtlijn Consumentenkrediet.346 De aanleiding hiertoe was een prejudiciële vraag van een 

Franse nationale rechter die geconfronteerd werd met de volgende feiten. De kredietgever 

‘Consumer Finance’ dagvaardde twee kredietnemers omdat zij de afbetaling van hun 

persoonlijke leningen staakten. De bevoegde rechter merkte echter op dat uit geen enkel 

stuk bleek dat de kredietgever zijn precontractuele informatieplicht (art. 5) en zijn verplichting 

om de kredietwaardigheid van de kredietnemers te beoordelen (art. 8), had nageleefd. 

Zodoende besliste hij om ambtshalve over te gaan tot de sanctionering van de kredietgever. 

 

Aangezien de Richtlijn Consumentenkrediet geen melding maakt van de bewijslastverdeling 

bij miskenning van de precontractuele plichten, vroeg de Franse rechter zich af of de richtlijn 

zich zou verzetten tegen een bewijslastverdeling in het nadeel van de kredietgever. 

Daarenboven had de Franse rechter nog een aantal andere vragen, maar daarop zal niet 

dieper worden ingegaan, enkel op deze eerste prejudiciële vraag. 

 

146. EERSTE PREJUDICIËLE VRAAG - De eerste vraag heeft betrekking op de 

bewijslastverdeling die van toepassing is, als een kredietgever zijn precontractuele 

verplichtingen zoals de informatieplicht (art. 5) miskent. Het gaat meer bepaald over de 

kwestie of de bewijslast op de kredietgever zou mogen rusten. 

 

Bij het beantwoorden van die vraag benadrukt het Hof van Justitie dat het verzekeren van de 

consumentenbescherming uitsluitend een taak is die aan de lidstaten toebehoort en die 

uitgeoefend wordt aan de hand van het nationaal procesrecht. Bij het opmaken van de 

procedurevoorschriften kent de staat evenwel geen ongebreidelde vrijheid, aangezien ze 

onder andere rekening dient te houden met het gelijkwaardigheids- en 

doeltreffendheidsbeginsel. Onder het gelijkwaardigheidsprincipe wordt verstaan dat de 

lidstaat in soortgelijke situaties de procedureregels niet ongunstiger mag opstellen. In deze 

lijkt dat beginsel geen probleem op te leveren. Het doeltreffendheidsbeginsel, dat inhoudt dat 

nationale procedureregels de uitoefening van de verleende rechten in de praktijk niet 

onmogelijk of zeer moeilijk mogen maken, kan daarentegen wel aanleiding geven tot enige 

moeilijkheden. Indien namelijk de bewijslast, voorwerp van een procedurele wetsbepaling, op 
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de consument zou rusten, wordt dit beginsel volgens het Hof van Justitie geschonden. Het 

Hof steunt zich hiervoor op het feit dat enerzijds een consument niet (gemakkelijk) kan 

beschikken over de middelen om aan te tonen dat de kredietgever zijn plicht heeft miskend 

en dat anderzijds een zorgvuldige kredietgever bewijzen dient te verzamelen en te bewaren. 

Een doeltreffende uitoefening impliceert derhalve dat de plicht op de kredietgever zou 

moeten rusten, wat meteen een duidelijk antwoord is op de bedenking van de Franse 

verwijzende rechter.347  

 

147. DOELTREFFENDHEIDSBEGINSEL - Het Europees Hof van Justitie verzet zich in deze 

uitspraak duidelijk tegen een bewijslastverdeling in het nadeel van de consument-

kredietnemer en dit omwille van het doeltreffendheidsbeginsel.348 Het is mijns inziens een 

terechte bedenking van het Hof, want een negatieve bewijsvoering is geen evidentie (Supra 

35, nr. 76) en zou er bijgevolg toe kunnen leiden dat de consument afziet van het instellen 

van een vordering om zijn rechten af te dwingen.  

 

De argumentatie van het Hof van Justitie doet mij ook denken aan een ander criterium, met 

name het bewijsgeschiktheidscriterium. Immers, het Hof meent onder meer dat het 

doeltreffender zou zijn om de kredietgever te bewijslast te laten dragen omdat een 

kredietgever, de informatieplichtige dus, gemakkelijk kan beschikken over de middelen om 

het bewijs te leveren van een informatieoverdracht.  

b. Draagwijdte  

i. Betekenis voor de consument-kredietnemer 

148. INVLOED CONSUMENT-KREDIETNEMER - Nu stelt zich toch wel de vraag wat deze 

uitspraak betekend heeft voor de Belgische rechtsorde, in het bijzonder voor de 

bewijslastverdeling bij miskenning van informatieplichten. 

 

Traditioneel gaat het Belgische recht ervan uit dat de bewijslast op de consument-

kredietnemer rust, daar deze de actor is in ‘actori incumbit probatio’ (art. 1315 BW en art. 

870 Ger.W.).  De wetgever kan hier evenwel van afwijken, maar wanneer hij dat niet doet, is 

de traditionele verdeling van toepassing. Een dergelijke regeling zou volgens het Hof van 

Justitie echter het effectiviteitsprincipe schenden en zou bijgevolg niet overeenstemmen met 

de ratio van de Richtlijn Consumentenkrediet, namelijk het beschermen van de consument. 

Het Hof is met andere woorden de mening toegedaan dat de bewijslast een te grote last zou 

                                                           
347

 HvJ 18 december 2014, nr. C-449/13, ECLI:EU:C:2014:2464, ‘Consumer Finance’. 
348

 Ibid. 



81 
De bewijslast bij miskenning van informatieplichten - Saida Bouras 

zijn voor de consument-kredietnemer. Aangezien de Belgische wetgever niet dezelfde 

zienswijze hanteert omtrent de precontractuele informatieverplichting (art. VII.70 WER) kent 

de uitspraak een grote invloed in onze rechtsorde. Immers, iedere kredietovereenkomst die 

sinds 12 juni 2010, de datum waarop de Richtlijn moest worden omgezet, gesloten is, is 

onderworpen aan deze consumentvriendelijke interpretatie.349 

ii. Betekenis voor andere consumenten 

149. INVLOED ANDERE CONSUMENTEN - Dat het Hof van Justitie met dit arrest een grote 

invloed heeft gehad op de bescherming van de consument-kredietnemer, is onbetwist. Hoe 

zit het echter met de andere consumenten die geconfronteerd worden met een ondernemer 

die zijn precontractuele informatieplicht niet naleeft? Hieronder zal een kort overzicht volgen 

van enkele consumentengroepen die bescherming genieten op grond van andere richtlijnen 

dan de Richtlijn Consumentenkrediet.    

 

150. RICHTLIJN CONSUMENTENRECHTEN - De artikelen VI.45, VI.55 WER en VI.64 WER 

omvatten de informatieplichten uit de Richtlijn Consumentenrechten. Het zijn meer bepaald 

de informatieverbintenissen in het kader van overeenkomsten op afstand en 

overeenkomsten gesloten buiten de verkoopruimten. In al die gevallen heeft de wetgever 

telkens in een bewijslastregeling voorzien die de bewijslast van de informatieoverdracht op 

de ondernemer plaatst (art. VI.45, §6 WER en art. VI.62, §6 WER). Invloed van de beslissing 

van het Hof van Justitie zou hier dan ook niet nodig zijn.350  

Daarnaast is er in ons Belgisch consumentenrecht sprake van een algemene 

informatieverplichting, met name in artikel VI.2 WER. In tegenstelling tot de 

informatieplichten bij overeenkomsten op afstand en overeenkomsten, gesloten buiten de 

verkoopruimten, heeft de wetgever hier nagelaten om een bewijslastverdeling uit te 

werken.351 Bijgevolg zijn de algemene bewijslastregels uit de artikelen 1315 BW en 870 
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Ger.W. van toepassing, op grond waarvan de bewijslast op de consument rust. Volgens het 

Europees Hof van Justitie zou een dergelijke bewijslastverdeling echter het 

doeltreffendheidsbeginsel schenden. Derhalve is de vraag of de redenering die het Hof 

toepast op de Richtlijn Consumentenkrediet, kan doorgetrokken worden naar de Richtlijn 

Consumentenrechten.352  

 

151. ANDERE CONSUMENTENWETGEVING - Ook andere bepalingen in ons Belgisch recht die 

de consumentenbescherming beogen en het gevolg zijn van een omzetting van een richtlijn 

maken wel melding van precontractuele informatieplichten, maar hebben geen oog voor de 

bewijslastverdeling bij een miskenning van die verbintenissen. Een voorbeeld hiervan is de 

Richtlijn van de Raad van 13 juni 1990 betreffende pakketreizen. In die gevallen duikt 

daarom eveneens de vraag op of de zienswijze uit het prejudiciële arrest van 18 december 

2014 kan worden toegepast op de consumenten uit die richtlijnen.353  

 

152. LITERATUUR - Voor sommige auteurs zoals STEENNOT zou de interpretatie van het 

doeltreffendheidsbeginsel tevens in de andere gebieden van het consumentenrecht kunnen 

worden toegepast. De auteurs steunen zich hierbij op het feit dat het Europees Hof van 

Justitie zeer veel belang hecht aan de bescherming van de consument en zodoende op 

gelijkaardige prejudiciële vragen hetzelfde antwoord zou geven.354  

 

Ik sluit mij daarbij aan, vooral wat betreft de informatieplichten. Het Europees Hof van Justitie 

draagt informatieverstrekking immers hoog in het vaandel. Dit blijkt onder andere duidelijk uit 

het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie, in het bijzonder artikel 169. 

Daarin heeft de Europese Unie het bevorderen van het recht op voorlichting namelijk als één 

van haar doelstellingen beschouwd.355 Door in diverse richtlijnen informatieplichten op te 
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nemen, heeft de wetgever dat streven reeds waargemaakt. In die gevallen heeft de 

Europese wetgever bovendien zo goed als altijd in een bewijslastverdeling voorzien bij 

miskenning van de informatieplichten.356 Het is bijgevolg merkwaardig dat dat voor een 

aantal informatieverplichtingen niet is gebeurd. Het lijkt mij dan ook louter om een 

vergetelheid te gaan waardoor mijns inziens het Hof van Justitie nog meer geneigd zal zijn 

om in zaken, vergelijkbaar aan Consumer Finance, hetzelfde te beslissen.  

 

Voorlopig heeft het Hof zich evenwel nog niet moeten uitspreken over gelijkaardige 

prejudiciële vraagstellingen. Derhalve is het afwachten op een volgende uitspraak vooraleer 

andere informatiegerechtigde consumenten zich voortaan met succes zouden kunnen 

beroepen op de stelling van het effectiviteitsbeginsel. 

 

153. MODERNE STELLING - Als men evenwel de moderne stelling inzake de 

bewijslastverdeling bij informatiefouten zou volgen, dan zou er zelfs geen nood zijn aan deze 

uitspraak om de bescherming van de consument effectief te realiseren. Volgens die 

zienswijze zou namelijk de onderneming moeten instaan voor de bewijsvoering. De auteurs 

steunen zich net als de aanhangers van de traditionele stelling op artikel 1315 BW, maar zij 

interpreteren de wetsbepaling op een andere wijze (Supra 61, nr. 119). Zo zijn die auteurs de 

mening toegedaan dat op grond van artikel 1315, eerste lid BW de eiser, hier de 

informatiegerechtigde consument), enkel het bestaan van de informatieplicht moet bewijzen, 

en dat op grond van het tweede lid de verweerder, in casu de informatieplichtige 

onderneming, bewijs moet leveren dat hij zijn (informatie)verbintenis heeft nageleefd.357  

c. Besluit 

154. BESLUIT - In Consumer Finance komt het Hof van Justitie tot het besluit dat de 

bewijslast bij een informatiefout een té grote last zou zijn voor de consument-kredietnemer 

en dit omwille van het doeltreffendheidsbeginsel. Immers, een dergelijke bewijslastverdeling 

zou het voor de consument-kredietnemer quasi onmogelijk maken om zijn rechten te laten 

gelden, wat duidelijk ingaat tegen de ratio van het consumentenrecht. Rechtspraak die zich 

steunt op het doeltreffendheidsbeginsel, opent bijgevolg voor de Belgische consument-

kredietnemers de deuren naar een effectievere bescherming.  
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Vooral wat betreft de precontractuele informatieplichten kent het prejudiciële arrest een grote 

draagwijdte. In die gevallen is er veelal een gebrek aan specifieke bewijslastregels waardoor 

toepassing van de algemene nadelige bewijslastregels zich opdringt. Dit is naar de 

overtuiging van vele auteurs niet alleen zo voor de consument-kredietnemers, maar ook voor 

andere consumenten zoals zij die op grond van de Richtlijn Consumentenrechten 

bescherming genieten.  

 

Er kan bijgevolg geconcludeerd worden dat Consumer Finance van groot belang is voor 

informatiegerechtigde consumenten. De draagwijdte voor de consument-kredietnemer is al 

duidelijk. Wat die is voor andere consumenten die geconfronteerd worden met 

ondernemingen die zich schuldig maken aan precontractuele informatiefouten, zal de 

toekomst moeten uitwijzen.  

2.2.2 Het Belgisch Hof van Cassatie 

155. CASS. 25 JUNI 2015 (JURIDISCHE BIJSTANDSARREST) - Volgens bepaalde auteurs zou 

het Hof van Cassatie met zijn arrest van 25 juni 2015 (Supra 65, nr. 125) in de voetsporen 

zijn getreden van het Europees Hof van Justitie. Aangezien volgens hen de precieze 

grondslag van de uitspraak niet geweten is, menen zij dat het doeltreffendheidsprincipe een 

geloofwaardige grondslag zou kunnen zijn. Zij menen meer bepaald dat ons hoogste 

rechtscollege zijn uitspraak gegrond zou hebben op het Wetboek Economisch Recht en zien 

daarbij de plicht om een cliënt te informeren over diens recht op rechtsbijstand of juridische 

bijstand als een onderdeel van de plicht om de consument te informeren over de prijs van 

het product (art. XIV.3, 3° WER).358 

 

In tegenstelling tot andere auteurs is de grondslag van het cassatiearrest voor mij wel 

duidelijk. Uit het middel van de uitspraak blijkt namelijk dat het Hof zich heeft gebaseerd op 

de algemene bewijslastregels (art. 1315 BW en art. 870 Ger.W.).359 Dit neemt echter niet 

weg dat het Hof van Cassatie zich eveneens kan laten leiden door andere principes. Daarbij 

lijkt het doeltreffendheidsbeginsel zeker een mogelijke paramater. Het is namelijk zeer 

toevallig dat het Hof zich een paar maanden na Consumer Finance nog eens uitspreekt over 

een bewijslastverdeling en dat in het nadeel van de informatieplichtige.  

 

Bovendien vind ik het doeltreffendheidsbeginsel een overtuigend principe. Het zal de 

wetgever er namelijk toe aanzetten om niet enkel in een informatierecht te voorzien, maar 
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om er ook voor te zorgen dat de informatiegerechtigde zijn subjectief recht werkelijk kan 

afdwingen. Concreet zal de wetgever bijgevolg specifieke bewijslastregels invoeren in het 

consumentenrecht waarbij de bewijslast op de informatieplichtige rust en dat is mijns inziens 

een goede zaak.  

2.3 Miskenning van een persoonlijkheidsrecht 

156. MISKENNING PERSOONLIJKHEIDSRECHT - Sommige auteurs menen dat bij een 

beweerde informatiefout de arts de bewijslast van de informatieoverdracht draagt. Zij 

baseren zich hierbij op het volgende argument: medisch handelen maakt in se een 

onrechtmatige daad uit omdat door de behandeling een persoonlijkheidsrecht, namelijk het 

recht op fysieke integriteit, van de patiënt wordt miskend. Er is met andere woorden sprake 

van een vermoeden van onrechtmatigheid dat door de informatieplichtige arts moet worden 

weerlegd. Hij weerlegt dat dan door aan te tonen dat hij een geïnformeerde toestemming 

heeft verkregen van de patiënt.360  

 

Deze stelling lijkt mij moeilijk verzoenbaar te zijn met de stelling dat bij miskenning van een 

persoonlijkheidsrecht de bewijslastregels in strafzaken van toepassing kunnen zijn (Supra 

58, nr. 115). In dat geval wordt er namelijk uitgegaan van het vermoeden van onschuld en 

wordt de bewijslast van de informatiefout op de informatiegerechtigde geplaatst.361  

 

157. CASS. (FR) 25 FEBRUARI 1997 - DIJKHOFFZ grijpt het argument van de miskenning 

van het persoonlijkheidsrecht aan om de “bewijslastomkering” uit het Franse cassatiearrest 

van 25 februari 1997 (Supra 63, nr. 121) te verklaren. Zo meent hij namelijk dat het Hof tot 

deze beslissing is gekomen omdat de informatieplicht van de arts (art. L.1111-2 Code de la 

santé publique) zou voortvloeien uit het recht op fysieke integriteit. Dit heeft namelijk tot 

gevolg dat een behandeling zonder een voorafgaande geïnformeerde toestemming een 

onrechtmatige daad uitmaakt. Het is bijgevolg aan de arts om dit vermoeden van 

onrechtmatigheid te weerleggen door de volwaardige, i.e. geïnformeerde toestemming, in 

hoofde van de patiënt aan te tonen.362  
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2.4 Verzwaarde stelplicht 

158. VERZWAARDE STELPLICHT - De verzwaarde stelplicht of verzwaarde motiveringsplicht 

is een concept uit het Nederlands rechtsstelsel. In Nederland moet op grond van artikel 149, 

eerste lid Rv de partij die de stelling van de tegenpartij betwist dat op een gemotiveerde 

wijze doen. Slaagt deze daar niet in, dan wordt de stelling als vaststaand beschouwd.363 In 

geval van een verzwaarde motiveringsplicht wordt van een partij verwacht om de stelling in 

sterke mate gemotiveerd te betwisten. De partij dient bijgevolg meer moeite te doen om de 

stelling betwist te krijgen. Concreet brengt dit met zich mee dat de partij meer feitelijke 

gegevens moet verstrekken zodat op die manier de tegenpartij over voldoende 

aanknopingspunten kan beschikken voor een eventuele bewijslevering. Wanneer de partij 

daar volgens de rechter niet in geslaagd is, kan de rechter ofwel de stelling als vaststaand 

beschouwen ofwel de partij voortaan het bewijsrisico laten dragen. Het is bijgevolg duidelijk 

dat deze plicht de partij die het bewijsrisico draagt van een moeilijk te leveren feit, tegemoet 

komt.364  

 

159. VERZWAARDE STELPLICHT OP DE INFORMATIEPLICHTIGE - Aangezien de 

informatiegerechtigde op grond van artikel 150 Rv365  traditioneel de bewijslast van de 

informatiefout draagt, zal in de context van een informatieverzuim de verzwaarde stelplicht 

meestal op de informatieplichtige rusten.366 Er rust evenwel niet op iedere informatieplichtige 

professioneel een verzwaarde stelplicht, enkel op de professionelen in hoofde van wie de 

Hoge Raad deze plicht aanvaard heeft. Momenteel zijn dat alleen nog maar de artsen en 

notarissen.367  

 

De Hoge Raad heeft recent met een uitspraak van 19 februari 2016 opnieuw bevestigd dat 

er op de notaris een verzwaarde stelplicht rust. Meer bepaald werd beslist dat een notaris die 

geen aantekeningen bijhoudt en bewaart van de zaken die hij met zijn cliënt bespreekt, zijn 
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verzwaarde stelplicht miskent. Dit toont duidelijk aan dat aantekeningen van een 

professioneel zeer relevant kunnen zijn. Een onzorgvuldig bijgehouden dossier kan immers 

gemakkelijk tot beroepsaansprakelijkheid leiden.368 

 

160. VERZWAARDE STELPLICHT IN BELGISCH RECHTSSTELSEL - De aanvullende stelplicht 

heeft een aantal auteurs in eigen land geïnspireerd. Zij menen namelijk dat de rechter het 

totaal gebrek aan geschreven informatie kan aanwenden als een reden om de bewijslast die 

oorspronkelijk op de informatiegerechtigde rust, te verschuiven naar de informatieplichtige.369 

 

NYS meent dat de Belgische rechtspraak reeds toepassing heeft gemaakt van dit principe, 

meer bepaald in het arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen van 22 juni 1998. De 

appelrechter stelt immers dat het uitvoeren van een risicovolle operatie zoals het wegnemen 

van de knieschijf foutief is, wanneer hiervan niet voldoende de (medische) noodzaak wordt 

aangetoond. Hieruit leidt NYS af dat er hoge eisen mogen worden gesteld aan de 

informatieplicht van de arts: de arts moet niet alleen volledig zijn in het informeren, maar er 

moet ook schriftelijk bewijs zijn van de informatieoverdracht. Dat kan in de vorm van een 

brochure zijn of minstens door een samenvatting van de inhoud van de verstrekte informatie 

in het medisch dossier.370  

 

Naar mijn mening zou de verzwaarde motiveringsplicht een meerwaarde kunnen betekenen 

voor het Belgisch rechtsstelsel. Het zou de professionelen er immers toe kunnen aanzetten 

hun informatieplicht spontaan na te leven omdat zij anders de facto het bewijsrisico zouden 

kunnen dragen.  

3. Besluit 

161. BESLUIT - De moderne stelling kan gegrond worden op verschillende argumentaties. 

Hierbij spelen opnieuw de algemene bewijslastregels in burgerlijke zaken een belangrijke rol, 

vooral de letterlijke lezing ervan. Daarnaast zijn er ook een aantal billijkheidsargumenten, 

met name de bewijsgeschiktheid, het doeltreffendheidsbeginsel, de miskenning van een 

persoonlijkheidsrecht en de Belgische variant van de verzwaarde motiveringsplicht.  
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Dat de rechtspraak in sommige gevallen geïnspireerd raakt door de stellingen van auteurs, is 

duidelijk. Echter, ook van de omgekeerde beweging is sprake. Consumer Finance is daar 

een treffend voorbeeld van. Tot slot blijkt ook dat de wetgever door de moderne stelling 

geïnspireerd wordt. Het artikel 209 W.Verz. dat de verzekeraar de bewijslast laat dragen van 

zijn informatieoverdracht, is daar een mooi voorbeeld van.  

Afdeling 3. Nuancering van de stellingen 

162. NUANCERING - Zowel de traditionele als de moderne stelling gaan ervan uit dat slechts 

één partij het bewijsrisico draagt van haar bewering: ofwel de informatiegerechtigde ofwel de 

informatieplichtige. Dit betekent evenwel niet dat de andere partij daarom stilzit wanneer de 

tegenpartij haar stelling probeert te bewijzen. De partij op wie de bewijslast rust wordt 

immers door de tegenpartij geholpen in haar bewijslevering. Om die reden kan de 

bewijsrisicoverdeling genuanceerd worden.371 Daarnaast kunnen de twee stellingen volgens 

mij ook genuanceerd worden omwille van de mogelijkheid tot bewijslastovereenkomsten.372 

1. Bewijslevering is teamwork 

1.1 Medewerkingsplicht 

163. MEDEWERKINGSPLICHT - Hoewel het bewijsrisico van een bepaalde bewering telkens 

op één partij rust, zullen beide partijen zich toch moeten inzetten voor de bewijsvoering van 

die bewering. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de rechter op grond van artikel 871 

Ger.W. van de partijen eist om het bewijsmateriaal waarover ze beschikken over te 

leggen.373 Echter, zelfs zonder enige rechterlijke tussenkomst zullen de partijen ook moeten 

samenwerken aan de bewijsvoering. Het Hof van Cassatie heeft immers het bestaan van 

een loyale medewerkingsplicht erkent (Supra 42, nr. 88).374 Dit toont duidelijk aan dat 

ondanks dat het risico slechts op de informatieplichtige of de informatiegerechtigde rust, de 

tegenpartij niet zal mogen stilzitten.  

                                                           
371

 D. BRULOOT en M. DE MUYNCK, “Artikelen 4-8 Wet 21 december 2013” in E. WYMEERSCH, J. STUYCK, 

S. STEENNOT en H. VANHEES (eds.), Financieel recht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, II, 2016, 13; D. BLOMMAERT, F. NICHELS en F. BONNARENS, “Art. 10 Wet 

Consumentenkrediet” in E. DIRIX en A. VAN OEVELEN (eds.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, II, 2012, 14; Rb. Brussel 5 april 2016, JT 2016, afl. 

6652, 404, noot F. GLANSDORFF. 
372

 S. STIJNS, Verbintenissenrecht, II, Brugge, Die Keure, 2009, 166. 
373

 Art. 871 Ger.W.  
374

 Cass. 13 december 2007, NJW 2008, afl. 180, 307; Cass. 14 november 2013, C.13.0015.N, www.cass.be; 

Cass. 14 november 2014, C.14.0043.N, www.cass.be. 

http://www.cass.be/
http://www.cass.be/


89 
De bewijslast bij miskenning van informatieplichten - Saida Bouras 

1.2 Verzwaarde stelplicht 

164. VERZWAARDE STELPLICHT - Ook de figuur van de verzwaarde stelplicht nuanceert in 

sterke mate de twee stellingen. Immers, wanneer de rechter een verzwaarde stelplicht oplegt 

aan een partij, moet die partij in zekere zin helpen met de bewijslevering van de partij op wie 

het bewijsrisico rust. Hij moet namelijk voldoende feitelijke gegevens leveren zodat de 

tegenpartij over aanknopingspunten kan beschikken voor haar eventuele bewijslevering.     

2. Bewijslastovereenkomst 

165. BEWIJSLASTOVEREENKOMST - Aangezien de algemene bewijslastregels van 

aanvullend recht zijn, kunnen partijen ervan afwijken. Zo kunnen de informatieplichtige en de 

informatiegerechtigde bijvoorbeeld in een bewijslastovereenkomst bepalen op wie het 

bewijsrisico zal rusten. Wel moeten ze daarbij oog hebben voor dwingende wetgeving want 

daar mogen ze niet van afwijken.375  

 

Deze mogelijkheid tot bewijslastovereenkomsten nuanceert volgens mij de voorgaande 

stellingen, aangezien de partijen zelf gaan kiezen wie het bewijsrisico draagt en niet gaan 

afwachten voor welke stelling de rechter zal kiezen. 

Afdeling 4. Besluit 

166. BESLUIT - Het is duidelijk dat de meningen omtrent de bewijslastverdeling bij 

informatiefouten zeer verdeeld zijn. Ook de uitspraken van het Hof van Cassatie lenen zich 

tot de beide stellingen. Wil dat dan zeggen dat het Hof geen duidelijk standpunt inneemt of 

speelt er meer mee dan men op het eerste gezicht zou denken? Dit zal in het derde 

hoofdstuk worden nagegaan.  
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Hoofdstuk 3. De visie van het Hof van Cassatie op de 

bewijsrisicoverdeling bij een informatiegebrek 

167. STRUCTUUR - In dit hoofdstuk zal worden nagegaan wat nu precies het standpunt is 

van het Hof van Cassatie omtrent de bewijsrisicoverdeling bij informatiefouten. Eerst zal ik 

een chronologisch overzicht meegeven van alle cassatiearresten betreffende dit thema 

(Afdeling 1). Daarna zal er worden nagegaan of er een verklaring is voor de slingerbeweging 

die het Hof van Cassatie maakt: de ene keer rust de bewijslast op de informatiegerechtigde, 

de andere keer op de informatieplichtige. Zijn er paramaters die de inconsequente uitspraken 

verklaren? Is er met andere woorden een rode draad te trekken doorheen alle 

cassatiearresten inzake de bewijsrisicoverdeling bij informatiefouten? (Afdeling 2) Tot slot zal 

ik stilstaan bij het laatste cassatiearrest over dit thema, namelijk het arrest van 25 juni 2015. 

Meer bepaald zal de draagwijdte ervan worden nagegaan (Afdeling 3).  

Afdeling 1. Chronologisch overzicht van de cassatiearresten  

168. STRUCTUUR - Hieronder volgt een chronologisch overzicht van alle arresten waarin 

het Hof van Cassatie zich heeft uitgesproken over de bewijslastverdeling bij informatiefouten. 

In het overzicht zullen ook twee belangrijke uitspraken van het Franse Hof van Cassatie 

worden opgenomen, aangezien zij telkens een invloed hebben uitgeoefend op het Belgische 

standpunt inzake de bewijslastverdeling. Bij het bespreken van de cassatiearresten zal er 

iedere keer enige aandacht uitgaan naar de (mogelijke) argumentaties van het Hof. 

1. Cass. (FR) 29 mei 1951 

169. CASS. (FR) 29 MEI 1951 - In een arrest van 29 mei 1951 oordeelt het Franse Hof van 

Cassatie voor de eerste keer dat de patiënt moet bewijzen ``que le médecin avait manqué à 

son obligation contractuelle en ne l'informant pas''.376 Aangezien voor 1951 in het Belgisch 

rechtsstelsel de bewijslast van de informatieoverdracht op de arts rustte, is deze uitspraak 

een keerpunt geweest.377  De Belgische rechtspraak is de Franse namelijk gevolgd.378  
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2. Cass. 26 januari 1968: oorlogspensioenenarrest (Nationale Kas voor 

oorlogspensioenen/gemeente Hoeilaart) 

170. CASS. 26 JANUARI 1968 - Met een arrest van 26 januari 1968 (Supra 63, nr. 123) wijkt 

het Hof van Cassatie evenwel af van de idee dat de informatiegerechtigde het bewijsrisico 

van het informatiegebrek moet dragen. Het Hof van Cassatie beslist namelijk dat de 

gemeente Hoeilaart (informatieplichtige) moet aantonen dat zij haar wettelijke 

informatieplicht ten aanzien van de Nationale Kas voor Oorlogspensioenen 

(informatiegerechtigde) is nagekomen. Daarbij steunt het Hof zich op artikel 1315 BW, meer 

bepaald op een letterlijke interpretatie van de wetsbepaling. Daarnaast neem de Nationale 

Kas, de eisende partij, in het middel op dat het gaat om een resultaatsverbintenis en dat om 

die reden het bewijsrisico van de informatieoverdracht op de gemeente zou moeten rusten. 

Vermits het Hof van Cassatie dit argument niet betwist, gaat het er wellicht mee akkoord.379 

3. Cass. (FR) 25 februari 1997 

171. CASS. 25 FEBRUARI 1997 - Op 25 februari 1997 velt het Franse Hof van Cassatie een 

belangrijk arrest voor de bewijslastverdeling bij informatiefouten. Meer bepaald beslist het 

Hof dat een arts die een wettelijke of contractuele informatieplicht heeft op grond van artikel 

1315 BW moet bewijzen dat hij zijn verbintenis is nagekomen.380   

 

In het Franse rechtsstelsel zelf heeft de uitspraak veel navolging gekend, zowel in de 

rechtspraak381 als in de rechtsleer382. De stelling dat de professioneel de bewijslast draagt 

van de nakoming van zijn informatieplicht is daar zelfs zo ver gevorderd dat de wetgever de 

cassatierechtspraak wettelijk verankerd heeft.383  
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Ook in het eigen rechtsstelsel zijn een aantal lagere rechtbanken384 en auteurs385 het Franse 

Hof gevolgd. Immers, als het regent in Frankrijk, druppelt het in België. Dit heeft evenwel de 

nodige onzekerheid veroorzaakt.  

4. Cass. 14 december 2001: sterilisatiearrest (arts/patiënt) 

172. CASS. 14 DECEMBER 2001 - In 2001 krijgt het Hof van Cassatie de kans om een einde 

te maken aan de onzekerheid (Supra 58, nr. 115). Het Hof beslist in dat arrest dat een 

patiënt (informatiegerechtigde) het bewijsrisico draagt van de informatiefout door de arts 

(informatieplichtige). Het steunt zich hierbij op de bewijslastregels in strafzaken, want het 

meent dat de informatieplicht niet contractueel is maar voortvloeit uit het recht op fysieke 

integriteit.386 

 

Maakt het Hof met deze uitspraak een einde aan de onzekerheid die het Franse 

cassatiearrest in ons land teweeg heeft gebracht? Doordat het arrest betrekking heeft op het 

bewijs in strafzaken, is dat niet het geval. Sommigen waren er namelijk niet van overtuigd dat 

de uitgesproken bewijsregel tevens van toepassing zou zijn in burgerlijke zaken, terwijl 

anderen wel dat standpunt innamen.387 Daarom was er nood aan een duidelijkere uitspraak.  

5. Cass. 28 februari 2002: knieschijfarrest (arts/patiënt) 

173. CASS. 28 FEBRUARI 2002 - Al snel, namelijk in 2002, krijgt het Hof van Cassatie de 

kans om voor meer duidelijkheid te zorgen. De feiten die aanleiding hebben gegeven tot dit 

arrest, gaan als volgt. Een arts voert een operatie uit aan de knie van een patiënt. Ten 

gevolge van de operatie wordt de patiënt het slachtoffer van een blijvende invaliditeit en stelt 

daarom een aansprakelijkheidsvordering in. Hij meent namelijk dat de arts hem niet 

voldoende heeft geïnformeerd over de risico’s van de ingreep. Vermits in eerste aanleg de 
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vordering niet wordt toegekend, tekent de patiënt beroep aan en met succes. Het Hof beslist 

immers dat de arts de bewijslast draagt van het nakomen van zijn verplichting en dat het 

bewijs daarvan niet geleverd is.388   

 

De arts kan zich echter niet neerleggen bij deze uitspraak en stapt naar het Hof van 

Cassatie. Hij neemt in het cassatiemiddel onder meer op dat het Hof van Beroep artikel 1315 

BW geschonden heeft door hem te laten opdraaien voor de bewijslevering. Bovendien voert 

de arts aan dat de bestreden beslissing tegenstrijdig is. De appelrechter beslist namelijk dat 

zelfs als de bewijslast op de patiënt zou rusten, het bewijs geleverd zou zijn omdat de arts 

niet geslaagd zou zijn in zijn bewijsvoering. Het Hof beslist evenwel dat het aangevoerde 

cassatiemiddel steunt op een onjuiste interpretatie van de bestreden beslissing en besluit 

bijgevolg dat het middel onontvankelijk is.389 Ons hoogste rechtscollege spreekt zich in deze 

zaak dus niet uit over de bewijslastverdeling waardoor de onzekerheid blijft bestaan.  

6. Cass. 10 december 2004: kredietarrest (kredietgever/consument-

kredietnemer) 

174. CASS. 10 DECEMBER 2004 - Het is pas in 2004 dat het Hof van Cassatie alle twijfel zal 

wegnemen. Het doet dat voor het eerst in een uitspraak van 10 december 2004 (Supra 51, 

nr. 103), waarin het beslist dat de kredietnemers (informatiegerechtigden) het bewijsrisico 

dragen van het informatiegebrek door de kredietgever (informatieplichtige). Op grond van 

artikel 1315 BW en artikel 870 Ger.W. is het immers aan de kredietnemer om aan te tonen 

dat de kredietgever zijn verplichtingen, onder meer zijn wettelijke informatieplicht, heeft 

miskend.390 Daarnaast heeft de kredietgever in zijn middel aangevoerd dat zijn 

informatieverbintenis een middelenverbintenis is waardoor de kredietnemers zowel het 

bestaan van de informatieverbintenis als de wanuitvoering ervan moeten aantonen. Het Hof 

herneemt het argument niet in zijn beslissing, maar betwist het ook niet. Bijgevolg zou men 

eruit kunnen afleiden dat het Hof zich eveneens op dit argument heeft gebaseerd. 

7. Cass. 16 december 2004: watjesarrest (patiënt/arts) 

175. CASS. 16 DECEMBER 2004 - Amper één week na het cassatiearrest van 10 december 

2004 verschijnt er opnieuw een uitspraak met betrekking tot de bewijslastverdeling bij een 
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informatieverzuim (Supra 52, nr. 104). Het Hof gaat evenwel niet over tot het oplossen van 

het aangehaalde rechtsprobleem, maar beslist slechts dat het aangevoerde middel naar 

recht faalt. Daarmee wordt bedoeld dat het Hof van Cassatie het niet eens is met de 

juridische stelling uit het middel. Het gaat meer bepaald om de volgende stelling: een 

patiënte (informatiegerechtigde) meent dat de appelrechter de artikelen 1315 BW en 1147 

BW miskend heeft door haar het bewijsrisico van het informatieverzuim door de arts 

(informatieplichtige) te laten dragen. Ons hoogste rechtscollege is het daar niet mee eens 

omdat het meent dat op grond van artikel 870 Ger.W. de informatiegerechtigde de bewijslast 

van de informatiefout draagt. Bovendien stelt het Hof dat de informatieverbintenis van de arts 

geen resultaatsverbintenis is waardoor de arts geen bewijs moet leveren van de 

informatieoverdracht.391 

8. Cass. 16 december 2004: heupoperatiearrest (arts/patiënt) 

176. CASS. 16 DECEMBER 2004 - Het Hof van Cassatie zal zich diezelfde dag opnieuw 

uitspreken over de bewijslastverdeling (Supra 52, nr. 105). Het beslist dat de patiënte 

(informatiegerechtigde) moet aantonen dat de arts (informatieplichtige) zijn (contractuele) 

informatieverplichting heeft miskend. Het Hof steunt deze beslissing op het artikel 870 

Ger.W. en benadrukt dat artikel 1315, tweede lid geen afbreuk doet aan deze beslissing.392  

9. Cass. 20 maart 2006: verzekeringsarrest 

(weduwe/arbeidsongevallenverzekeraar & FAO) 

177. CASS. 20 MAART 2006 - In 2006 maakt het Hof van Cassatie zich schuldig aan een 

afwijkende uitspraak (Supra 64, nr. 124). Het Hof beslist namelijk dat de 

arbeidsongevallenverzekeraar (informatieplichtige) moet aantonen dat hij zijn wettelijke 

informatieplicht ten aanzien van het Fonds voor Arbeidsongevallen (informatiegerechtigde) is 

nagekomen. Het baseert zich hierbij op de algemene bewijslastregels (art. 1315 BW en art. 

870 Ger.W.) en benadrukt daarnaast het wettelijk karakter van de informatieplicht.393 

10. Cass. 12 mei 2006 

178. CASS. 12 MEI 2006 - In mei 2006 beslist het Hof op impliciete wijze dat de 

informatiegerechtigde de bewijslast van de informatiefout draagt. In zijn beslissing stelt het 

Hof immers expliciet het volgende: “Wanneer een patiënt aantoont dat een geneesheer een 

fout heeft begaan door op hem een ingreep uit te voeren zonder zijn voorafgaande vrije en 
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geïnformeerde toestemming, (…)”.394 Het is niet interessant om verder in te gaan op de 

aangevoerde cassatiemiddelen en de feiten die ten grondslag liggen aan deze uitspraak, 

aangezien de betwisting geen betrekking heeft op de bewijslastverdeling bij een 

informatieverzuim. 

11. Cass. 25 juni 2015: juridische bijstandsarrest (advocaat/cliënt) 

179. CASS. 25 JUNI 2015 - Het Hof van Cassatie heeft met een uitspraak van 25 juni 2015 

een einde gemaakt aan zijn quasi vaststaande rechtspraak inzake de bewijslastverdeling bij 

informationele tekortkomingen. Het is correct om de term ‘quasi’ aan te wenden, want op 20 

maart 2006 had het Hof een klein zijsprongetje gemaakt van het pad dat sinds 2004 

bewandeld werd (Supra 65, nr. 125). Er werd namelijk net als in dit recente arrest van 25 juni 

2015 beslist in een “omkering” van het bewijsrisico.395 

 

Meer bepaald beslist het Hof van Cassatie in dit arrest dat de advocaat (informatieplichtige) 

moet bewijzen dat hij zijn deontologische informatieplicht ten aanzien van de cliënt 

(informatiegerechtigde) is nagekomen. De advocaat draagt bijgevolg het bewijsrisico van de 

informatieoverdracht en dit op grond van de algemene bewijslastregels. Hoewel het Hof 

artikel 1315 BW, vooral het eerste lid, en artikel 870 Ger.W. uit het cassatiemiddel niet 

uitdrukkelijk herneemt in zijn beslissing, kan uit het middel wel worden afgeleid dat het Hof 

op die wetsbepalingen doelt.396 

12. Besluit  

180. BESLUIT - Uit het voorgaande overzicht blijkt duidelijk dat het Hof van Cassatie niet 

consequent is. De ene keer draagt de informatiegerechtigde het bewijsrisico van de 

informatiefout, de andere keer draagt de informatieplichtige het bewijsrisico van de 

informatieoverdracht. Meer bepaald beslist het Hof in 1968, maart 2006 en 2015 dat de 

informatieplichtige bewijs moet leveren van de informatieoverdracht., terwijl in 2001, 2004 en 

mei 2006 het Hof het tegenovergestelde beslist: de informatiegerechtigde moet het gebrek 

aan een informatieoverdracht aantonen.  
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Afdeling 2. Een wispelturig of eerder voorspelbaar Hof van Cassatie?  

181. WISPELTURIG OF VOORSPELBAAR HOF? - Wanneer alle cassatiearresten op een rijtje 

worden gezet, lijkt het Hof van Cassatie op het eerste gezicht een wispelturig Hof te zijn dat 

zomaar willekeurig kiest wie het bewijsrisico moet dragen. Men kan zich evenwel de vraag 

stellen of dit echt zo is. Zouden er geen factoren zijn die de slingerbeweging van ons 

hoogste rechtscollege verklaren? Dat zal hieronder worden nagegaan. De factoren waarmee 

rekening zal worden gehouden, zijn de volgende:  

- Is de informatieplicht contractueel of niet? 

- Is de informatieplicht wettelijk of niet? 

- Is de informatieverbintenis een middelen- of een resultaatsverbintenis? 

- Is de informatieplichtige commercieel  of niet? 

- Is de vordering gebaseerd op een misdrijf of niet? 

 

Daarnaast zal er ook worden nagekeken of de wispelturigheid te verklaren is doordat de 

Franstalige en Nederlandstalige afdeling in de eerste kamer een apart pad bewandelen. 

1. Nederlandstalige versus Franstalige kamer 

182. AFDELING EERSTE KAMER - Wanneer wordt nagegaan welke arresten door de eerste 

Nederlandstalige kamer zijn uitgesproken en welke door de eerste Franstalige kamer, valt op 

dat beide afdelingen binnen de eerste kamer onvoorspelbaar zijn. Om die reden is de 

wispelturigheid van het Hof van Cassatie al zeker niet te wijten aan het feit dat elke afdeling 

een eigen visie voor ogen heeft.  

 

De onderstaande tabel zal de slingerbeweging in beide afdelingen duidelijk illustreren. 

 

Nederlandstalige afdeling Franstalige afdeling 

Cass. 26 januari 1968 (oorlogspensioenarrest) (IP)  

 Cass. 14 december 2001 (sterilisatiearrest) (IG) 

Cass. 10 december 2004 (kredietarrest) (IG)  

Cass. 16 december 2004 (heupoperatiearrest) (IG)  

Cass. 16 december 2004 (watjesarrest ) (IG)  

Cass. 20 maart 2006 (verzekeringsarrest) (IP)  

 Cass. 12 mei 2006 (IG) 

 Cass. 25 juni 2015 (juridische bijstandsarrest) 

(IP) 

Cass. 26 juni 2015 (beleggersarrest) (IG)  
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Legende: IG=informatiegerechtigde - IP=informatieplichtige 

2. Zuiver burgerlijke vordering versus “gemengde” vordering 

183. ZUIVERE/”GEMENGDE” VORDERING - Zoals reeds aangehaald, is er een strekking die 

van mening is dat de bewijslast op de informatiegerechtigde rust wanneer de vordering 

gebaseerd is op een misdrijf.397 Past het Hof van Cassatie deze zienswijze ook toe? Beslist 

het anders naargelang het gaat om een zuiver burgerlijke vordering dan wel een “gemengde” 

vordering? Dat zal hieronder worden nagegaan. 

 

 Zuivere burgerlijke zaak Gemengde zaak 

IG Cass. 10 december 2004 (kredietarrest)  

Cass. 16 december 2004 

(heupoperatiearrest) 

Cass. 14 december 2001 (sterilisatiearrest)  

Cass. 16 december 2004 (watjesarrest) 

 

IP Cass. 26 januari 1968 

(oorlogspensioenenarrst) 

Cass. 25 juni 2015 (juridische 

bijstandsarrest) 

 

 

Legende: IG=informatiegerechtigde - IP=informatieplichtige 

 Cursief=factor is niet expliciet opgenomen in de uitspraak. 

 

Er is één uitspraak waar het Hof van Cassatie oordeelt dat de bewijslastregels in strafzaken 

moeten worden toegepast omdat de vordering gebaseerd zou zijn op een misdrijf. Het gaat 

in het bijzonder om het sterilisatiearrest.398 Ook in een andere zaak, namelijk het 

watjesarrest, is duidelijk dat het gaat om een vordering die gebaseerd is op een misdrijf. De 

eiseres haalt dit letterlijk aan in haar cassatiemiddel, maar het Hof herneemt dit niet in zijn 

beslissing. Om die reden kan niet met zekerheid worden gesteld dat het Hof toepassing heeft 

gemaakt van die factor om te besluiten tot een bewijslastverdeling in het nadeel van de 

informatiegerechtigde.399  
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In de andere cassatiearresten kan uit de feiten duidelijk worden afgeleid dat het om zuiver 

burgerlijke vorderingen gaat. Men kan evenwel opmerken dat dit er niet toe leidt dat het Hof 

iedere keer beslist tot een bewijslastverdeling in het nadeel van de informatieplichtige. Hieruit 

blijkt bijgevolg dat het verschil tussen een zuiver burgerlijke vordering of een “gemengde” 

vordering geen beslissende factor uitmaakt. Het kan de afwijkende uitspraken van ons 

hoogste rechtscollege aldus niet verklaren. 

3. Contractuele versus niet-contractuele informatieplicht 

184. (NIET-)/CONTRACTUELE INFORMATIEPLICHT - Zou het Hof van Cassatie anders oordelen 

naargelang het gaat om een contractuele of niet –contractuele informatieverplichting?  

 

 Contractuele informatieplicht Niet-contractuele informatieplicht 

IG Cass. 16 december 2004 

(heupoperatiearrest) 

Cass. 14 december 2001 (sterilisatiearrest)  

Cass. 10 december 2004 (kredietarrest) 

IP Cass. 25 juni 2015 (juridische 

bijstandsarrest) 

 

Cass. 26 januari 1968 

(oorlogspensioenenarrest) 

Cass. 20 maart 2006 (verzekeringsarrest) 

 

Legende: IG=informatiegerechtigde - IP=informatieplichtige 

 Cursief=factor is niet expliciet opgenomen in de uitspraak. 

   

185. STERILISATIEARREST EN HEUPOPERATIEARREST - In twee van de bovenstaande 

uitspraken kwam het contractuele karakter van de informatieplicht expliciet ter sprake. Het 

gaat meer bepaald om het sterilisatiearrest en het heupoperatiearrest. In geval van het 

sterilisatiearrest heeft de eiseres in haar middel opgenomen dat het vereiste van de vrije en 

geïnformeerde toestemming niet voortvloeit uit een overeenkomst, maar uit het recht op 

fysieke integriteit. Om die reden maakt een miskenning van de informed consent een misdrijf 

uit en rust de bewijslast van het informatieverzuim op de informatiegerechtigde. Het Hof van 

Cassatie herneemt dit in zijn beslissing en houdt bijgevolg rekening met het niet-contractuele 

karakter van de informatieverplichting.400 Kan men stellen dat het Hof met deze uitspraak het 

Franse cassatiearrest van 25 februari 1997 (Supra 63, nr. 121) volgt? Daarin is namelijk 

beslist dat een arts die wél een contractuele mededelingsplicht heeft, de bewijslast draagt 

van de informatieoverdracht.401 
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Volgens mij treedt het Hof niet in de voetsporen van het Franse Hof. In het 

heupoperatiearrest heeft de eiseres immers gesteld dat de informatieplicht van de arts een 

contractuele informatieverplichting is en daarin heeft het Hof beslist dat de patiënt het 

bewijsrisico draagt van de informatiefout. Het is evenwel niet duidelijk in welke mate het gaat 

om een argument van de eiseres en al zeker niet in welke mate het Hof er rekening mee 

gehouden heeft.402  

 

186. JURIDISCHE BIJSTANDSARREST - In het juridische bijstandsarrest wordt niet letterlijk 

aangehaald dat de informatieplicht contractueel of buitencontractueel is, maar het is wel 

duidelijk wat het Hof van Cassatie denkt. Het Hof spreekt namelijk van een “contrat de 

services”, hoewel de advocaat zelf nooit heeft aangehaald dat de informatieverbintenis 

contractueel is. Sterker nog, de advocaat laat de piste open voor een contractuele of 

buitencontractuele benadering van de relatie tussen zichzelf en de cliënt. Dit is duidelijk af te 

leiden uit het middel. Toch kiest het Hof om de appelrechter te volgen die het heeft over “une 

faute contractuelle”.403 Zou het feit dat het Hof kiest voor een contractuele informatieplicht 

zijn beslissing hebben beïnvloed? Zou het Hof met andere woorden dan toch in de 

voetsporen van het Franse Hof van Cassatie zijn getreden? Het antwoord op die vraag is 

volgens mij ontkennend. Wanneer men immers kijkt naar de andere gevelde arresten, lijkt 

deze factor niet beslissend te zijn. 

 

187. OORLOGSPENSIOENENARREST, KREDIETARREST EN VERZEKERINGSARREST - Wat betreft 

die andere uitspraken heeft de eisende partij telkens nagelaten de contractuele of net de 

niet-contractuele aard van de informatieverplichting aan te halen. Wel kan uit de 

aangevoerde geschonden wetsbepalingen afgeleid worden om wat voor een plicht het gaat. 

Immers het artikel 1382 BW betreft de buitencontractuele aansprakelijkheid. Dit is evenwel 

geen beslissende indicator, aangezien in geval van een misdrijf samenloop van een 

contractuele wanprestatie en een onrechtmatige daad mogelijk is.404 Om die reden is het ook 

noodzakelijk om rekening te houden met de feiten die aanleiding hebben gegeven tot de 

uitspraak.  

 

In het oorlogspensioenenarrest en in het verzekeringsarrest heeft de eiser telkens 

aangehaald dat de appelrechter artikel 1382 BW heeft miskend. Vermits het in die zaken niet 

om een misdrijf gaat, geeft deze aangevoerde wetsbepaling aan dat de informatieplichten 
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niet-contractueel zijn.405 Ook in het kredietarrest maakt het cassatiemiddel melding van het 

artikel 1382 BW. In dit geval kan bovendien met zekerheid afgeleid worden uit de wettelijke 

informatieverplichting zelf dat het om een niet-contractuele informatieplicht gaat. De 

informatie moet namelijk meegedeeld worden voor de totstandkoming van de 

kredietovereenkomst.406 Wat het watjesarrest betreft, is het niet zeker wat de aard van de 

informatieplicht is. Het Hof van Cassatie heeft de cassatiemiddelen immers niet openbaar 

gemaakt. Bijgevolg zal deze uitspraak niet in de analyse worden meegenomen.  

 

188. RELEVANTE FACTOR? - Kan men nu besluiten dat de beslissing van het Hof van 

Cassatie verschilt naargelang het gaat om een contractuele of een buitencontractuele 

informatieplicht? Mijns inziens speelt de contractuele aard van de verbintenis helemaal geen 

rol. De uitspraak kan namelijk helemaal niet voorspeld worden aan de hand van deze factor.  

4. Wettelijke informatieplicht versus niet-wettelijke informatieplicht 

189. (NIET-)/WETTELIJKE INFORMATIEPLICHT - TROUET meent dat het wettelijk karakter van 

een informatieplicht een invloed heeft op de bewijslastverdeling. Zij meent immers dat het 

Franse Hof van Cassatie in 1997 de bewijslastregels anders is gaan toepassen op het 

moment dat de informatieplicht van de arts plots wettelijk verankerd werd.407 DALCQ heeft 

een gelijkaardige visie. Hij meent namelijk dat het Franse Hof de bewijslastregels anders 

heeft toegepast omdat het om een specifieke plicht ging.408 Zou deze zienswijze ook voor het 

Belgische Hof van Cassatie opgaan? Hieronder volgt een overzicht van alle gevelde 

arresten. 

  

 Wettelijke informatieplicht Niet-wettelijke informatieplicht 

IG Cass. 10 december 2004 (kredietarrest) Cass. 14 december 2001 (sterilisatiearrest)  

Cass. 16 december 2004 (watjesarrest) 

Cass. 16 december 2004 

(heupoperatiearrest) 

IP Cass. 26 januari 1968 

(oorlogspensioenenarrest) 

Cass. 20 maart 2006 (verzekeringsarrest) 

Cass. 25 juni 2015 (juridische 
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bijstandsarrest) 

 

Legende: IG=informatiegerechtigde - IP=informatieplichtige 

Cursief=factor is niet expliciet opgenomen in de uitspraak 

 

Aangezien in het verzekeringsarrest het Hof van Cassatie het wettelijk karakter van een 

informatieplicht uitdrukkelijk als een argument aangrijpt, lijkt het mij wel een factor te zijn 

waar het Hof rekening mee houdt. Het Hof stelt letterlijk het volgende: “Na te hebben 

vastgesteld dat op de verweerster een wettelijke verbintenis rustte, legt het [bestreden] arrest 

ten onrechte de bewijslast dat die verbintenis door de verweerster niet is nagekomen bij de 

eiseres, daar waar de verweerster het bewijs diende te leveren van het tenietgaan van die 

verbintenis door de uitvoering ervan.”409 

 

Bij het analyseren van de andere uitspraken waarin de informatieplicht wettelijk is, valt op 

hoe ons hoogste rechtscollege iedere keer in zijn beslissing herneemt dat het gaat om een 

wettelijk informatieverplichting. Meer bepaald doet het Hof dat in het kredietarrest en in het 

juridische bijstandsarrest. In dat laatste geval gaat het wel niet om een wettelijke 

informatieverplichting, maar om een deontologische. Volgens mij heeft dat geen invloed op 

het oordeel van het Hof. Immers, beide normen hebben gemeen dat ze een specifieke 

verplichting opleggen en dat is wat mijns inziens telt.410 

 

Aangezien de Patiëntenrechtenwet pas in werking is getreden in 2002, gaat het bovendien in 

het sterilisatiearrest, het watjesarrest en het heupoperatiearrest niet om een wettelijke 

informatieverplichting. In die gevallen beslist het Hof dat de informatiegerechtigde moet 

aantonen dat de informatieplichtige zijn verplichting niet heeft nageleefd. In de zaken waarin 

de informatieverplichting wettelijk (of deontologisch) is, beslist het Hof van Cassatie 

daarentegen het omgekeerde: het is de informatieplichtige die het bewijsrisico draagt van de 

informatieoverdracht.411 Slechts in één arrest doet het Hof dat niet, namelijk in het 

kredietarrest. Hoewel het in die uitspraak gaat om een wettelijke informatieplicht, beslist het 

Hof namelijk toch dat de informatiegerechtigde het bewijsrisico van het informatieverzuim 
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draagt.412 Impliceert dit dat deze factor uiteindelijk toch niet beslissend is? Of speelt er een 

andere factor mee die voorrang geniet voor het Hof? 

5. Informatieplicht is middelenverbintenis versus informatieplicht is 

resultaatsverbintenis 

190. MIDDELEN-/RESULTAATSVERBINTENIS - Zoals reeds aangehaald is er een strekking die 

meent dat het onderscheid tussen een middelen- en een resultaatsverbintenis een invloed 

heeft op de bewijslastverdeling bij beweerde informatiefouten (Supra 53, nr. 106).413 Zou het 

Hof van Cassatie ook rekening houden met dit onderscheid?  

 

 

 Middelenverbintenis Resultaatsverbintenis 

IG Cass. 14 december 2001 (sterilisatiearrest) 

Cass. 10 december 2004 (kredietarrest) 

Cass. 16 december 2004 (watjesarrest) 

Cass. 16 december 2004 

(heupoperatiearrest) 

 

IP  Cass. 26 januari 1968 

(oorlogspensioenenarrest) 

Cass. 20 maart 2006 (verzekeringsarrest) 

Cass. 25 juni 2015 (juridische bijstandsarrest) 

 

Legende: IG=informatiegerechtigde - IP=informatieplichtige 

 Cursief=factor is niet expliciet opgenomen in de uitspraak 

 

Het lijkt erop dat het Hof van Cassatie zich in zijn beslissingen laat leiden door het 

onderscheid tussen een middelen- en een resultaatsverbintenis. Wanneer de 

informatieverbintenis een resultaatsverbintenis is, dan legt het Hof het bewijsrisico van de 

informatieoverdracht bij de informatieplichtige. Gaat het daarentegen om een 

middelenverbintenis, dan draagt de informatiegerechtigde het bewijsrisico van het 

informatiegebrek.  
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Dat het Hof van Cassatie rekening houdt met deze factor, is niet zeker, maar in mijn ogen 

wel heel waarschijnlijk. Ik baseer mij hiervoor op de volgende drie redenen. In de eerste 

plaats zou men dat kunnen afleiden uit de letterlijke formulering414 van de beslissing in het 

watjesarrest. Daarin stelt het Hof namelijk in eerste instantie dat de informatieverbintenis van 

de arts geen resultaatsverbintenis is en vervolgens dat een patiënt de bewijslast van het 

informatiegebrek draagt. Het is niet duidelijk of het Hof bedoelt dat de bewijslast op die 

manier verdeeld moet zijn omwille van de aard van de informatieverbintenis. Volgens mij kan 

het aangevoerde cassatiemiddel helpen om de betekenis van die formulering te achterhalen. 

De eiseres heeft daar immers in opgenomen dat de informatieplichtige arts zou moeten 

aantonen dat hij zijn informatieplicht heeft nageleefd en dat onder meer omdat de 

informatieverbintenis een resultaatsverbintenis zou zijn.415 Als de formulering een 

tegenargument uitmaakt, zou het wel eens kunnen dat ons hoogste rechtscollege in het 

watjesarrest een duidelijke bewijsregel heeft geformuleerd.  

 

Daarnaast heeft de eiser in cassatie in een aantal uitspraken, meer bepaald het 

oorlogspensioenenarrest, het kredietarrest en het watjesarrest, in het middel opgenomen dat 

de aard van de informatieverbintenis een invloed heeft op de bewijslastverdeling.416 In het 

oorlogspensioenenarrest en het watjesarrest verwijst de eiser zelfs naar de bewijsregel die 

gekoppeld wordt aan de resultaatsverbintenis, namelijk het artikel 1147 BW. Aangezien het 

Hof de aangevoerde argumenten niet betwist, gaat het Hof volgens mij akkoord met de 

argumentatie.417  

 

Tot slot heb ik zelf nagekeken hoe het zit met de arresten waarbij het argument niet ter 

sprake is gekomen. Daarbij is nagegaan welke aard de informatieverbintenis zou hebben 

volgens het Hof van Cassatie en in welk kamp de uitspraak ligt: dat van de 

informatiegerechtigde of dat van de informatieplichtige? In het sterilisatiearrest en het 

heupoperatiearrest zou mijns inziens het Hof de informatieplichten van de arts bestempelen 

als een middelenverbintenis. In het watjesarrest stelt het Hof immers letterlijk dat “de 

informatieplicht van een arts geen resultaatsverbintenis uitmaakt”. Zelf zou ik evenwel de 
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 “(…) Overwegende dat de informatieplicht van een arts geen resultaatsverbintenis uitmaakt; Dat een patiënt 

die aanvoert dat de arts niet aan zijn informatieplicht heeft voldaan, het bewijs daarvan dient te leveren; (…)” 
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 Cass. 16 december 2004, AR C.03.0273.N, T.Gez. 2004-05, afl. 4, 298, noot S. LIERMAN; J. KIRKPATRICK, 

“Réflexions sur la charge de la preuve en matière de responsabilité médicale et sur la distinction entre 
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verbintenis in het sterilisatiearrest eerder als een resultaatsverbintenis aanmerken, maar dat 

doet er uiteraard niet toe.418 Wat er wel toe doet, is dat beide uitspraken in het kamp van de 

informatiegerechtigde liggen waardoor op die manier de te bewijzen stelling aannemelijker 

wordt gemaakt.   

 

Wat het oorlogspensioenenarrest, het verzekeringsarrest en het juridische bijstandsarrest 

betreft, ben ik tot de volgende conclusies gekomen.419 Volgens VANDENBUSSCHE zou de 

informatieverplichting uit het verzekeringsarrest een resultaatsverbintenis zijn.420 Ik sluit mij 

daarbij aan, te meer omdat de informatieplicht van de arbeidsongevallenverzekeraar in 

sterke mate gelijkt op de informatieplicht van de gemeente Hoeilaart uit het 

oorlogspensioenenarrest. Beide verplichtingen zijn namelijk zeer specifieke 

informatieverplichtingen. Ook de deontologische mededelingsplicht uit het juridische 

bijstandsarrest is dat. Bijgevolg meen ik dat die plicht een resultaatsverbintenis uitmaakt. 

Opnieuw zorgt deze uitkomst voor meer zekerheid dat het Hof zich laat leiden door het 

onderscheid tussen een middelen- en een resultaatsverbintenis. Absolute zekerheid zou er 

echter pas zijn als het Hof van Cassatie letterlijk zou stellen dat de bewijslastverdeling 

varieert naargelang een informatieplicht een inspannings- of een resultaatsverbintenis is.421  

6. Commerciële informatieplichtige versus niet-commerciële 

informatieplichtige 

191. (NIET-)/COMMERCIËLE INFORMATIEPLICHTIGE - Men kan zich de vraag stellen of het Hof 

van Cassatie strenger is voor commerciële informatieplichtigen. Dat zijn informatieplichtigen 

die winst nastreven. Bijgevolg zijn artsen, de gemeente Hoeilaart en het Fonds voor 

Arbeidsongevallen geen commerciële informatieplichtigen, terwijl advocaten en 

kredietgevers dat wel zijn. Opnieuw volgt er een overzicht met alle cassatiearresten.  

 

 Commerciële informatieplichtige Niet-commerciële informatieplichtige 

IG Cass. 10 december 2004 (kredietarrest) Cass. 14 december 2001 (sterilisatiearrest)  

Cass. 16 december 2004 (heupoperatiearrest) 

Cass. 16 december 2004 (watjesarrest) 

IP Cass. 20 maart 2006 (verzekeringsarrest) Cass. 26 januari 1968 
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 Cass. 14 december 2001, T.Gez. 2001-02, 239, noot J. FAGNART; Cass. 10 december 2004, AR 

C.03.01.43.N, www.cass.be. 
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 Cass. 26 januari 1968, Arr.Cass. 1968, 708; Cass. 20 maart 2006, Arr.Cass. 2006, afl. 3, 645; Cass. 25 juni 

2015, RGAR 2015, afl. 8, 15.219, noot F. GLANSDORFF. 
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 W. VANDENBUSSCHE, “De bewijslast in het licht van de dynamiek van de burgerlijke procedure” in S. 

RUTTEN e.a., Het bewijs in het burgerlijk proces, Brugge, Die Keure, 2015, (31). 
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 M. DE RUYSSCHER, “Bewijs van een negatief feit: wie bewijst wat?”, P&B 2016, afl. 3, (102) 105. 
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Cass. 25 juni 2015 (juridische 

bijstandsarrest) 

(oorlogspensioenenarrest) 

 

 

Legende: IG=informatiegerechtigde - IP=informatieplichtige 

 

192. NIET-COMMERCIËLEN - Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat ons hoogste 

rechtscollege minder streng is voor artsen. In het sterilisatiearrest, het heupoperatiearrest en 

het watjesarrest beslist het Hof van Cassatie namelijk telkens dat de informatiegerechtigde 

de bewijslast van de informatiefout draagt.422 Deze minder strenge houding geldt evenwel 

niet voor de gemeente Hoeilaart uit het oorlogspensioenenarrest. In dat geval beslist het Hof 

immers dat de informatieplichtige gemeente wel het bewijsrisico van de informatieoverdracht 

draagt. Dit komt volgens mij doordat de informatieverbintenis een resultaatsverbintenis is.  

 

Wanneer men kijkt naar de uitspraken die betrekking hebben op een commerciële 

informatieplichtige, valt op hoe het Hof in bijna alle gevallen beslist heeft tot een 

bewijslastverdeling in het nadeel van de informatieplichtige. Slechts één uitspraak valt 

evenwel uit de boot. Het gaat meer bepaald om het kredietarrest. Dit is volgens mij opnieuw 

te verklaren door het feit dat het Hof van Cassatie voorrang verleent aan de factor ‘middelen- 

of resultaatsverbintenis?’.  

7. Besluit 

193. WISPELTURIG OF VOORSPELBAAR HOF VAN CASSATIE? - Uit de bovenstaande analyse 

kan volgens mij geconcludeerd worden dat het Hof van Cassatie helemaal niet zo wispelturig 

is zoals gedacht. Er zijn drie factoren waar het Hof rekening mee lijkt te houden, namelijk het 

wettelijke karakter van de informatieplicht, het feit dat de professioneel commercieel is of niet 

en tot slot het onderscheid tussen een middelen- en een resultaatsverbintenis. Hierbij valt 

wel op hoe de laatste factor voorrang geniet op de andere.  

 

Deze theorie is uiteraard geen sluitende theorie. Wat het Hof van Cassatie precies denkt, 

weet namelijk alleen het Hof zelf. Nieuwe uitspraken waaraan de theorie kan worden 

getoetst, zijn bijgevolg geen overbodige luxe.  

 

194. CASS. 26 JUNI 2015 - Een dag na de uitspraak van 25 juni 2015 verschijnt er een 

nieuw arrest met betrekking tot de bewijslastverdeling bij een informatiefout. Aangezien het 
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 Cass. 14 december 2001, T.Gez. 2001-02, 239, noot J. FAGNART; Cass. 16 december 2004, AR 
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aangevoerde middel betreffende de bewijslastverdeling feitelijke grondslag mist, spreekt het 

Hof zich echter niet uit over die kwestie.423 

 

195. CASS. 21 JANUARI 2016 - Het Hof van Cassatie heeft zich op 21 januari 2016 

daarentegen wel gebogen over de kwestie van de bewijslastverdeling. Het Hof beslist het 

volgende: “Uit deze bepalingen [artikel 1315, eerste en tweede lid BW; artikel 870 Ger. W.] 

volgt dat het aan de eiser behoort aan te tonen dat alle voorwaarden die het recht waarop hij 

zich beroept doen ontstaan, voorhanden zijn.”  

 

Hoewel de uitspraak geen betrekking heeft op de bewijslastverdeling bij een 

informatieverzuim, kan de uitspraak wel van enig belang zijn. Misschien luidt het Hof met 

deze uitspraak namelijk een periode in waarin het geen rekening meer zal houden met enige 

criteria en waarin het altijd zal oordelen dat de eisende partij, meestal de 

informatiegerechtigde, het bewijsrisico van het informatiegebrek zal dragen? 

Afdeling 3. Draagwijdte Cass. 25 juni 2015 

196. DRAAGWIJDTE - Hoewel tot het besluit is gekomen dat het Hof voorspelbaar is, blijft 

het interessant om na te gaan hoe het recente cassatiearrest van 25 juni 2015 wordt 

onthaald in de literatuur en de lagere rechtspraak.  

1. Literatuur 

197. LITERATUUR - Het cassatiearrest van 25 juni 2015 heeft enige reacties ontlokt in de 

doctrine. Heel wat auteurs stellen zich namelijk de vraag wat precies de bedoeling is van ons 

hoogste rechtscollege. Moet de uitspraak doorgetrokken worden naar andere professionelen 

of is de uitspraak enkel van toepassing op de advocaat en de informatieplicht in kwestie? Het 

antwoord op die vraag leidt tot twee strekkingen in de rechtsleer. Zo zijn er enerzijds auteurs 

die voorstander zijn van een algemene draagwijdte en zijn er anderzijds die het 

tegenovergestelde standpunt innemen.424 Hieronder zullen beide stellingen worden 

toegelicht, alsook de daar bijbehorende argumentaties.  
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 Cass. 26 juni 2015, Bank Fin.R. 2015, afl. 6, 432. 

424
 C. LEMMENS, “Het pleit dan toch niet beslecht. De implicaties van het arrest van het Hof van Cassatie van 25 

juni 2015 op de bewijslast van de geïnformeerde toestemming van de patiënt”, T.Gez.2015, afl. 5, (352) 358. 
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b. Algemene draagwijdte 

198. ALGEMENE DRAAGWIJDTE - Sommige auteurs menen dat de uitspraak algemeen 

verwoord is en zien daarin een mogelijkheid om het arrest door te trekken naar andere 

professionelen.425 Hoewel ik niet tegen een algemene draagwijdte heb, zie ik niet in wat deze 

auteurs precies verstaan onder een algemene verwoording.  

 

Daarnaast wordt ook uit het argument waarop de beslissing gegrond is, een algemene 

draagwijdte afgeleid. Auteurs zoals GLANSDORFF, LIERMAN, ALLEMEERSCH, SAMOY en 

VANDENBUSSCHE menen dat “de regels betreffende de bewijslast” inderdaad het 

bewijsrisico op de informatieplichtige doen rusten. Immers, zij menen dat het eerste lid van 

artikel 1315 BW aan de informatiegerechtigde oplegt het bestaan van de informatieplicht te 

bewijzen, terwijl het tweede lid de informatieplichtige oplegt het bewijs van de 

informatieoverdracht te leveren. Iedere toepassing van deze wetsbepaling zou bijgevolg 

moeten resulteren in een bewijslastverdeling in het nadeel van de informatieplichtige.426  

a. Geen navolging  

199. GEEN NAVOLGING - Volgens een andere strekking heeft de uitspraak van 25 juni 2015 

geen algemene draagwijdte. Zij menen onder meer dat de uitspraak niet kan worden 

doorgetrokken naar een arts omdat de informatieplicht van een arts verschilt van die van een 

advocaat. De mededelingsverplichting van een advocaat zou een resultaatsverbintenis zijn, 

terwijl die van een arts eerder een inspanningsverbintenis is.427  Deze argumentatie heeft 

evenwel te kampen met heel wat kritiek. Zo zou de aard van de verbintenis namelijk geen 

invloed hebben op de bewijsrisicoverdeling, maar enkel op de bewijsvoering. Gaat het om 

een middelenverbintenis, dan is de materiële bewijslast428 (Supra 38, nr. 80) van een partij 

namelijk veel zwaarder dan in geval van een inspanningsverbintenis. De partij moet dan niet 

alleen het bestaan van het bestaan van de verbintenis en de wanuitvoering aantonen, maar 

ook dat de wanuitvoering foutief is. Bijgevolg moet de partij aantonen dat een normaal 
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 P. CAMBIE, “Art. III.78 WER” in R. STEENNOT, J. STUYCK, H. VANHEES en E. WYMEERSCH (eds.), 
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juni 2015 op de bewijslast van de geïnformeerde toestemming van de patiënt”, T.Gez.2015, afl. 5, (352) 358. 
428
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zorgvuldig persoon in dezelfde omstandigheden wel de informatie zou hebben 

overgedragen.429  

 

Andere tegenstanders putten een argument uit de grondslag van de uitspraak. Deze auteurs 

vinden het immers merkwaardig dat net die regels die in eerdere uitspraken in het nadeel 

van de informatiegerechtigde werden uitgelegd, nu worden aangehaald om het omgekeerde 

te besluiten.430 Mijn inziens is dat te wijten aan het feit dat het Hof telkens rekening houdt 

met bepaalde criteria die het Hof ertoe aanzetten de bewijslastregels anders te interpreteren. 

b. Afwachtende houding 

200. AFWACHTENDE HOUDING - In de doctrine is er tevens een derde strekking die een 

meer voorzichtige houding aanneemt. De aanhangers zijn meer bepaald de mening 

toegedaan dat het Hof van Cassatie de knoop van de bewijslastverdeling nog niet heeft 

doorgehakt en dat het derhalve afwachten is op een nieuwe en duidelijkere uitspraak.431  

 

Ik sluit mij daar niet bij aan, aangezien ik meen dat het standpunt van het Hof van Cassatie 

heel duidelijk is. Zijn beslissingen omtrent de bewijslastverdeling hangen namelijk af van het 

onderscheid tussen een middelen- en een resultaatsverbintenis, van het wettelijke karakter 

van de informatieplicht en tot slot van het feit dat de informatieplichtige een commercieel is. 

2. Rechtspraak  

201. RECHTSPRAAK - Hoe gaan de lagere rechters om met deze uitspraak? Er zijn sinds 25 

juni 2015 sporadisch een aantal uitspraken geveld omtrent de bewijslast bij informatiefouten. 

Wat er precies beslist is, kan hieronder worden teruggevonden.  

2.1 Rb. Luik 6 november 2015 

202. RB. LUIK 6 NOVEMBER 2015 - Een aantal maanden na het cassatiearrest van 25 juni 

2015, met name op 6 november 2015, buigt de rechtbank van eerste aanleg van Luik zich 

over de volgende kwestie. Een patiënt beweert dat zijn arts een informatiefout heeft begaan 

waardoor hij schade heeft geleden. Bijgevolg stelt hij een vordering in bij de rechtbank van 

eerste aanleg van Luik, maar krijgt geen gelijk. De rechter meent namelijk dat de 
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 B. SAMYN, “De bewijslast. Rechtsleer getoetst aan tien jaar cassatierechtspraak”, P&B 2009-10, afl. 1-2, (3) 
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109 
De bewijslast bij miskenning van informatieplichten - Saida Bouras 

informatiegerechtigde moet aantonen dat de arts zijn informatieplicht niet is nagekomen, 

terwijl de patiënt niet is geslaagd in die bewijslevering. Bovendien verwijst de rechter naar 

het sterilisatiearrest van 16 december 2004 (Supra 58, nr. 115).432 Het is dan ook heel 

duidelijk dat de rechter de stelling uit het cassatiearrest van 2015 hier niet heeft toegepast.   

2.2 Rb. Brussel 29 februari 2016 

203. RB. BRUSSEL 29 FEBRUARI 2016 - De rechtbank van eerste aanleg van Brussel is het 

Hof van Cassatie gevolgd in zijn bewijslastomkering. Het gaat in het bijzonder om een 

uitspraak van 29 februari 2016, waar de rechter de cassatierechtspraak heeft toegepast op 

de arts-patiëntrelatie en letterlijk stelt dat de uitspraak van het Hof een toe te juichen 

terugkeer is naar het gemeenrechtelijk bewijsrecht.  

 

Nu stelt zich toch wel de vraag wat de rechter precies verstaat onder het gemeenrechtelijk 

bewijsrecht.433 Zou het daarmee doelen op de bewijslastverdeling van vóór 1951 (Supra 86, 

nr. 168)? Dat is een aannemelijke mogelijkheid, vermits die verdeling er eveneens van 

uitging dat de arts bewijs moest leveren van de nakoming van zijn informatieverplichting.434  

2.3 Rb. Brussel 5 april 2016 

204. RB. BRUSSEL 5 APRIL 2016 - Op 5 april 2016 spreekt de rechtbank van eerste aanleg 

van Brussel zich opnieuw uit over de bewijslastverdeling bij een informatiegebrek. De feiten 

die ten grondslag liggen aan deze uitspraak zijn de volgende. Een patiënt wordt geopereerd 

maar meent nadien dat hij geen geïnformeerde toestemming heeft verleend aan de arts. De 

arts heeft hem immers niet afdoende geïnformeerd over de gevolgen van de ingreep. 

Volgens de patiënt moet de arts bewijzen dat hij zijn informatieverbintenis is nagekomen, te 

meer omdat de verbintenis een resultaatsverbintenis zou zijn. De rechter volgt en beslist dat 

de bewijslast inderdaad op de geneesheer rust.435 Opnieuw past deze rechtbank de 

zienswijze uit het cassatiearrest van 25 juni 2015 toe.  
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3. Besluit 

205. BESLUIT - Of men nu besluit dat het Hof van Cassatie wispelturig is of voorspelbaar, 

deze uitspraak blijft merkwaardig. Na bijna tien jaar spreekt het Hof zich namelijk nog eens 

uit over de zeer bediscussieerde thematiek van de bewijslastverdeling bij informatiefouten. 

Met dit arrest heeft het Hof de wereld van de tegenstanders van de moderne stelling op zijn 

kop gezet en de voorstanders hoop gegeven, hoop op een meer “wenselijke” 

bewijslastverdeling.  
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BESLUIT 

206. BESTAAN INFORMATIEPLICHTEN - Informatieplichten spelen een belangrijke rol in onze 

huidige maatschappij. Dit staat in schril contrast met de 19e eeuw, waar de Napoleontische 

wetgever zelfs geen oog heeft gehad voor informatieverplichtingen. Bijgevolg kan het 

Burgerlijk Wetboek geen rechtstreekse juridische grondslag vormen voor deze 

verplichtingen. De informatieplicht vloeit daarentegen eerder voort uit bijzondere wetgeving, 

de algemene zorgvuldigheidsnorm, een overeenkomst of het beginsel van de goede trouw.  

 

Dit brengt met zich mee dat een persoon die beweert slachtoffer te zijn van een 

informatiefout door een professioneel, zal moeten aantonen dat de mededelingsplicht 

gegrond is op één van die vier grondslagen. Om zijn informatierecht te kunnen afdwingen, 

zal hij namelijk eerst moeten aantonen dat er sprake is van een informatieplicht. Deze 

bewijslevering zal evenwel niet altijd even evident zijn. Zo zal het namelijk moeilijk zijn om 

aan te tonen dat een informatieplicht voortvloeit uit een niet-specifieke norm, zoals de 

algemene zorgvuldigheidsnorm en het beginsel van de goede trouw. In dat geval moet er 

immers in sterke mate rekening worden gehouden met de concrete omstandigheden.  

 

Echter als de plicht is opgenomen in een specifieke wetsbepaling of in een contractuele 

clausule, dan zal de informatiegerechtigde partij gemakkelijker in haar bewijsvoering slagen. 

Bewijzen dat aan de toepassingsvoorwaarden van de wetsbepaling is voldaan of verwijzen 

naar de overeenkomst, volstaat. Belangrijk om op te merken is dat een wettelijke 

informatieplicht niet altijd een garantie is op een evidente bewijslevering. Immers, als de 

wetgever onnauwkeurig is geweest bij het opmaken van de wetsbepaling of de inhoud van 

de informatieplicht niet heeft gespecifieerd, dan zullen er zich nog steeds bewijsproblemen 

voordoen. In dat geval zal de bewijslevering namelijk opnieuw afhangen van de concrete 

omstandigheden.  

 

207. BEWIJSLASTVERDELING - Eens de informatiegerechtigde het bestaan van de 

informatieplicht heeft kunnen aantonen, stelt zich de vraag hoe de bewijslast daarna 

verdeeld is. Daarover zijn er twee stellingen, enerzijds een traditionele stelling en anderzijds 

een moderne stelling. Zo gaat de traditionele stelling ervan uit dat de informatiegerechtigde 

vervolgens het bewijs moet leveren van de informatiefout. Voorstanders van deze stelling 

baseren zich onder meer op de algemene bewijslastregels in burgerlijke zaken. In dat geval 

interpreteren ze deze regels in de zin van het beginsel ‘actori incumbit probatio’. Daarnaast 

grijpen enkele auteurs de algemene bewijslastregels in strafzaken aan als argument. 

Omwille van het vermoeden van onschuld krijgt men namelijk een bewijslastverdeling in het 
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nadeel van de informatiegerechtigde. Tot slot is er tevens een groep die in het onderscheid 

tussen een middelen- en een resultaatsverbintenis een argument ziet om de bewijslast op de 

informatiegerechtigde te plaatsen. Immers, als de voorlichtingsverbintenis een 

middelenverbintenis is, wordt ervan uitgegaan dat de informatiegerechtigde het bewijsrisico 

van de ‘informatiefout’ draagt.  

 

De voorstanders van de moderne stelling nemen een tegengesteld standpunt in: zij menen 

dat de informatieplichtige het bewijsrisico draagt van de informatieoverdracht. Ook zij 

steunen zich hierbij op de algemene bewijslastregels in burgerlijke zaken, maar benaderen 

de regels op een andere wijze. Ze interpreteren het artikel namelijk op een letterlijke manier. 

Daarnaast zien zij eveneens een argument in het onderscheid tussen een middelen- en een 

resultaatsverbintenis. Is de mededelingsplicht een resultaatsverbintenis, dan draagt de 

informatieplichtige immers het bewijsrisico van de informatieoverdracht. Ten slotte zijn er een 

aantal auteurs die zich steunen op billijkheidsargumenten zoals de bewijsgeschiktheid, het 

doeltreffendheidsbeginsel, de miskenning van een persoonlijkheidsrecht en de Belgische 

variant van de verzwaarde motiveringsplicht.  

 

Mijn voorkeur gaat daarbij uit naar het doeltreffendheidsbeginsel. Immers dit argument zal de 

wetgever ertoe aanzetten in specifieke bewijslastregels te voorzien in het voordeel van de 

informatieplichtige. Omwille van de rechtsonzekerheid omtrent dit thema meen ik namelijk 

dat wetsbepalingen nodig zijn om aan de onzekerheid tegemoet te komen. Bovendien vind ik 

dat specifieke wetsbepalingen ook nodig zijn, omdat ik geen voorstander van de letterlijke 

interpretatie van het artikel 1315 BW. Die interpretatie gaat mijns inziens namelijk in tegen 

het artikel 870 Ger.W., terwijl de wetgever die tegenstrijdigheid niet bedoeld heeft.  

 

Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat de meningen omtrent de bewijslastverdeling bij 

informatiefouten verdeeld zijn, wat de nodige onzekerheid teweegbrengt. Dat het Hof van 

Cassatie telkens tot andere uitspraken komt, verhelpt die onzekerheid niet. Bovendien lijkt 

het Hof hierdoor een zeer wispelturig rechtscollege te zijn.  

 

Na een rechtspraakanalyse van de gevelde cassatiearresten meen ik evenwel dat ons 

hoogste rechtscollege dat helemaal niet is. Er zijn immers in totaal drie factoren waar het Hof 

volgens mij rekening mee houdt. Het Hof gaat meer bepaald de volgende drie vragen na: is 

de informatieplicht wettelijk? Gaat het om een commerciële informatieplichtige? Is de 

informatieverbintenis een middelen- of een resultaatsverbintenis? Bij de rechtspraakanalyse 

is vooral opgevallen hoe belangrijk de laatste vraag is. Het antwoord op die vraag is namelijk 

allesbepalend en is prioritair ten opzichte van de andere vragen. Zoals ik eerder al heb 



113 
De bewijslast bij miskenning van informatieplichten - Saida Bouras 

aangehaald, ga ik niet akkoord met deze stelling. Ik meen namelijk dat de bewijslastverdeling 

helemaal niet verschilt naargelang de mededelingsplicht een middelen- dan wel een 

resultaatsverbintenis is. Enkel de materiële bewijslast verschilt.  

 

De rechtspraakanalyse heeft daarenboven geholpen in het formuleren van een antwoord op 

het tweede luik van de onderzoeksvraag. Zo moet men rekening houden met de drie 

bovenstaande factoren om te achterhalen hoe de bewijslast precies verdeeld is. Dé 

bewijslastverdeling die in iedere situatie van toepassing is, bestaat volgens het Hof dan ook 

niet.  

 

Belangrijk om op te merken is dat deze theorie uiteraard niet sluitend is. Waarop het Hof van 

Cassatie zich precies baseert, kan immers enkel het Hof zelf weten. Bovendien is het ook 

mogelijk dat de uitkomst van de rechtspraakanalyse aan toeval te wijten is. Het is bijgevolg 

wachten op nieuwe uitspraken waaraan de theorie verder kan getoetst worden om op die 

manier telkens meer zekerheid te bekomen.  
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