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OPZET 
 
Deze tekst is - nog - geen volwaardige syllabus of handboek verbintenissenrecht maar een 
overzicht dat zich vooral toespitst op wat er de voorbij 20 jaar in het verbintenissenrecht 
geschiedde naast een grondiger uitwerking van voornamelijk enkele meer complexe vragen of 
rehctsfiguren. Ook bij themata die in de klassieke handboeken minder aan bod komen, wordt 
iets ruimer op de theorie ingegaan.  
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Deel I. RECHTSHANDELINGEN 
 
Het recht inzake rechtshandelingen wordt hier in wezen besproken voor rechtshandelingen van 
verbintenisrechtelijke aard. De algemene regels gelden in beginsel en mutatis mutandis wel ook 
voor rechtshandelingen uit het goederenrecht, het erfrecht, het rechtspersonenrecht (besluiten), 
het procesrecht, en in zekere mate het personen- en familierecht en het bestuursrecht. 
 
Hoofdstuk 1. Categorieën van personen: verbruiker - onderneming 
 
De ontwikkeling van het consumentenrecht leidt ertoe dat voor vele rechtsregels het relevant 
is of iemand een consument is of niet, en een onderneming of niet. 
 
De geldende definitie van consument is nu te vinden in het WER: “iedere natuurlijke persoon die 
handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen”. Vele 
consumentenregels zijn de omzetting van Europese regels, zodat het begrip consument moet 
worden begrepen zoals uitgelegd door het Hof van Justitie. Dat houdt vast aan een abstracte 
en geen concrete definitie van consument, in die zin dat de bijzondere kennis die de consument 
heeft geen afbreuk doet aan de regels van consumentenbescherming (bv. een consument die 
tevens advocaat is en dus goed het bezwarend karakter van bepaalde bedingen kon inschatten1). 
 
Volgens de nieuwe internrechtelijke definitie van onderneming, die in de plaats komt van het 
begrip handelaar in art. I.1, I WER, omdat deze categorie "elk van volgende organisaties:  
(a) iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent;  
(b) iedere rechtspersoon;  
(c) iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid",  
zij het dat de regels inzake ondernemingen in beginsel niét gelden voor:  
- organisaties zonder rechtspersoonlijkheid die geen uitkeringsoogmerk hebben en ook in feite 
geen uitkeringen verrichten aan hun leden of aan personen die een beslissende invloed 
uitoefenen op het beleid van de organisatie;  
- de federale Staat, de gewesten, de gemeen- schappen, de provincies, de hulpverleningszones, 
de prezones, de Brusselse agglomeratie, de gemeenten, de meergemeentezones, de 
binnengemeentelijke territoriale organen, de Franse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie, de gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn; 
- andere publiekrechtelijke rechtspersonen, indien ze geen goederen of diensten aanbieden op 
een markt. 

Hoofdstuk 2. Precontractuele plichten; vrijheid al dan niet te contracteren 
 

Onderhandelingen en goede-trouw-eis  
 
In beginsel bestaat er geen verplichting tot onderhandelen met het oog op een overeenkomst, 
behalve in de gevallen besproken onder c). Wel geldt dat wanneer er onderhandeld wordt, dit 
te goeder trouw dient te gebeuren. De goede-trouw-eis speelt immers ook in de precontractuele 
fase (o.a. Cass. 4 september 2000). 
 

                                                
1 HvJ 3 september 2015, curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-110/14. 
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Parallel onderhandelen mag zolang men tegenpartij niet op het verkeerde been zet (bv. Hof 
Bergen 14 oktober 20082); een partij op kosten jagen en aan het lijntje houden en dan plots 
onderhandelingen afbreken kan een fout uitmaken (bv. Hof Luik 26 juni 2008, JLMB 2011, 
442). Onderhandelingen afbreken omdat men elders een hogere prijs kan bekomen (als 
verkoper) is op zichzelf niét onrechtmatig3, net zomin als wanneer men elders een lagere 
inkoopprijs kan bekomen als koper. Dezelfde vrijheid geldt in beginsel ook voor 
onderhandelingen om een overeenkomst die ten einde gaat komen al dan niet te verlengen4. 
 
Ook kunnen na beëindiging van onderhandelingen die niet tot een overeenkomst hebben 
geleid, soms bepaalde verplichtingen blijven bestaan. Vaak gelden er confidentialiteitsplichten 
m.b.t. gegevens die men tijdens onderhandelingen heeft verkregen; voor een wettelijk geregeld 
voorbeeld, zie art. X.31 WER inzake precontractuele informatie bij commerciële 
samenwerkingsovereenkomsten5. 
 

Marktpraktijken 
 
Aangezien de uitsluiting van vrije beroepen uit het toepassingsgebied van de WMPC 
ongrondwettig is (GwH nr. 192/20116: art. 2, 2°, en 3, §2, WMPC werden in een vervolgarrest 
vernietigd door het GWH nr. 99/2013), gelden in het nieuw Wetboek Economisch Recht in 
beginsel dezelfde regels voor vrije beroepen. 

Enkele regels inzake marktpraktijken relevant voor precontractuele verhoudingen: 
- Bij bepaalde praktijken is de sanctie dat consument goed of dienst mag houden zonder te 
betalen (reeds sinds 2007) (zie nu o.a. art. VI.38 WER); 
- Cass. 11 juni 20107: onroerende makelaardij is weliswaar in beginsel een daad van koophandel, 
maar is ook toegestaan aan notarissen voor zover de activiteit accessoir blijft aan hun 
hoofdopdracht (akten verlijden); 
- verplichtingen inzake prijsaanduiding hebben gevolgen over de vraag wat er in de prijs van 
de gesloten overeenkomst begrepen is. 
 

Contractsweigering 
 
Contractsweigering is onwettig in een viertal gevallen: 
 
1° wanneer er een bestaande verbintenis is tot contracteren (meestal een contractuele); 
 
2° wanneer er een wettelijke verplichting is, bv.:  

                                                
2 JT 2008, 758 
3  Bv. Rb. Brussel 16 januari 2012, RW 2014-15, 589. 
4  Zie bv. Hof Brussel 27 februari 2015, 2010/AR/582, New Foundation / Carrefour Belgium, 
jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=F-20150227-2. 
5 Voor een overzicht van de rechtspraak in toepassing van deze bepaling onder de W. 19 december 2005 
Precontractuele informatie, zie B. PONET, “De wet betreffende de precontractuele informatie bij commerciële 
samenwerkingsovereenkomsten: zes jaar toepassing in de praktijk”, RW 2012-13, 162. 
6 GwH nr. 55/2011 van 6 april 2011, www.const-court.be/public/n/2011/2011-055n.pdf = RW 2011-2012, 903 
noot D. MERTENS “Mag de vrije beroepsbeoefenaar eindelijk gewoon onderneming heten ?”; GwH 15 december 
2011, www.const-court.be/public/n/2011/2011-192n.pdf. 
7 C.09.0525.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20100611-2 =  JT 2010, 536 en 
bijbehorend artikel van B. KOHL, "Notariat et courtage immobilier: soleil à l'horizon" = NjW 2010, 786 noot 
K.V. Vgl. ook Raad van State nr. 193.065 van 6 mei 2009. 
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 - de verplichting voor de houder van een intellectueel eigendomsrecht om een 
gedwongen licentie toe te kennen (bv. art. XI.37 WER; art. XI.212 ten gunste van de omroepen 
ten aanzien van de houders van 'naburige rechten'8);   
 - een ander voorbeeld vinden we in art. 10 § 1 Woninghuurwet: de bank bij wie een 
kandidaat-huurder zijn beroeps- of vervangingsinkomsten laat storten, is in beginsel verplicht 
om voor die persoon een huurwaarborg van 3 maanden huur af te leveren, of althans mag niet 
weigeren om redenen in verband met de kredietwaardigheid van de huurder (voor details, zie de 
tekst van § 1 lid 4); 
 
3° wanneer dit volgt uit de regels van mededingingsrecht (verbod van misbruik van 
machtspositie); onder meer ook de eis van toegang tot “essential facilities”. Een belangrijke 
toepassing vinden we bij zgn. standaard-essentiële octrooien (SEO’s); daarbij heeft de 
octrooihouder zich jegens de standaardisatie-organisatie verbonden om aan eenieder licenties 
toe te staan aan FRAND-vereisten (fair, reasonable and non-discriminatory). Dit houdt een 
verplichting om te goeder trouw daarover te onderhandelen. Het Hof van Justitie heeft in het 
arrest Huawei/ZTE9 uitgewerkt wat die verplichting te goeder trouw te onderhandelen inhoudt 
(o.a. moet de octrooihouder eerst een aanbod doen, de inbreukmaker die niet akkoord gaat 
zonder vertraging een tegenaanbod doen en intussen zekerheid stellen, enz.). In het algemeen 
volgt echter niet uit het mededingingsrecht dat een octrooihouder een verplichting heeft 
licenties te geven buiten de wettelijke gevallen van verplichte licentie om; 
 
4° in geval van rechtsmisbruik. Immers, niet enkel subjectieve rechten s.s. zijn vatbaar voor 
rechtsmisbruik, ook de vrijheid om al dan niet te contracteren is dat; contractsweigering kan dus 
in bepaalde gevallen abusief zijn (Cass. 7 oktober 2011)10. Dit is bv. erg relevant voor de toegang 
tot elektronische markten georganiseerd door platformoperatoren op contractuele basis. 
 
Vergelijkbaar met contractsweigering: in een lopende zakenverhouding nieuwe bestellingen niet 
meer aanvaarden onder dezelfde (betalings)modaliteiten als eerdere; in beginsel mag men 
weigeren aan dezelfde modaliteiten te leveren, doch het vormt rechtsmisbruik wanneer dat pas 
na de bestelling wordt ingeroepen, en de nieuwe modaliteiten niet enkel voor toekomstige 
bestellingen worden toegepast11. 
 
Er is ook een verbod op discriminerende contractsweigering in een aantal gevallen; zie daarvoor: 
- enerzijds de drie Antidiscriminatiewetten (ARW 1993, ADW 2007, Wet gelijkheid mannen en 
vrouwen 2007); 
- anderzijds bijzondere discriminatieverboden uit het EU-recht, met name op grond van 
woonplaats, nationaliteit e.d., onder meer voor dienstverleners (nu art. III.80 en III.81 Wetboek 
Economisch Recht). 
 
Maar in beginsel is er vrijheid tot contractsweigering, meer algemeen vrijheid om al dan niet te 
contracteren en vrije partnerkeuze12. Voor het economisch verkeer heeft deze vrijheid zelfs 

                                                
8 Waarover arrest 128/2106 van het GwH, 13 oktober 2016, www.const-court.be/public/n/2016/2016-
128n.pdf. 
9  HvJ 16 juli 2015, ECLI:EU:2015:477, curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-170/13. 
10 Cass. 7 oktober 2011, C.10.0027.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20111007-1 = 
TBBR 2012/10, 489 noot A. DE BOECK “Contractweigering en het verbod van rechtsmisbruik: de 
contractvrijheid onder druk” = RW 2011-12, 1 noot S. JANSEN “Weigeren te contracteren kan rechtsmisbruik 
uitmaken”. 
11  Bv. Hof Gent 6 januari 2010, Cortina, NjW 2012, 728 noot C. LEBON. 
12 Zie voor Nederland ook HR 28 oktober 2016, Coöperatieve huisartsendienst, 
deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2016:2445. 
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grondwettelijke status verkregen door ze te lezen in art. 16 van het Handvest EU: beperkingen 
moeten daardoor bij wet worden gesteld en de wezenlijke inhoud van de contractsvrijheid 
eerbiedigen, noodzakelijk zijn voor en daadwerkelijk beantwoorden aan een erkende doelstelling 
van algemeen belang of aan de eisen van de bescherming van rechten en vrijheden van anderen 
(HvJ 22 januari 2013, C-283/11 Sky Österreich t. Österreichischer Rundfunk, randnr. 48). 
 

Precontractuele informatieplichten - dubbele functie ervan 
 

1° Bepalingen inzake precontractuele informatieplichten 
 
Naast de algemene informatieplicht, die door de rechtspraak is ontwikkeld en waarvan de 
inhoud afhankelijk is van de omstandigheden (nadere toelichting hierover is te vinden bij de 
bespreking van de dwaling), zijn er tal van bijzondere bepalingen die precontractuele 
informatieplichten inhouden. 
 
Belangrijkste voorbeelden: 
- in het WER voor consumentenovereenkomsten (onder mee rin uittoering van Rl 2001/83 
inzake consulenentrechten): art. VI.2 WER (onder meer over belangrijkste kenmerken product 
of dienst en over de verkoopsvoorwaarden, rekening houdende met de door de consument 
uitgedrukte behoefte aan informatie en met het door de consument meegedeelde of redelijk 
voorzienbare gebruik) en enkele bijzondere bepalingen (art. VI.45 WER bij overeenkomsten 
op afstand). 
- in uitvoering van de e-commercerichtlijn (2000/31), ..... 
- art. III.74 en v. WER (de vroegere Dienstenwet 26 maart 2010); 
- de bepalingen inzake Precontractuele informatie bij commerciële 
samenwerkingsovereenkomsten (art. X.26 v. WER); 
- inzake betalingsdiensten (Boek VII WER); 
- inzake financiële diensten op afstand: in uitvoering van Richtlijn 2002/65 
- inzake investeringsdiensten: de MiFi-Regels (nu MiFiD-II (Richtlijn) alsook de MiFi-
Verordening (MiFiR)); 
- in art. XVI.4 WER de informatieplicht betreffende buitengerechtelijke geschillenbeslechting 
die de onderneming onderschreven heeft of waartoe zij gehouden is (bepaling in uitvoering 
van de ADR-Richtlijn); 
- de uitvoerige regeling in de Verzekeringswet (zie ook infra bij dwaling); 
- precontractuele verplichtingen in de Wet op de KMO-Financiering (Wet 21 december 2013, 
gewijzigd 2018); 
- art. 11 en v. Postdienstenwet 26 januari 2018; 
- de informatieplichten in de AVG (Gegevensbescherming); 
- andere bijzondere informatieplichten in bijzondere wetten en decreten, onder meer Wet-
Breyne, bepalingen bij verkoop vastgoed, enz. 
 
Deze informatieplichten kunnen zowel verplichtingen zijn om informatie te verstrekken alsook 
onderzoeksplichten waarbij met name de professioneel bv. moet onderzoeken welke 
informatie vereist is om de tegenpartij niet in dwaling te laten (inzake financiële diensten vinden 
we bv. de zgn. "know your customer" onderzoeksplicht13). 
 
In andere gevallen dient een document slechts in uitvoering van de overeenkomst te worden 
afgeleverd, bv. de Car-Pass bij tweedehandswagens (art.7 Wet 11 juni 2004 ter bestrijding 

                                                
13 Er kunnen ook om andere redenen onderzoeksplichten gelden, met name dan ter bescherming van de 
openbare orde of belangen van derden, bv. in het kader van de witswaspreventie. 
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kilometerfraude); dit sluit natuurlijk niet uit dat de overeenkomst nog kan worden nietig 
verklaard op grond van bedrog (maar dus niet op grond van het loutere feit van de niet-afgifte 
van het document14). 
 
De precontractuele verplichtingen krijgen het karakter van contractuele verplichtingen 
wanneer er een raamovereenkomst bestaat, en de plichten betrekking hebben op afzonderlijke 
transacties binnen die overeenkomst. Dat is met name het geval bij financiële diensten 
(betalingsdiensten, investeringsdiensten e.d.m.). 
 

2° Functies van informatieplichten 
 
Informatieplichten kunnen meerdere functies hebben: 
- enerzijds ervoor zorgen dat een partij niet contracteert in dwaling – zie de bespreking verder; 
hier is nietigverklaring maar mogelijk indien er inderdaad een dwaling is; 
- anderzijds kan het zijn dat een partij gewoon recht heeft op de informatie, niet om dwaling 
te vermijden, maar om het nadeel van de onzekerheid weg te nemen. Dat geldt bv. voor de 
verplichte informatie van het bodemattest. Indien die plicht met nietigheid gesanctioneerd 
wordt, kan die ook gelden wanneer er geen dwaling is15;  
- informatieplichten kunnen ook als functie hebben een partij precontractueel kosten te 
besparen (en in die zin schade te vermijden); dergelijke informatieplichten vinden we met name 
in de regels inzake oneerlijke handelspraktijken;  
- precontractuele informatieplichten zijn tenslotte relevant voor de bepaling van de inhoud van 
de overeenkomst. 
 
Waar de informatieplicht met nietigheid wordt gesanctioneerd, is de nietigheid in de meeste 
gevallen een relatieve nietigheid ten gunste van enkel de informatiegerechtigde (bij koop-
verkoop omzeggens altijd de koper) (bv. voor de informatieplicht over stedenbouwkundige 
vergunningen van het verkochte goed: Cass. 3 november 201116). 
 

3° Vormvereisten bij informatieplichten 
 
In een hele reeks gevallen wordt de informatie geacht niet te zijn verstrekt indien niet bepaalde 
minimumvormen in acht zijn genomen dat moeten garanderen dat de informatieplicht zijn doel 
bereikt. 
 
In het Europees (consumenten)recht wordt daarbij vaak de vereiste van een 'duurzame drager' 
gehanteerd. Voor de interpretatie van dat begrip zie onder meer het arrest-BAWAG17. 
 

4° Termijnen bij informatieplichten 
 

                                                
14 Zo Cass. 4 mei 2012, C.11.0680.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20120504-4 = 
RW 2013-14, 538. 
15  Cass. 24 juni 2010, C.09.0065.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20100624-3 = 
RABG 2010, 1130 noot T. MALFAIT & L. KERKSTOEL, "Nietigheid van de verkoopovereenkomst wegens 
ontbrekende bodemattest: mind the gap!". 
16 Cass. 3 november 2011, C.11.0060.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20111103-
4). 
17 HvJ 25 januari 2017, BAWAG PSK / Verein für Konsumenteninformation, 
curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-75/15. 
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Vaak dient de informatie tijdig te worden verstrekt. Wanneer de wet een termijn bepaalt, is dat 
een wachttermijn en gelden hiervoor niet de regels inzake verjaring noch die van het Ger.W.. 
Dergelijke termijnen worden begrepen volgens het normaal spraakgebruik18.  
 

Verbod betaling te vragen voor ongevraagde producten 
 
(Zgn. afgedwongen aankopen) zie onder meer VI.108 en XIV.75 WER. 
 
Hoofdstuk 3. Totstandkoming van overeenkomsten en andere rechtshandelingen 
 

Bindende kracht van een aanbod 
 
Een aanbod verschilt van een voorstel of uitnodiging om een aanbod te doen, doordat het alle 
elementen bevat die noodzakelijk zijn opdat door de aanvaarding een overeenkomst tot stand 
kan komen (voldoende inhoud). Een tekoopstelling geldt in beginsel nog niet als een aanbod, 
maar als een uitnodiging aan het publiek om een aanbod te doen (invitatio ad offerendum)19. 
 
Een aanbod is in regel bindend gedurende de in het aanbod gepreciseerde termijn, of bij 
gebreke daarvan, gedurende een redelijke termijn (onder meer Cass. 15 april 201120). Deze 
regel geldt niet bij de internationale koop (Weens kooprecht). 
 
Indien het aanbod de aankoop van een goed betreft dat aan meerdere personen toebehoort 
(inbegrepen in vruchtgebruik en blote eigendom), dan is enkel de aanvaarding ervan door allen 
bindend voor de bieder; voor zover het bod niet meer bindend is qua termijn, kan de 
aanvaarding door een van hen niet verhinderen dat het aanbod ingetrokken wordt; het aanbod 
betrof immers het geheel en niet een aandeel in het goed of enkel de blote eigendom21.  
 
Behalve door de aanvaarding van een aanbod kan een overeenkomst ook tot stand komen door 
de uitoefening van een optie of gelijkaardig recht; in dat geval bepaalt de inhoud van de optie 
hoe lang deze geldig is (en dus binnen welke termijn ze kan worden uitgeoefend). 
 
Geldt er een bepaalde termijn voor de aanvaarding c.q. uitoefening, dan dient te worden 
nagegaan wanneer deze termijn begint te lopen; in sommige gevallen wordt dit in de wet bepaald 
(bv. de vervaltermijn voor de uitoefening van het voorkooprecht van de pachter loopt vanaf de 
verzending van de kennisgeving van het voorkooprecht22). Anders dan in sommige andere 
landen en in het DCFR bevat ons burgerlijk recht geen algemene regels voor de berekening van 
termijnen; die regels zijn wel te vinden in het Gerechtelijk Wetboek voor proceshandelingen. 
 
Het aanbod of de optie kan ook inhouden dat de aanvaarding c.q. uitoefening optie enkel in een 
bepaalde vorm kan gebeuren. 
 

Bindende kracht van een eenzijdige rechtshandeling 
 

                                                
18  Cass. 12 mei 2016, C.15.0218.N, RW 2016-17, 1504 inzake art. X.27 WER: een termijn van 1 maand is niet 
gerespecteerd als de informatie op 26 september wordt verstrekt en de overeenkomst reeds op 26 oktober wordt 
gesloten. 
19 Bv. ook op e-bay: Hof Luik 25 maart 2011, JLMB 2012, 221. 
20 Cass. 15 april 2011, C.10.0206.N. 
21  Burg. Rb. Gent 21 juni 2011, RW 2013-14, 551. 
22 Art. 48 Pachtwet zoals uitgelegd door Cass. 12 april 1984, Arr. 1983-84, 1072. 



© Matthias Storme Gent-Mariakerke - versie 23 februari 2018  
 

10 

1° Wanneer (door wie) is toestemming vereist ? 
 
Toestemming of instemming is in ons recht in beginsel niet vereist om een schuldvordering te 
verwerven, dus voor de bindende kracht van de belofte van een belover. Ze is wel vereist bij 
gebrek aan een rechtsregel met hetzelfde effect: 
- opdat een persoon verbonden zou zijn (bij gebreke aan andere rechtsgrond voor de 
verbintenis), zij het dat de toestemming kan gegeven worden door een bevoegd 
vertegenwoordiger; 
- bij een rechtshandeling waaruit men een voordeel verkrijgt dat ook lasten met zich meebrengt, 
ook al gaat men geen eigenlijke verbintenis aan (bv. schenking); 
- voor afstand van recht of afstand van bepaalde voordelige modaliteiten (in het bijzonder bv. 
afstand van een opschortende voorwaarde; afstand van verhaal op een medeschuldenaar - zie 
bv. bij delegatie, enz.) 
- wanneer het recht de instemming vereist voor de geldigheid van een rechtshandeling van een 
derde waardoor men nadeel kan lijden, bv. vereiste instemming van de mede-echtgenoot bij 
bepaalde rechtshandelingen 
- wanneer het recht voor de gebondenheid van een persoon met beperkte bekwaamheid de 
instemming vereist van een persoon die bijstand verleent. 
 

2° Toepassingen 
 
Cass. 24 december 200923: een betalingsbelofte is bindend en houdt afstand in van een 
verweermiddel dat tegen de aanspraak op betaling kon worden ingeroepen (in casu verhaalsrecht 
van een verzekeraar dat niet tijdig was ingeroepen, maar waarop een betalingsbelofte volgde); 
aanvaarding is niet vereist. 
 
Zo ook heeft een eenzijdige afstand van recht in beginsel bindende kracht en is daartoe geen 
aanvaarding vereist (Cass. 24 december 200924). Dat geldt bv. ook voor de afstand van een 
opschortende voorwaarde die enkel in het belang van één partij werd bedongen25. 
 
Verder geschiedt de uitoefening van een wilsrecht in beginsel steeds door middel van een 
eenzijdige rechtshandeling (bv. de ontbinding en de nietigverklaring26, de actio pauliana, het 
inroepen van de verjaring, de uitoefening van een optie, voorkooprecht of naastingsrecht, enz.). 
Men kan ook denken aan de aanvaarding van een nalatenschap, de bekrachtiging, enz. Zoals 
gezegd zal het van de inhoud van dat wilsrecht afhangen binnen welke termijn en in welke 
vorm het kan worden uitgeoefend. 
 
Andere bijzondere vormen van eenzijdige rechtshandelingen zijn de oprichting van een 
rechtspersoon (meestal meerzijdig, soms eenzijdig, zoals bij een EBVBA en vaak bij een 
stichting) en het testament. 
 

3° Toepasselijke rechtsregels 
 

                                                
23 Cass. 24 december 2009, C.09.0024.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20091224-
3,  
24  Cass. 24 december 2009, RW 2011-2012, 606. 
25  Zie hiervoor Cass. 30 juni 2016, C.15.0414.N, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-
20160630-17&idxc_id=302714. 
26 Waar er een rechterlijke beslissing vereist is, zal volgens een opvatting de rechter een constitutief vonnis 
uitspreken, volgens een andere opvatting echter een declaratoir vonnis waarin hij vaststelt dat de uitoefening van 
het wilsrecht door de gerechtigde – mogelijks door het instellen van de eis - geldig is gebeurd). 
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Een eenzijdige belofte is geen "quasi-contract", maar een rechtshandeling waarvoor in beginsel 
dezelfde bewijsregels gelden als voor meerzijdige rechtshandelingen, d.i. overeenkomsten (vgl. 
Cass. 8 oktober 2009)27. 
 

4° Natuurlijke verbintenis 
 
Zie verder Deel V.  
 

Vorm van de toestemming 
 
De regel is dat er geen vormvereisten zijn voor overeenkomsten, dus ook niet voor de verkoop 
van een onroerend goed28, of voor de overeenkomst tot vestiging van een erfdienstbaarheid29 
(anders dan voor de vestiging van een hypotheek). 
 
Vormvereisten voor rechtshandelingen kunnen meerdere functies vervullen. Hier bespreken we 
de vormvereisten die vereist zijn voor een volwaardige toestemming, d.i. opdat de bestemmeling 
de steller van die rechtshandeling daaraan kan houden. Vormvereisten opdat de steller van de 
rechtshandeling deze zou kunnen inroepen tegen de bestemmeling komen onder g) aan bod 
(vereisten voor kennisgevingen). 
 
Toestemming is niet meer nodig wanneer men enkel vaststelt dat er een verbintenis is ontstaan, 
bv. doordat een optie geldig werd gelicht. 
 
Voor vormvereisten voor de aanvaarding c.q. uitoefening optie, die uit het aanbod of de optie 
zelf zouden voortvloeien, zie hoger. 
 

1° Algemene vereisten voor toestemming 
 
Louter stilzwijgen vormt geen toestemming, maar uit een “omstandig” stilzwijgen kan een 
toestemming worden afgeleid (d.i. een stilzwijgen in omstandigheden waar men had moeten 
spreken). Zie bv. voor een bekrachtiging Cass. 6 juni 201130. 
 
NB In ons recht kan de toestemming, waartoe men een verplichting heeft, vervangen worden 
door een rechterlijke beslissing, zo bv.: 
 - onrechtmatige contractsweigering; 
- weigering de notariële akte te verlijden van de rechtshandeling waartoe men zich verbonden 
heeft; 
- zonder gewichtige reden weigeren in te stemmen met de handeling van een mede-echtgenoot 
waarin men in beginsel moet instemmen (art. 215 § 1 BW).  
 
Voor de incorporatie van standaardbedingen, zie infra. 
 
                                                
27 Cass. 8 oktober 2009, C.08.0316.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20091008-1 = 
RW 2011-2012, 1033 noot B. VAN DEN BERGH. 
28 Zie, ingaand op andersluidende rechtspraak van het hof van beroep van Antwerpen, de uitvoerige studie van 
J. BAECK & I. CLAEYS, "Verkoop van een onroerend goed per e-mail? – De ene vormvereiste is de andere niet", 
RW 2017-18, 763. Wel kan een koper de nietigheid van de overeenkomst vorderen indien de vormvereisten van 
de VCRO of het Bodemdecreet niet zijn nageleefd. 
29 Zie Cass. 12 december 2013, RW 2015-16, 145 noot S. DEMEYERE, “Vestiging, bewijs, erkenning en 
tegenwerpelijkheid van een erfdienstbaarheid: niet zomaar «één pot nat»”. 
30  Cass. 6 juni 2011, C.10.0186.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20110606-3. 
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Soms betreft de overeenkomst in hoofdzaak enkel een exoneratiebeding. Zie bv. de 
'betredingsovereenkomst', waarbij men slechts toegang krijgt mits exoneratie jegens de eigenaar 
van het terrein of gebouw. De rechtspraak aanvaardt dat een exoneratiebeding op een bord aan 
de ingang dat overeenstemt met een gekend gebruik, voldoende is om als aanvaard te worden 
beschouwd31. 
 

2° Vereiste van een uitdrukkelijke toestemming 
 
Wanneer de wet vereist dat een toestemming “uitdrukkelijk moet zijn”, is dat geen vormvereiste. 
Zo is een lastgeving “uitdrukkelijk” van zodra er geen twijfel bestaat over de wil van de lastgever 
om de handelingen, zelfs van beschikking, aan de lastgever op te dragen32. 
 

3° Geschriftvereiste 

a) Verschillende functies van een geschriftvereiste 
 
Een geschriftvereiste kan meerdere betekenissen hebben. 
 
Het geschriftvereiste bij dading in art. 2044 BW is geen vormvereiste, maar een bewijsregel. 
Deze geldt enkel in burgerlijke zaken, niet in handelszaken33. Bij arbitrage-overeenkomsten 
geldt er geen geschriftvereiste (meer). 
 
In andere gevallen is er de verplichting om een schriftelijk document met de inhoud van de 
overeenkomst ter beschikking te stellen, doch is dit geen totstandkomingsvereiste maar een 
verplichting die uit de overeenkomst voortvloeit (bv. art. 108 § 1 W. 13 juni 2005 op de 
elektronische communicatie34). In het gemeen recht is voor de toestemming minstens vereist 
dat de partijen kunnen kennisnemen  van de bedingen waarvoor die toestemming vereist is 
(Cass. 19 december 2011)35.  
 
In andere gevallen is er een precontractuele informatieplicht die door middel van een geschrift 
moet worden vervuld, zoals bij vele consumentenovereenkomsten, of bij de verkoop van 
onroerend goed (VCRO, Vlaams Bodemdecreet). Het ontbreken daarvan leidt er evenwel niet 
toe dat de overeenkomst niet is tot stand gekomen, maar wel dat ze relatief nietig is36. 
 
In nog andere gevallen wordt de afwezigheid van een geschrift dat aan de wettelijke vereisten 
voldoet indirect gesanctioneerd, bv. bij huurovereenkomsten die niet op schrift zijn gesteld en 
geregistreerd (waartoe de akte een reeks vermeldingen moet bevatten bepaald in het nieuwe art. 
1714 BW (versie 2014 ingevolge de Wet 21 december 2013 houdende diverse fiscale en 
financiële bepalingen). 
 
Daarnaast zij er natuurlijk een reeks gevallen waar het geschrift inderdaad een vormvereiste is 
voor de totstandkoming. 

                                                
31 Vb. Rb. Antwerpen (Antwerpen) 13 februari 2017, RW 2017-18, 870; eerder Rb. Antwerpen 24 oktober 
2006, NJW 2007, 325. 
32 Cass. 16 februari 2012, F.11.0028.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120216-11. 
33 Cass. 19 maart 2012, C.10.0645.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20120319-2. 
34  In die zin Rb. Antwerpen 14 mei 2010, RW 2012-13, 1350. 
35  Cass. 19 december 2011, C.10.0587.F, RW 2013-14, 337. 
36 Zie de reeds aangehaalde studie van J. BAECK & I. CLAEYS, "Verkoop van een onroerend goed per e-mail? – 
De ene vormvereiste is de andere niet", RW 2017-18, 763.  
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b) Geschrift als vormvereiste 
 
Enkele voorbeelden waar een geschrift een vormvereiste is (al dan niet met bijkomende 
vomvereisten): 
 
- bij verschillende consumentenovereenkomsten. 
 
- overeenkomsten tot verticale integratie inzake dierlijke productie (Wet 1 april 1976 verticale 
integratie), zij het slecht in één richting (zie art. 2);  
 
- rechtskeuzebeding inzake alimentatie: art. 8 Haags Protocol 2007 inzake 
onderhoudsverplichtingen; enz. 
 
- Voor een forumbeding binnen het toepassingsgebied van de Brussel-Ibis-Vo. gelden er 
vormvereisten, maar die zijn ruimer dan enkel een geschrift. Het forumbeding zal pas bindend 
zijn voor een persoon indien ofwel a) deze er schriftelijk (niet stilzwijgend) mee heeft ingestemd, 
ofwel b) het in een vorm is bedongen die gebruikelijk is in de internationale handel. Zie voor de 
interpretatie van de regel (weliswaar de oude versie van Brussel-I) bv. HvJ 7 juli 201637. 
 
Binnen het toepassingsgebied van de e-commercerichtlijn (EU-Rl 2000/31) moet daarbij wel de 
equivalentie worden aanvaard van digtiale documenten. Dat voor bepaalde overeenkomsten die 
regel niet geldt, betekent anderszins natuurlijk nog niet dat er daarvoor automatisch 
vormvereisten gelden38. 

c) Geschrift met bepaalde vermeldingen en vormen bij zgn. kosteloze borgtocht 
 
De op straffe van nietigheid voorgeschreven  vormvereiste omvat volgens art. 2043quinquies 
BW de volgende 4 zaken: 
 
i) de zekerheid moet schriftelijk worden aangegaan; 
 
ii) door middel van een afzonderlijke akte, d.w.z. een akte andere dan de "hoofdovereenkomst" 
(de overeenkomst met de hoofdschuldenaar)(§1), om zo het subsidiaire karakter te 
beklemtonen; 
 
iii) die minstens de volgende door de borg handgeschreven vermeldingen bevat: "door me borg 
te stellen voor ... voor de som beperkt tot ... (in cijfers) als dekking van de betaling van de hoofdsom en interesten 
voor een duur van ..., verbind ik me ertoe aan de schuldeiser van ... de verschuldigde sommen terug te betalen op 
mijn goederen en inkomsten, indien, en in de mate dat, ... er niet zelf aan heeft voldaan" (§3)39, waarbij § 2 
nog erg verward toevoegt "De duur van de hoofdverplichting moet worden vermeld in de 
borgtochtovereenkomst, en in het geval van een borgtocht voor een hoofdverplichting die 
werd afgesloten voor onbepaalde duur, mag de duur van de borgtochtovereenkomst vijf jaar 
niet overschrijden"; 
 
iv) alsook de bijkomende verplichte vermeldingen die bij KB zouden worden opgelegd (KB na 
advies van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen) (§ 4). 
                                                
37 HvJ 7 juli 2016, Hőszig Kft, curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-222/15. 
38 Een foute redenering die we wel in sommige rechtspraak vinden. Zie ook hiervoor J. BAECK & I. CLAEYS, RW 
2017-18, 763. 
39 De Franse tekst is letterlijk gekopieerd uit art. L.313-7 van de franse Code de la Consommation. 
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Ad ii) Hoewel niet uitdrukkelijk voorgeschreven, moet er van de afzonderlijke akte ook een 
origineel overhandigd worden aan de borg40. 
 
Ad iii) De §§ 2 en 3 zijn bijzonder onduidelijk geschreven.  
 
- Duidelijk is dat de akte de identiteit van de hoofdschuldenaar moet aangeven.  
 
- Verder moet ze het geldelijk plafond aangeven, zij het dat er over de precieze draagwijdte van 
het vermelde bedrag een interpretatieprobleem rijst dat verderop besproken wordt.  
 
- Ten derde is het artikel erg onduidelijk wat betreft de "duur" die moet worden vermeld.  
Wel is vrij duidelijk wat de wetgever bij de verwoording voor ogen had, nl. de gevallen waarin 
uit een bestaande rechtsverhouding schulden ontstaan die in de tijd gespreid zijn, en in die zin 
"termijnen" vormen (huurtermijnen, afbetalingstermijnen van een krediet, periodieke facturen 
voor voortdurende of periodieke leveringen van goederen of diensten zoals bv. 
telecommunicatie, water, elektriciteit, enz.). Voor die gevallen is de bedoeling duidelijk: het is 
eigenlijk de duur van de dekking door de borg die moet worden bepaald41, en niet de duur van 
de verbintenis van de borg. Met andere woorden; het gaat om de door de borg gedekte periode 
van de hoofdovereenkomst (de precieze draagwijdte hiervan wordt verder bij borgtocht 
besproken in Hoofdstuk II Afdeling C punt 1.b), zij het met als maximum de duur van de 
hoofdovereenkomst. Daarbij geldt geen bijkomende beperking tot maximum 5 jaar wanneer 
de hoofdovereenkomst een bepaalde duur heeft van meer dan 5 jaar. 
 
Is de hoofdovereenkomst van onbepaalde duur, dan kan er een duur van de dekking worden 
ingevuld met een maximum van 5 jaar, dan wel de onbepaalde duur worden opgegeven (met 
als gevolg dat de borgtocht op elk ogenblik opzegbaar is voor de toekomst en ook zonder 
opzegging na 5 jaar stopt)42. Dat de wet grammaticaal spreekt van de duur van de 
hoofdverplichting, is dus een verwarrende formulering, daardoor veroorzaakt dat in de praktijk 
de schuldeiser natuurlijk een dekking zal bedingen van dezelfde duur als de 
hoofdovereenkomst (althans in de gevallen waarin de wet dat toestaat). Wel kan men uit de 
bewoordingen ook afleiden dat ook de hoofdovereenkomst of andere rechtsverhouding 
waarop de dekking betrekking heeft, in de borgtochtakte moet worden geïdentificeerd.  
 
Wanneer de dekking evenwel geen betrekking heeft op meerdere termijnen uit een 
overeenkomst, maar uit één enkele schuld (die dan moet worden bepaald in de borgtochtakte), 
is er geen "duur van de hoofdverplichting". Dat er ook in die gevallen een duur moet worden 
vermeld, wijst erop dat de duur ook de periode van de gedekte interest betreft (zie de 
bespreking in Hoofdstuk II afdeling C punt 1.b.2°f).  
 
Een bijkomende vraag is of de overeenkomst van bepaalde duur die voordien opzegbaar is, 
nog van bepaalde duur is; dit is in het licht van de ratio legis m.i. het geval: de maximumduur is 

                                                
40 E. DIRIX, RW 2007-2008, (218) 220 nr. 7 (ook verschenen in R.Not.B. 2008, 612) 
41 De Memorie van toelichting zegt herhaaldelijk dat de borgtocht zelf in tijd beperkt is, alsook (p. 14) dat de 
duur van de borgtocht in de overeenkomst moet worden vermeld. 
42 Dat er ook "onbepaalde duur" kan worden ingevuld, en bij het ontbreken van een duur de borgtocht niet 
noodzakelijk 5 jaar duurt, volgt zowel uit de letter van art. 2043quinquies BW (een onbepaalde duur is ook een 
duur) als uit de ratio legis: de uitsluiting daarvan zou immers de borg de mogelijkheid ontnemen om de borgtocht 
ten allen tijde op te zeggen voor de toekomst (en niet eerst na 5 jaar), dan dat kan niet de bedoeling van de 
wetgever geweest zijn. 



© Matthias Storme Gent-Mariakerke - versie 23 februari 2018  
 

15 

immers bepaald; of andere rechtsregels die spreken van een bepaalde duur dan eveneens van 
toepassing zijn, is een andere vraag die hiervoor niet doorslaggevend kan zijn. 
 
Ad iii) De verplichte vermelding bij een belangeloze persoonlijke zekerheid dat men zich borg 
stelt, houdt ook in dat een belangeloos aangegaan hoofdelijk medeschuldenaarschap nietig is.  
 
Naast deze vormvereisten kan er ook nog een verdere informatieplicht bestaan 
 

4° Vereiste van een authentieke akte 
 
Waar een authentieke akte vereist is, gelden de vormvereisten van de Notarisambtwet. Sedert 
de wijziging van art. 114 daarvan in 1999 is de akte verleden buiten het ambtsgebied van een 
notaris niet meer nietig (Cass. 22 maart 201343). 
 

5° Zgn. zakelijke overeenkomst 
 
Traditioneel wordt gesteld dat de geldlening een “zakelijke” overeenkomst is die eerst door de 
overhandiging tot stand komt; de relevantie hiervan is erg beperkt aangezien ook de 
overeenkomst om geld uit te lenen een bindende overeenkomst is (ook al heet die dan 
leningsbelofte); de regel wordt nog verder uitgehold – terecht – doordat de overhandiging ook 
kan geschieden in de vorm van een schuldvernieuwing (een schuldvordering op een nog niet 
betaalde koopprijs omzetten in een lening)44.  
 
Wat de pandovereenkomst betreft, is het zgn. zakelijk karakter afgeschaft door de nieuwe 
Pandwet van 11 juli 2013 (in werking sedert 1 januari 2018).  
 

Het voorafgaand besluit als afsplitsbare rechtshandeling 
 
Bij rechtshandelingen van rechtspersonen - of dit nu organen van een private rechtspersoon 
zijn, dan wel van een overheid - wordt het interne besluit om die rechtshandeling te stellen als 
een afzonderlijke rechtshandeling beschouwd, die afzonderlijk aanvechtbaar is. Voor 
bestuurshandelingen is die aanvechting een bevoegdheid van de Raad van State, maar ook bij 
private rechtspersonen kan de nietigverklaring van het interne besluit worden gevorderd - bij 
vennootschappen met name door de aandeelhouders en bestuurders45 , bij een VME door de 
mede-eigenaars, enz... Schuldeisers hebben in beginsel die bevoegdheid niet. 
 

Vereiste machtiging 
 
Voor sommige overeenkomsten is een machtiging van de overheid, bv. van de rechter nodig, 
zo bv. de verkoop uit de hand van een onroerend goed uit de failliete boedel door de 
faillissementscurator (1193ter GerW), de verkoop van een onroerend goed uit een beneficiair 
aanvaarde nalatenschap (art. 1189 II GerW), de verkoop uit de hand van een in beslag genomen 
onroerend goed (1580bis en ter GerW) of de verkoop van een goed van een minderjarige (art. 
378 I iuncto 410 I 1 BW). Volgens de heersende leer betekent dit dat er ook geen verkoop kan 
                                                
43  Cass. 22 maart 2013, C.11.0096.N-C.11.0098.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20130322-1. 
44 Cass. 15 oktober 2010, F.09.0080.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20101015-4 
(weliswaar in een fiscale zaak) 
45 Zie uitvoerig S. DE DIER, Nietigheid van bestuursbesluiten in een vennootschap (Roeselare: Roularta, 2016) en 
samengevat S. DE DIER, " Nietigheid van bestuursbesluiten in een vennootschap: naar een gecontroleerde 
ontploffing", RW 2016-17, 683 v. 
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worden gesloten onder opschortende voorwaarde van het bekomen van die machtiging46. De 
wederpartij kan zich evenwel niet op die nietigheid beroepen47. 
 

Bewijs rechtshandeling 
 

1° Schriftelijk bewijs - Capita selecta: 

a)  Wat is schriftelijk ? 
Het begrip schriftelijk werd verruimd door de erkenning van de elektronische handtekening (art. 
1322 BW, zoals ingevoerd bij W. 20 oktober 2000, in werking 1 januari 2001). Zie mijn studie 
"De invoering van de elektronische handtekening in ons bewijsrecht - een inkadering van en 
commentaar bij de nieuwe wetsbepalingen", RW 2000-01, 1505 v. De gekwalificeerde 
elektronische handtekening moet erkend worden als gelijkwaardig. Andere elektronische 
handtekeningen kunnen door de rechter in concreto worden erkend als een handtekening, met de 
bijzondere bewijswaarde die daaruit voortvloeit48.  
 
De bijkomende regeling in de W. 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in 
verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten en 
de W. 15 mei 2007 tot vaststelling van een juridisch kader voor bepaalde verleners van 
vertrouwensdiensten is intussen  vervangen door de Europese Verordening 910/2014, de zgn. 
eIDAS-Verordening die uniforme vereisten en regels bevat voor zowel elektronische 
handtekeningen als andere elektronische vertrouwensdiensten (tijdstempel, zegel, aangetekende 
zending, website authenticatie e.d.), aangevuld door verdere bepalingen in Boek XII WER (door 
W. 21 juli 2016), zoals regels inzake elektronische archivering. Zie art. XX.24 en v. WER. 

b) Bijkomende vormvereisten: handgecshreven vermeldingen of advocatenbevestiging 
 
Wettelijk voorgeschreven handgeschreven vermeldingen kunnen vervangen worden door een 
medeondertekening van een onderhandse akte door de advocaten van partijen – zie art. 5 Wet 
van 29 april 2013 betreffende de door de advocaten van de partijen medeondertekende 
onderhandse akte. Deze medeondertekening levert ook bewijs op van de echtheid van de 
handtekeningen van partijen, tot inschrijving wegens valsheid (art. 2 zelfde wet). De 
medeondertekening leidt evenwel tot een bijzondere aansprakelijkheid voor de advocaten, nl. 
“Door de akte mede te ondertekenen, verklaart de advocaat dat hij de partij of partijen die hij 
bijstaat, volledig heeft ingelicht over de rechtsgevolgen van die akte” (art. 3 zelfde wet). 

c) Andere vormveriesten (goed voor / Exemplaren) 
 
in burgerlijke zaken gelden er vormvereisten opdat iets als een akte zou gelden, zie art. 1325 v. 
Het ontbreken van die vormen wordt echter “gedekt” als er een begin van uitvoering is van de 
in het document opgenomen overeenkomst 49. 

                                                
46 O.a. Rb. Gent 12 november 2013, RW 2015-16, 26. 
47 Rb. Gent 12 november 2013, RW 2015-16, 26. Cass. 22  mei 2009, RW 2010-11, 25; Hof Gent 23 september 
1998, TGR 1999, 11; Vred. Gent 9 september 2003, RW 2003-04, 829, noot F. SWENNEN en S. MOSSELMANS. 
48 Zie bv. Cass. 3 augustus 2016, P.16.062.N, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20160803-1, 
tweede middel, in een zaak van een bestuurlijke beslising: "Hieruit volgt dat het aan de rechter staat de 
bewijswaarde van de elektronische handtekening te beoordelen en dus na te gaan of er voldoende waarborgen 
zijn of hij wiens ingescande handtekening is vermeld op de beslissing daadwerkelijk de beslissing ook heeft 
ondertekend".  
49 Hof Gent 29 jan 2013, NjW 2014, 357 met verwijzing naar Cass. 1 februari 1973, Pas. I, 528. 
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2° Wat een akte bewijst 

 
Men moet een onderscheid maken tussen proces-verbaalakten en partij-akten. De eerste zijn 
akten opgemaakt door een openbaar ambtenaar binnen diens bevoegdheid en in de 
voorgeschreven vorm, en ze leveren bewijs op (tot tegenbewijs van intellectuele valsheid) van 
de juistheid van de vaststellingen die de ambtenaar zintuigelijk heeft gedaan. De partij-akte 
levert bewijs op in een heel andere betekenis, het is immers niet een bewijs van een extern feit, 
maar een beschikking door partijen over hun rechtstoestand. In een notariële akte zien we 
beiden naast elkaar in één enkele akte, met enerzijds de vaststellingen door de notaris gedaan, 
anderzijds de beschikking door de partijen zelf. Dat tweede luik levert "bewijs" op van die 
beschikking zowel als van vermeldingen van feiten die in verband staan met die beschikking 
(zie art. 1320 BW)50. 
 

3° De “aanvaarde factuur” 
 
Stilzwijgen als aanvaarding wanneer men diende te protesteren: 
- bewijslast voor de aankomst van de factuur ligt op degene die zich daarop beroept (Cass. 6 

november 2003); 
- rechtspraak inzake stilzwijgen bij ontvangst factuur en vergelijkbare schriftelijke aanspraken 

blijft incoherent; maar als regel kan men stellen dat een omstandig stilzwijgen een 
aanvaarding inhoudt – of het stilzwijgen omstandig is hangt ervan af of er een protestlast 
bestaat; in hoofde van professionelen en overheden wordt aanvaard dat er in beginsel een 
protestlast bestaat bij ontvangst van een factuur, en dat dit juist niet algemeen geldt bij een 
ingebrekestelling tot betaling van een schadevergoeding51. Incoherent is wel de rechtspraak 
die stelt dat tegen een aanvaarde factuur tegenbewijs mogelijk is52 – logisch is er enkel 
tegenbewijs mogelijk tegen een vermoede aanvaarding, maar niet nadat eerst is vastgesteld 
dat er wel degelijk een aanvaarding is geweest.  

- Eveneens incoherent is het onderscheid dat gemaakt wordt inzake de gevolgen van een 
aanvaarde factuur naargelang het om een koop of andere overeenkomst gaat53 (waar dit 
onderscheid m.i. hoogstens relevant kan zijn om te bepalen of er aanvaarding is, en zelfs 
dan erg twijfelachtig is); het onderscheid heeft geen redelijke verantwoording en is daardoor 
m.i. ongrondwettig. Er is dan ook vrij veel rechtspraak die minstens in feite de protestplicht 
ook toepast bij andere overeenkomsten54. Dit wordt ook gedaan in het wetsontwerp dat de 
bewijsregels uit het WvKh overbrengt naar het BW als 1348bis § 4 BW (Wetsontwerp 
"ondernemingsrecht"), dat een algemene regel omvat inzake de aanvaarde factuur en niet 
langer een regel voor de koop-verkoop. 

- daarbij blijft nog de vraag of de protestplicht enkel geldt voor factuur voor primaire 
verbintenissen uit hoofde van levering van goederen en diensten (traditionele opvatting), 
dan wel ook voor andere aanspraakbevestigingen, bv. een factuur voor schadevergoeding. 

                                                
50 Voor een interpretatie van dat laatste punt, zie Cass. 4 september 2017, C.16.1096.F, 
jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=F-20170904-1: de vermelding in een verkoopakte van het 
huwelijksstelsel van de verkopers valt niet onder die bewijswaarde. 
51 Bv. Hof Gent 22 september 2010, RW 2011-2012, 232. 
52  Bv. nog Hof Antwerpen 4 januari 2010, NjW 2010, 788. In de lijn van Cass. 7 januari 2005. 
53 Cass. 24 januari 2008, C.07.0355.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20080124-4 = 
RABG 2008, 931: buiten de koop is het enkel een feitelijk vermoeden. Hof Antwerpen 26 juni 2013, RW 2014-
15, 747, leidt daaruit zelfs af dat een factuur enkel bij koop en niet in andere gevallen een onderhandse titel voor 
bewarend derdenbeslag kan zijn. 
54 Bv. voor stallingskosten van voertuigen Hof Antwerpen18 februari 2016, RW 2016-17, 951; ten aanzien van 
een factuur van een advocaat Hof Antwerpen 22 september 2016, RW 2017-18, 227. 
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Sommige rehctspraka neemt ene tussenpositie in, dor te stellen dat ook in het tweede geval 
er een protestplicht is voor een ondernemer, maar dat de afwezigheid van protest daartegen 
slechts een element is in de waardering dat kan worden ontkracht door andere elementen55. 

- de protestplicht geldt evenzeer voor professionelen die geen handelaar zijn alsook voor 
overheden56.  

 
4° De bekentenis - capita selecta 

a) De gedraging als stilzwijgende bekentenis: 
 
- een buitengerechtelijke bekentenis vereist niet dat het document is opgemaakt met de 
bedoeling als bekentenis te dienen (Cass. 25 mei 200957; Cass. 23 januari 201258). 
- Voor een voorbeeld van een buitengerechtelijke bekentenis, in casu van een minnelijke 
beëindiging van een huurovereenkomst, afgeleid uit de gedraging van partijen: Cass. 2 april 
201059. 

b) Onsplitsbaarheid van de bekentenis 
 
Krachtens art. 1356 IV BW kan een bekentenis60 niet gesplitst worden ten nadele van degene 
zie ze heeft gedaan. Dit geldt : 
- zowel voor de gekwalificeerde bekentenis, d.i. diegene die een rechtsfeit erkennen maar tegelijk 
de juridische betekenis ervan kwalificeren met een rechtsverhinderend verweer, bv. dat de 
rechtshandeling wel gesteld is maar nietig was door een gebrek in de toestemming, of slechts 
een bepaalde inhoud had (bv. een voorwaarde of andere modaliteit inhield die de wederpartij 
betwist);  
- als voor de geclausuleerde bekentenis, d.i. diegene die een rechtsfeit erkennen, maar het 
rechtsgevolg ervan ontkennen omwille van een ander rechtsfeit dat men inroept, dat een 
rechtsvernietigend verweer vormt, zoals de nakoming van de verbintenis of een andere grond 
voor de uitdoving ervan. Dat ook deze tweede vorm van bekentenis onsplitsbaar is werd recent 
nog bevestigd in Cass. 10 mei 201361. 

c) Gerechtelijke bekentenis 
 
Deze levert een beslissend en onweerlegbaar bewijs op.  
Een verklaring die niet voor een rechter is gedaan, bv. in het strafonderzoek, of in een andere 
zaak, is geen gerechtelijke bekentenis: Cass. 25 januari 201362. 
 

Ontvangstvereiste en andere vereisten voor kennisgevingen 
 

                                                
55 Bv. kh. Gent (Oostende)17 april 2015, RW 2017-18, 745. 
56 Voor het laatste, zie Hof Brussel 18 september 1991, RW 1991-92, 677. 
57 Cass. 25 mei 2009, S.08.0137.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20090525-4. 
58  Cass. 23 januari 2012, C.11.0052.F, RW 2013-14, 1099 = JLMB 2013, 913. 
59 Cass. 2 april 2010, RW 2012-2013, 271. 
60 Zowel de gerechtelijke als de gerechtelijke: Cass. 16 maart 2017, C.16.0105.F, 
jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=F-20170316-11. 
61  Cass. 10 mei 2013, C.11.0781.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20130510-2 = 
RW 2014-15, 829. 
62  Cass. 25 januari 2013, C.11.0358.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20130125-1 = 
RW 2014-15, 418. 
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Zie ook onder 3. (Vertegenwoordiging) het vraagstuk van de ‘legitimatie’. 
 

1° Buiten het procesrecht: inroepbaarheid van een kennisgeving door de steller 
vereist ontvangst van de kennisgeving door bestemmeling 
 
Op enkele uitzonderingen na (bv. het testament) geldt dat een rechtshandeling maar uitwerking 
heeft bij ontvangst (ontvangstbehoevende rechtshandelingen). In die zin veronderstelt een 
rechtshandeling een kennisgeving.  

a) Vormvereisten voor kennisgevingen 
 
Voor een kennisgeving gelden in beginsel geen vormvereisten, in die zin dat de kennisgeving 
kan gebeuren op elke wijze die in de gegeven omstandigheden passend is.  
 
Indien schriftelijkheid door de wet of de overeenkomst wordt voorgeschreven, geldt art. 2281 
BW (verruiming van het begrip “schriftelijk”):  
“(lid 1) Wanneer een kennisgeving schriftelijk dient te gebeuren om door de kennisgever te kunnen worden 
aangevoerd, wordt ook een kennisgeving per telegram, telex, telefax, elektronische post of enig ander 
telecommunicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de geadresseerde, als een 
schriftelijke kennisgeving beschouwd. Hetzelfde geldt wanneer de kennisgeving slechts daarom niet in een 
schriftelijk stuk resulteert aan de zijde van de geadresseerde omdat deze een andere wijze van ontvangst hanteert. 
(lid 3) Ontbreekt een handtekening in de zin van artikel 1322, dan kan de geadresseerde de kennisgever zonder 
onnodig uitstel verzoeken om een origineel ondertekend exemplaar na te zenden. Doet hij dit niet zonder onnodig 
uitstel, of gaat de kennisgever zonder onnodig uitstel op dit verzoek in, dan kan de geadresseerde het ontbreken 
van een handtekening niet aanvoeren”. 
 
Zoals gezegd heeft deze vormvereiste de functie dat de bestemmeling van een rechtshandeling 
deze kan negeren indien niet aan de vormvereisten is voldaan. 

b) Tijdstip van uitwerking van de kennisgeving 
 
De kennisgeving heeft in beginsel uitwerking bij de “ontvangst”. Zie ook art. 2281 lid 2 BW: 
“De kennisgeving gaat in bij ontvangst ervan in de vormen genoemd in het eerste lid.” Niettemin moet men 
het volgende onderscheid maken: 
- als het gaat om de vraag vanaf wanneer de bestemmeling door de kennisgeving bepaalde 
verplichtingen heeft, geldt het tijdstip waarop deze kennis heeft of redelijkerwijze kennis had 
moeten nemen63 (tenzij de kennisgeving zelf een later tijdstip voorziet, bv. in een aanmaning 
om binnen een bepaalde termijn te handelen); 
- als het gaat om de vraag of de kennisgeving tijdig is gebeurd (binnen de voorgeschreven 
termijn), geldt meestal het tijdstip van ontvangst in de zin van aankomst; bij sommige termijnen 
van kennisgeving is het voldoende dat de kennisgeving binnen de termijn verzonden is (bv. het 
herroepingsrecht van de consument64), of belet een vertraging of vergissing niet dat een 
kennisgeving die normaal tijdig zou zijn aangekomen, tijdig is (art. 27 Weens kooprecht). 

                                                
63 Zie bv. inzake de betekening van een beslag onder derden Cassatie 14 mei 1999, geannoteerd in ERPL, o.a. 
door M.E. STORME, "When does a freezing order become effective against the debtor of the receivables ?", 10. 
ERPL 2002, 134-141 = http://www.storme.be/cass.kreis-kl.pdf; M.E. STORME, "De ontvangstleer bij 
derdenbeslag en andere kennisgevingen die de betalingsverplichting van een schuldenaar wijzigen, en de 
verzendingsleer bij rechtshandelingen die een termijn doen ingaan", RW 1999-2000, 1338-1342, ook op 
www.storme.be/ontvangstleer.pdf 
64 Zie E. TERRYN, Bedenktijden in het consumentenrecht, nr. 565 v. Zie ook art. III-3:106 DCFR. 



© Matthias Storme Gent-Mariakerke - versie 23 februari 2018  
 

20 

c) Plaats of persoon van ontvangst van de kennisgeving 
 
De verklaring moet wel zijn verzonden naar een adres waarvan de verzender redelijkerwijs 
mocht aannemen dat de geadresseerde daar kon worden bereikt, en dat de verklaring daar is 
aangekomen (vgl. HR 14 juni 201365). Indien in de rechtsverhouding een woonplaatskeuze 
geldt, mag de kennisgeving aan de woonplaatskeuze gebeuren maar moet dat niet66; 
kennisgeving aan de gekozen woonplaats is maar geldig zolang de kennisgever geen kennis had 
of moest hebben van de intrekking van de woonplaatskeuze of het mandaat waarvan het deel 
uitmaakt of waar het bij hoort (bv. mandaat ad litem67).  
 
Voor vertegenwoordiging bij ontvangst van een kennisgeving, zie de bespreking onder 4. c).  

d) Meerdere in kennis te stellen personen 
 
In sommige gevallen heeft de kennisgeving maar gevolg indien de verschillende tegenpartijen 
elk in kennis werden gesteld, bv. de kennisgevingen aan de huurders inzake de huur van de 
gezinswoning (art. 215 § 2 BW, met de nuance dat de kennisgeving aan de oorspronkelijk enige 
huurder geldig is indien de verhuurder geen weet heeft van diens huwelijk68). 
 

2° In het procesrecht: inroepbaarheid door steller vereist vormen en tijdigheid. 
 
De regels van de kennisgevingen gelden in beginsel ook voor kennisgevingen aan de overheid, 
zij het dat er voor proceshandelingen vaak bijkomende strengere vormvereisten gelden. 
Daarvoor geldt dan omgekeerd de restrictieve nietigheidsregeling van het Ger.W., die evenwel 
door de cassatierechtspraak ten dele is uitgehold: intussen werd die herzien door de Wet van 
19 oktober 2015 en geldt nu het nieuwe art. 861 GerW (voor alle nietigheden, behalve de zgn. 
vervaltermijnen). 
 
Het formalisme wordt ook een stukje gecompenseerd door het beroep op overmacht toe te 
laten; de meeste rechtspraak inzake overmacht betreft de niet-naleving van een termijn, wat 
ook de gevallen betreft waarin de rechtshandeling niet in de juiste vormen is verricht binnen 
die termijn. Geen sprake van overmacht is er wanneer de steller van de rechtshandeling of zijn 
lastgever een fout heeft begaan (Cass. 21 december 201269; rechtspraak analoog aan de 
rechtspraak inzake overmacht op andere vlakken). De fout van een gerechtsdeurwaarder wordt 
aan zijn lastgever toegerekend, behalve wanneer het gaat om een handeling die valt binnen het 
monopolie van de gerechtsdeurwaarder krachtens art. 516 GerW (zie voor het laatste geval 
Cass. 9 november 201170). 

                                                
65 HR 14 juni 2013, NJ 2013, 391 = 
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2013:BZ4104 
66 Cass. (1° K) 26 februari 2010, JT 2010, 371; Cass. (1°K) 10 mei 2012, RW 2012-13, 1212. Uitgezonderd in het 
geval van art. 40 Ger.W.: art. 40 Ger.Wb., zie ook Cass. (1° K) 9 januari 1997, RW 1997-1998, 811: “Indien de 
partij op wier verzoek de betekening in het buitenland verricht is, de gekozen woonplaats van diegene aan wie 
betekend wordt, in België kende, diende zij te betekenen aan die plaats. Het betreft niet een mogelijkheid, maar 
een verplichting, die de openbare orde raakt.” 
67 Cass. besliste dat de beëindiging van een mandaat ad litem impliciet ook de woonplaatskeuze beëindigt, zonder 
dat dit apart moet gebeuren: Cass. 25 februari 2013, F.12.0094.N, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20130225-3. 
68 Voor de uitleg hiervan, zie Cass. 20 april 2017, C.16.0443.F, 
jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=F-20170420-4. 
69 Cass. 21 december 2012, F.12.0006.N, RW 2013-14, 1577 noot M. DE POTTER DE TEN BROECK. 
70 Cass. 9 november 2011, Ius & Actores 2012(2), 83, conclusie advocaat-generaal D. Vandermeersch = JT 2011, 
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Ook gelden er enkele bijzondere regels i.v.m. de woonplaatskeuze voor een rechtsgeding71, zij 
het dat die gewijzigd werden door de Wet van 19 oktober 2015 (nieuw art. 46/1 GerW: 
wanneer een advocaat zich meldt overeenkomstig art. 728, 729 of 729/1 GerW geldt dit 
wettelijk als woonplaatskeuze van de partij bij die advocaat; de regel van art. 46/1 geldt niet als 
de kennisgeving per "gerechtsbrief" is voorgeschreven). 
 

Wilsovereenstemming en vertrouwensleer 
 

1° Voldoende karakter van de overeenstemming 
 
De overeenkomst is niet gesloten zolang er punten open zijn waarvan de invulling voor een 
der partijen een vereiste is voor sluiting – de zogenaamd “subjectief wezenlijke bestanddelen” 
(bv. Hof Bergen 14 oktober 200872). Indien de partijen bij de aanvaarding van het aanbod geen 
subjectief wezenlijke bestanddelen hebben voorbehouden, is de overeenkomst gesloten indien 
er wilsovereenstemming is over de objectief wezenlijke bestanddelen73, ook zonder dat alle 
andere elementen bepaald zijn als die op grond van de suppletieve rechtsregels kunnen worden 
bepaald74. Er is geen (verbindende) overeenkomst indien deze te vaag is om de inhoud te 
kunnen bepalen. 
 
Partijen kunnen de nadere invulling van de overeenkomst ook overlaten aan een derde 
(bindende derdenbeslissing). Daarbij moet ofwel de derde zelf bepaald (nominatim) voldoende 
bepaalbaar zijn, ofwel de door de derde na te even maatstaf voldoende bepaald zijn. Bij een 
bepaalde derde dienen er niet noodzakelijk andere criteria te worden bepaald en is de derde in 
dat geval gehouden naar redelijkheid en billijkheid (eisen van de goede trouw) te beslissen. Zie 
ook de nadere bespreking in Deel VI, 1. 
 

2° Wil en verklaring – vertrouwensleer 
 
De vertrouwensleer vindt ook toepassing tussen partijen, en dat wordt ook wel erkend in de 
rechtspraak. Bv. Arbeidshof Gent 12 januari 200775 (legt de verbinding met de bewijsregels 
van art. 1341 iz. Bewijs tegen een geschrift). Voor de vertrouwensleer, zie ook Hof Luik 29 
april 200876 (bank wekt foutief de schijn jegens de schuldeisers dat de schuldenaar betaald 
heeft). 
 
Ook bevat het Weens kooprecht de regel dat de betekenis van een rechtshandeling bestaat uit: 
- de bedoeling van de steller indien die - gegeven alle omstandigheden - de bedoeling kende of 
er niet onkundig van kon zijn (art. 8 I); 
                                                
773, conclusie advocaat-generaal D. Vandermeersch = Pas. 2011, 2497, conclusie advocaat-generaal D. 
Vandermeersch = RDP 2012, 319, conclusie advocaat-generaal D. Vandermeersch = TBBR 2012, 444, noot R. 
SALZBURGER = P&B 2012, 80, noot D.M. = T.Strafr. 2012, 38, noot G. SCHOORENS. 
71 De keuze van woonplaats in een akte van rechtspleging in eerste aanleg (bv. gedaan in de dagvaarding of een 
conclusie) geldt slechts voor de gehele procedure in eerste aanleg, voor de uitvoering van het vonnis dat hierop 
volgde én voor het rechtsmiddel dat tegen dit vonnis kan worden aangewend (door de tegenpartij). Indien deze 
woonplaatskeuze niet in een latere instantie (bv. in hoger beroep) wordt hernomen, dan geldt de keuze van 
woonplaats niet in deze latere instantie (Cass. 30 mei 2003, RW 2003-2004, 974; Cass. 10 mei 2006, RW 2008-
2009, 455, Cass. 29 mei 2009, RW 2010-2011, 1561) 
72 JT 2008, 758. 
73  Bv. Rb. Gent 10 januari 2012, RW 2013-14, 1387. 
74 Rb. Gent 12 november 2013, RW 2015-16, 26. 
75 RW 2008-09, 373. 
76 Justel F-20080429-7. 
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- bij gebreke daarvan volgens de betekenis die een redelijke persoon in dezelfde 
omstandigheden eraan zou geven (art. 8 II). 
 

3° Incorporatie van wijzigingen en/of (standaard)bedingen 
 
Naar gemeen recht kunnen bedingen deel uitmaken van de overeenkomst zonder dat zij 
afzonderlijk zijn onderhandeld (standaardbedingen), ook zonder daadwerkelijke kennisname 
door de partij jegens wie ze worden bedongen, mits er een redelijke mogelijkheid was tot 
kennisname voor of op het tijdstip van net sluiten van de overeenkomst. Het is niet voldoende 
te stellen dat de wederpartij een handelaar is die dus maar moeten navraag doen77. Indien aan 
de genoemde vereiste is voldaan, maakt een verklaring van een partij dat zij kennis heeft 
genomen van de standaardbedingen dat deze deel uitmaken van de overeenkomst78. Maar een 
partij die de toestemming betwist mag daartoe aantonen dat zij niet redelijkerwijze kennis kon 
nemen van de bepalingen waarin ze zou hebben toegestemd79. 
 
In consumentenovereenkomsten bepaalt art. VI.2, 7° WER dat de onderneming de consument 
moet informerne over de verkoopsvoorwaarden. De rechcspraak leidt hieruit af dat voor 
sommige zwarwegende bedingen een louter everwijzing op de voorzijde naar de 
standaardbedingen op de achterzijde niet voldoende is (bv. wat betreft een zwaarwegend 
opzegbeding80). 
 
Bij strijdige standaardbedingen die beiden in beginsel zijn geïncorporeerd, past de Belgische 
rechtspraak in beginsel de ‘knock-out’ toe: zij heffen elkaar op voor zover ze tegenstrijdig / 
onverzoenbaar zijn. 
 
In internationale instrumenten zoals het Weens kooprecht wordt de totstandkoming veel meer 
in detail geregeld. Een van de vragen betreft het gevolg van een aanvaarding die een wijziging 
bevat, die door de aanbieder niet uitdrukkelijk wordt afgewezen. Naar omstandigheden kan 
daaruit een akkoord met de wijziging worden afgeleid81. 
 
Standaardbedingen en bedingen in het algemeen maken maar deel uit van de contractuele 
inhoud indien ze niet voor ongeschreven worden gehouden; zie de bespreking bij de 
nietigheden hieronder. 
 

Tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst 
 

1° Algemeen 
 
De overeenkomst komt tot stand op het tijdstip van aanvaarding; zijn partijen of hun 
vertegenwoordigers in de tijd of in de ruimte van elkaar verwijderd, dan is dat het tijdstip en 

                                                
77 Cass. 20 april 2017, C.16.0341.F, Max Immo Johns / DDC, 
jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=F-20170420-3: een loutere verwijing in de bijzondere 
voorwaarden naar het bestaan van algemene voorwaarden bewijst dit nog niet. 
78  Bv. kh. Dendermonde 7 november 2013, RW 2015-16, 275. 
79 Cass. 16 september 2016, Aldera/ Autodesk, Microsoft, Business Software Alliance, C.14.0424.N, 
jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20160916-2; in casu werkte de link naar de 
standaardbedingen waarmee men door een klik zou hebben ingestemd niet. 
80 Antwerpen 3 april 2017, RW 2017-18, 741. 
81 Zie bv. Pol. Mechelen 10 augustus 2012, RW 2012-13, 871 in verband met een vergoedingsvoorstel door een 
verzekeraar en een tegenvoorstel. 
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de plaats waarop de aanbieder van de aanvaarding door de wederpartij kennis neemt of daarvan 
redelijkerwijze kennis had kunnen nemen (Cass. 15 april 201182). 
 
Wanneer een partij die een aanbod dat bevoegdelijk gedaan is door een vertegenwoordiger 
aanvaardt, maar die aanvaarding verkeerdelijk richt aan de op dat ogenblik niet langer bevoegde 
vertegenwoordiger, komt er een overeenkomst tot stand met de vertegenwoordigde indien de 
vertegenwoordigde of diens nieuwe vertegenwoordiger van de aanvaarding kennis heeft 
genomen of hiervan redelijkerwijze kennis kon nemen (Cass. 15 april 201183). 
 
Bij overheidsopdrachten komt de overeenkomst tot stand op het tijdstip van de kennisgeving 
van de goedkeuring van de inschrijving84. 
 
Mutatis mutandis geldt hetzelfde wanneer de overeenkomst niet tot stand komt door de 
aanvaarding van een aanbod, maar door de uitoefening van een optie of gelijkaardig recht. 
 
Bij een overeenkomst onder opschortende voorwaarde bestaat de overeenkomst en zijn het de 
verbintenissen die voorwaardelijk zijn85 (soms zijn overigens ook de verbintenissen 
onvoorwaardelijk maar houden zij slechts een voorwaardelijke prestatie in, zie verder). Maar 
het kan ook zijn dat een partij slechts een voorwaardelijk aanbod doet; in dat geval komt de 
overeenkomst niet tot stand zolang de voorwaarde niet vervuld is86. Dat de overeenkomst nog 
door een derde (m.b. overheid) moet worden goedgekeurd, sluit niet uit dat ze gesloten is en 
enkel de verbintenissen voorwaardelijk is87. 
 

2° Bij koop-verkoop van onroerend goed 
 
Gemeen recht: zoals elke andere overeenkomst - consensualisme. BW bepaalt dat een 
wederzijdse koop-verkoopbelofte geldt als koop-verkoopovereenkomst. 
 
Hoe totstandkoming koop-verkoop uitstellen ? 
- eigendomsovergang uitstellen is geen probleem, art. 1138 BW is niet dwingend 
- sluiten overeenkomst uitstellen wordt vaak gewenst om fiscale redenen. Vandaar de praktijk 
van de gekruiste optie (twee opeenvolgende maar niet gelijktijdige eenzijdige opties88). 
 
Van belang in het Vlaams Gewest: 
- minnelijke ontbinding fiscaal quasi neutraal 
- termijn commandverklaring voor particulieren eerder al verlengd naar 5 dagen om fiscaal 
neutraal te zijn (Vlaams Decreet 23 november 2007); 
- door het Programmadecreet van 20 december 2013 is de termijn van 5 dagen in art. 159 
W.Reg. veralgemeend (zie nu Vl.C.Fisc. 2.9.6.0.1 lid 3). 
 

                                                
82 Cass. 15 april 2011, C.10.0206.N. 
83 Cass. 15 april 2011, C.10.0206.N. 
84  Cass. 15 april 2011, C.10.0211.N, RW 2012-13, 851. 
85 Cass. 5 juni 1981, Pas. 1981, I, 1149 = RW 1981-82, 245 = RCJB 1983, 199 noot J. HERBOTS; Cass. 15 mei 
1986, Pas. 1986, I, p. 1123 = RCJB 1990, 108 noot P. GÉRARD “Vers une définition nouvelle de l'obligation sous 
condition suspensive?” = JT 1997, p. 4. 
86  Cass. 18 mei 2012, C.11.0407.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120518-2 = 
RW 2013-14, 338. 
87  Het zopas vermelde arrest Cass. 5 juni 1981 betrof zo’n geval. 
88 Basisartikel: H. DE DECKER, NFM 2008, 285. 
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3° Bij koop-verkoop van te voltooien woningen 
 
Wet-Breyne: zie mijn syllabus op http://storme.be/ZCR-verbruikers.pdf. 
 

Wettelijke herroepingsrechten 
 
Deze vinden we bijna uitsluitend in het consumentenrecht, i.h.b. art. VI.47 en VII.83 v. WER, 
in zekere zin in de Wet-Breyne inzake woningbouw (zie hierboven) en in een aantal bijzondere 
wetten (bv. art. 2, 11° KB 12 januari 2007 vastgoedmakelaars). In arrest 120/2015 oordeelde 
het GwH dat het niet ongrondwettig is dat er bij de aankoop buiten de onderneming van de 
verkoper van een onroerend goed geen herroepingsrecht is (behalve wanneer de Wet-Breyne 
van toepassing is)89. 
 
Bij gebruik van het goed (meer dan het louter testen, bewijslast ligt bij de onderneming) dient 
de consument die herroept wel een vergoeding te betalen (zie ongerechtvaardigde verrijking). 
 
De "bedenktermijn" binnen dewelke dient te worden herroepen is geen verjaringstermijn, maar 
ene termijn voor de uitoefening van een wilsrecht (meer algemeen besproken infra VI. 4 c). 
 
Hoofdstuk 4. Vertegenwoordiging 
 

Gewone vertegenwoordiging bij het stellen van een rechtshandeling 
 
De gewone vertegenwoordiging betreft het handelen in naam van iemand anders.  
 

1° Gebondenheid 
 
De persoon in wiens naam wordt gehandeld is daaraan gebonden bij: 
a) bevoegdheid van de handelende persoon volgens de interne verhouding, 
 of  
b) “schijnvertegenwoordiging” (of liever: echte vertegenwoordiging gegrond op een 
toerekenbaar vertrouwen op bevoegdheidsverlening); zie daarvoor onder meer90 Cass. 20 juni 
198891; Cass. 20 januari 2000; Cass. 25 juni 200492; Cass. 2 september 201093; Cass. 26 oktober 
201294. In het laatste arrest werd gebondenheid afgewezen bij gebrek aan goede trouw van de 
wederpartij omdat de cliënten van de bank “onmogelijk te goeder trouw hebben kunnen menen 
dat dergelijke op fiscale fraude gerichte transacties behoren tot de handelingen die de (bank) 
haar agenten toelaat te verrichten.” Het gaat niet om een aansprakelijkheid uit onrechtmatige 
daad, zodat de verjaring van 10 jaar geldt en niet die van 5/20 jaar95. 
of 

                                                
89  GwH 17 september 2015, www.const-court.be/public/n/2015/2015-120n.pdf/ 
90 Verder bv. Hof Brussel 29 november 2013, JLMB 2014, 1835: ondertekening door de echtgenote van de 
zaakvoerder, die tevens de stempel van de vennootschap gebruikte en dus geacht kan worden daarvoor van haar 
echtgenoot mandaat te hebben gekregen. 
91 O.a. in RCJB 1991, 45 noot R. KRUITHOF. 
92 Cass. 25 juni 2004, C.02.0122.F, RW 2006-07, 959 
93 Cass. 2 september 2010, C.10.0014.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20100902-3 
= JLMB 2011, 1804. 
94  Cass. 26 oktober 2012, C.11.0168.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20121026-3 
= RW 2014-15, 498 = Pas. I, 2052. 
95 Hof Luik 28 februari 2011, JLMB 2013, 1553. 
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c) bekrachtiging. Zoals andere rechtshandelingen moet een bekrachtiging niet noodzakelijk 
uitdrukkelijk gebeuren en kan zij uit een omstandig stilzwijgen worden afgeleid96. De 
bekrachtiging kan wel intussen door derden verkregen rechten niet schaden97; dat laatste 
betrfet meestal wel geen probleem van gebondenheid, maar van legitimatie (zie onder 3°) 
 
Bijzondere regels (“Prokura-systeem”) gelden: 
-  bij bepaalde gepubliceerde mandaten van organen van vennootschappen (niet-
tegenwerpelijkheid van interne beperkingen behoudens effectieve kennis door derde)98;  
- vergelijkbaar bijzonder is ook de regel inzake het mandaat ad litem advocaat, en het mandaat 
van de gerechtsdeurwaarder die over de uitgifte van de uitvoerbare titel beschikt. 
 
NB. Draagwijdte van de toerekening: de toerekening van een rechtshandeling aan de 
opdrachtgever houdt niet in dat de lastgever daarmee geacht wordt om in bestuursrechtelijke 
of economischrechtelijke zin (vestigingswetgeving, fiscaal recht enz…) op de plaats waar de 
lashebber handelt een activiteit uit te oefenen99. 
 

2° Gebondenheid na intrekking volmacht 
 
De volmachtgever kan de volmacht herroepen voor de toekomst. 
Bij sommige transacties bepaalt de wet tot wanneer een herroeping mogelijk is, bv. bij 
betalingsopdrachten in art. VII.27 § 3 WER (voorheen art. 66 SEPA-Richtlijn, nu art. 80 PSD2-
Richtlijn). 
 
Wanneer de derde weet had van de volmacht, is de herroeping de derde pas tegenwerpelijk 
vanaf het ogenblik waarop hij ook daar kennis van kreeg, zie art. 2005 BW – zij het dat de 
lasthebber die na de herroeping handelde aansprakelijk is jegens de lastgever. 
 
Wanneer de vertegenwoordiger bevoegdelijk een aanbod doet, maar de aanvaarding pas na het 
wegvallen van de bevoegdheid geschiedt, is de overeenkomst gesloten tenzij het aanbod 
voordien herroepen is100.  
 

3° Legitimatie 
 
Een heel andere vraag die te vaak met de eerste wordt verward, is de vraag hoe een 
vertegenwoordiger zich op zijn bevoegdheid kan beroepen jegens een derde die deze betwist; 
hier gaat het niet over gebondenheid maar legitimatie. 
 
Dit is met name van belang bij de uitoefening via een vertegenwoordiger van wilsrechten die 
ingrijpen in andermans rechtssfeer, bv. een nietigverklaring, ontbinding, uitoefening van een 
optie of voorkooprecht, enz... Maar ook het instellen van een eis in rechte e.d.m. 
 
De derde die met een tussenpersoon handelt, heeft het recht om vooraleer toe te stemmen de 
volmacht op te vragen, maar indien hij dat niet gedaan heeft, kan hij achteraf de volmacht niet 
betwisten indien noch de lastgever noch de lasthebber dat doet (Cass 28 oktober 2013101). 
                                                
96 Cass. 6 juni 2011, C.10.1086.F 
97 Cass. 4 sep 2015, F.13.0149.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20150904-2. 
98 In omzetting van de EU-Richtlijnen, nu art. 9 van de gecodificeerde RL 2017/1132 vennootschapsrecht, 
data.europa.eu/eli/dir/2017/1132/oj. 
99 Cass. 22 september 2011, F.10.0042.N, Provincie Oost-Vlaanderen / NV Bank van de Post, RW 2012-13, 1299. 
100 Vgl. Cass. 15 april 2011, C.10.0206.N, verderop besproken. 
101 Cass  28 oktober 2013, S.11.0125.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20131028-6 
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Bij betwisting moet de lasthebber zijn bevoegdheid bewijzen. In het SABAM-arrest aanvaardde 
het Hof van cassatie dat een auteursrechtenvereniging tegenover derden zijn 
vertegenwoordigingsbevoegdheid kan bewijzen door middel van de lijst van lastgevers die de 
vereniging krachtens art. XI.255 § 2 WER (voorheen 66quater § 2 Auteurswet) permanent moet 
bijhouden (en jaarlijkse aan de controlediensten moet overmaken), en die consulteerbaar is102. 
 
De derde kan zich ook beroepen op een bekrachtiging door de vertegenwoordigde, doch 
slechts in zoverre dit de intussen verkregen rechten van derden (waaronder ook de 
bestemmeling van de rechtshandeling) niet schaadt103. Dit betekent dat als een bepaalde 
rechtshandeling binnen een bepaalde termijn moet worden verricht, ook de bekrachtiging 
binnen die termijn moet worden verricht bij gebreke waarvan geen bekrachtiging kan gebeuren, 
omdat dit de inmiddels verkregen rechten van derden zou aantasten. Dit geldt bv. bij een 
aanvraag tot handelshuurhernieuwing of het antwoord op die aanvraag104. 
 

Onderlastgeving en de zgn. rechtstreekse vordering tegen de onderlasthebber (art. 
1994 BW) 
 
Art. 1994 BW verschaft een zogenaamde rechtstreekse vordering van de lastgever tegen de 
door de lasthebber indeplaatsgestelde lasthebber (art. 1994 BW). Dit is bij nader toezien geen 
rechtstreekse vordering, maar het gevolg van toetreding tot of overname van de overeenkomst 
door een nieuwe lasthebber in een geval waarin dit volgens de oorspronkelijke 
lastgevingsovereenkomst kon. Het is om die reden dat de lasthebber maar excepties kan 
opwerpen uit zijn interne verhouding met de oorspronkelijke lasthebber indien hij dit als 
voorwaarde van de overname heeft bedongen105. 
 
Indien de onderlastgeving geschiedt met de uitdrukkelijke of impliciete instemming van de 
lastgever, is de oorspronkelijke lasthebber niet aansprakelijk voor de fouten van de 
onderlasthebber (art. 1994 I 1° BW a contrario) (maar enkel nog voor zijn eigen culpa in eligendo, 
indien hij een duidelijk onbekwame onderlasthebber heeft gekozen, art. 1994 I 2° BW). Een 
impliciete toestemming wordt bv. aangenomen wanneer een advocaat een gerechtsdeurwaarder 
met een opdracht belast waarvoor hij noodzakelijk beroep moet doen op een territoriaal 
bevoegde confrater106. 
 
Bij een overschrijving waarbij meer dan één bank betrokken is, gaat men er traditioneel van uit 
dat de opdracht van de opdrachtgever aan zijn eigen bank ook een lastgeving inhoudt op grond 
waarvan die bank een opdracht kan delegeren aan de bank van de begunstigde. M.i. gaat het 
alvast niet énkel om lastgeving gaat maar vooreerst om een delegatie (zie de bespreking onder 
de delegatie in het laatste hoofdstuk). Bovendien oordeelde het Hof van cassatie dat bij een 
overschrijving tussen rekeningen bij verschillende banken, de bank van de begunstigde een 
                                                
= RW 2014-15, 225. 
102 Cass. 30 maart 2011, P.10.1668.F, Sabam / B.K., JLMB 2012, 976 
103 Cass. 4 sep 2015, F.13.0149.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20150904-2, Arr. 
Cass. 2015, 1918. 
104  Cass. 6 februari 1953, Arr.Verbr. 1953, 390; B. TILLEMAN, Lastgeving in APR (Deurne: Kluwer, 1997), 219; 
Vred Antw 24 november 2016, RW 2017-18, 436. 
105 Dat hij zich in beginsel niet kan beroepen op die excepties, vinden we onder meer in Cass. 16 december 1977, 
RW 1977-78, 2514 = RCJB 1981, 465 noot P.A. FORIERS "Observations sur l'article 1994 du code civil et l'action 
directe neé de la substitution". 
106 Bv. Hof Brussel 5 maart 2014, RW 2014-15, 864 noot B. FEYS & B. DE MEYER, “De (onder)lastgeving tussen 
opdrachtgever en territoriaal bevoegde gerechtsdeurwaarder” 
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uitvoeringsagent is van de bank van de opdrachtgever107, zodat een buitencontractuele 
aanspraak door de oprachtgever is uitgesloten. De vraag blijft of de opdrachtgever jegens de 
bank van de begunstigde beroep toch nog beroep kan doen op art. 1994 BW en dus een 
zogenaamde rechtstreekse contractuele aanspraak heeft108. 
 

Vertegenwoordiging bij het ontvangen van een kennisgeving 
 
Een kennisgeving kan geldig geschieden aan een persoon die bevoegd is om voor de 
bestemmeling kennisgevingen te ontvangen. De wetenschap van zo’n bevoegdheid verplicht 
de kennisgever in beginsel nog niet om aan de vertegenwoordiger kennis te geven109, tenzij 
anders overeengekomen of wanneer men misbruik maakt door kennis te geven op de plaats 
van de bestemmeling zelf terwijl men weet dat de kennisgeving de bestemmeling daardoor niet 
tijdig zal bereiken110. 
 
De kennisgeving is niet aan de vertegenwoordigde gebeurd indien ze geschiedt nadat de 
verzender kennis heeft gekregen van de beëindiging van het mandaat. Een woonstkeuze bij 
een advocaat houdt een mandaat in dat geacht wordt accessoir te zijn aan het mandaat ad litem, 
zodat het eindigt wanneer het mandaat ad litem eindigt111. 
 
Betwistingen zijn er bv. over de vertegeenwoordigingsbevoegdheid van reisagenten. Zo 
oordeelde het Hof van justitie dat de kennisgeving van wijziging van vluchtschema door de 
luchtvervoerder aan de reisagent via wie de vlucht was geboekt niet voldoende is; de 
kennisgeving aan de reiziger is slechts tijdig wanneer die de reiziger zelf heeft bereikt (d.i. 
wanneer de reisagent de informatie doorgeeft aan de reiziger)112. 
 

Optreden in naam van te noemen of op te richten derde 
 
In deze gevallen verdwijnt de vertegenwoordiger uit de rechtsverhouding indien aan de vereiste 
van vervanging is voldaan. 
 
Optreden in naam van een rechtspersoon in oprichting (‘pre-incorporation contract’): art. 60 Wb. 
Venn. bevat een specifieke regeling met termijnen voor de oprichting en overname van de 
verbintenissen door de vennootschap: 
- enerzijds geeft het de wederpartij een aanspraak op de vertegenwoordiger als er geen tijdige 
overname is; toestemming wederpartij is niet vereist voor het niet verbonden zijn van de 
vertegenwoordiger113.  
- anderzijds geeft het ook een recht aan de oprichter om zich op die bepaling te beroepen114. 

                                                
107 Cass. 24 maart 2016, C.14.0329.N, Banden van Cauter / BNP Paribas Fortis, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20160324-17. 
108  Voor een toepassing van art. 1994 BW, zie bv. Hof Brussel 12 juni 2012, KBC Bank / VMSW, NjW 2014, 
220 en bijbehorend artikel van K. ANDRIES, “Overschrijvingen”, NjW 2014, 194. 
109  Zie voor het geval van woonstkeuze in het procesrecht Cass. 10 mei 2012, C.11.0559.N, RW 2012-13, 1212 
noot T. TOREMANS “Rechtsmisbruik en bedrog bij betekening van procesakten en de primauteit van de 
processtukken”. 
110  Vgl. inzake woonstkeuze in het procesrecht Cass. 10 maart 2008, Orthopedische kliniek. 
111  Cass. 23 december 2010, C.09.0481.F, RW 2012-13, 422; Cass. 25 februari 2013, nr. F.12.0094.N, RW 2014-
15, 140. 
112 HvJ 11 mei 2017, Krijgsman/ Surinaamse Luchtvaart Maatschappij, curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-
302/16. 
113 Bv. Vred. Zomergem 12 december 2008, RW 2009-2010, 1739. 
114  Cass. 14 september 2000, C.98/0311.F. 
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De verbintenis van de vertegenwoordiger is volgens het Hof van cassatie een verbintenis onder 
ontbindende voorwaarde van overname (bekrachtiging) door de rechtspersoon115. 
 
W.b. commandverklaring bij onroerende verkoop, zie hoger. 
 

Middellijke vertegenwoordiging  
 
Middellijke vertegenwoordiging betreft de tussenpersoon die in eigen naam optreedt voor 
andermans rekening (openlijk dan wel verborgen). Verbintenisrechtelijk is er in beginsel geen 
rechtstreekse rechtsverhouding tussen principaal en derde-wederpartij. 
 
Een interessant arrest is Cass. 24 oktober 2008116 over de bekrachtiging van de verkoop door 
iemand die in eigen naam andermans goed verkocht. Het verwart wel enkele zaken .... - volgens 
het arrest was de eigenaar door de bekrachtiging toegetreden tot de overeenkomst, zodat 
beiden in solidum aansprakelijk waren voor de terugbetaling. Wat de verkoper betreft is dat zeker 
terecht. Wat de eigenaar betreft was dat in casu misschien terecht, maar in zijn algemeenheid is 
dat onjuist. Het moet ons dus aanzetten tot voorzichtigheid bij het formuleren van verklaringen 
die een bekrachtiging inhouden: het is best uitdrukkelijk te bepalen dat men enkel de 
onbevoegdheid van de verkoper wil helen maar niet toetreedt tot de overeenkomst of diens 
verbintenissen. 
 

Middellijke vertegenwoordiging ten processe, inbegrepen class action 
 
Een bijzondere vorm van middellijke vertegenwoordiging is deze waarin een formele 
procespartij de hoedanigheid heeft om de rechten en belangen van een of meer materiële 
procespartijen geldend te maken in een rechtsgeding. 
 
Dit kan in ons recht in beginsel algemeen door middel van een 'procesvolmacht'117, mits aan 
bepaalde vormvereisten wordt voldaan (in beginsel de vermelding van de hoedanigheid van 
lasthebber en de identiteit van de vertegenwoordigde materiële procespartij118) en onder 
voorbehoud van bepaalde beperkingen ter bescherming van de wederpartij in het proces en de 
regels van dwingend recht119. Weliswaar is er daarvoor in beginsel een bijzondere volmacht 
vereist, maar bij ontbrekend daarvan kan de proceshandeling retroactief worden bekrachtigd 
en wordt de eis daardoor ontvankelijk120. 
                                                
115 Cass. 8 mei 2015, C.14.0248.N, M.D. / Faill. City Gardens, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20141208-5, = T.Not. 2016, 439 noot C. ENGELS = 
RW 2016-17, 417 
116 C.08.0065.N, Jaarverslag Cass. 2008, 45, RW 2009-10, 69 noot Ruud JANSEN = T.Not. 2009, 606 noot I. 
SAMOY, "Bekrachtiging en rechtstreekse aanspraken tussen lastgever en wederpartij na ene optreden van een 
onbevoegde lasthebber in eigen naam".  
117 Zie uitvoerig hierover S. SOBRIE, Procederen qualitate qua (Antwerpen: Intersentia 2016) en de samenvatting 
daarvan "Procederen qualitate qua in het burgerlijk geding", RW 2016-17, 163 v., onder meer ook over de 
interprtetatie van de volmacht en omvang van de bevoegdheid. 
118 Cass. 4 september 2015, F.13.0149.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20150904-
2; Cass. 9 september 2016, C.16.0100.N, Claim-IT/TUI Airlines, 
jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20160909-6 = RW 2016-17, 950 (betreffende een "claim 
agency" voor schadevergoedingen voor vluchtvertraging). 
119 Zie algemeen mijn bijdrage "De bescherming van de wederpartij en van het dwingend recht bij middellijke 
vertegenwoordiging, m.b. naamlening, in het burgerlijk procesrecht, en de betwistbare verwoording daarvan in de 
cassatiearresten van 25 november 1993", Proces & bewijs 1994, 53-61 (*), www.storme.be/nootcass25-11-93.html 
120 Cass. 4 september 2015, F.13.0149.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20150904-
2. 
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Daarnaast kan dit in bepaalde gevallen ook door een "vertegenwoordigdende rechtsvordering tot herstel 
van collectieve schade", in het WER Boek XVII ingevoerd door de Wet van 28 maart 2014 voor 
consumentengeschillen. Dit vereist onder meer dat de eis wordt ingesteld tot herstel (in natura 
of bij equivalent) van een "collectieve schade" , d.i. individuele schades die een 
gemeenschappelijke oorzaak hebben (art. 1.21, 1° WER). De groepsvertegenwoordiger die 
door de rechtbank voor de zaak als geschikt is erkend kan in de bij wet bepaalde gevallen 
optreden zonder volmacht van de vertegenwoordigde schadelijders. 
 
Hoofdstuk 5. De rol van de oorzaak en de zgn. abstracte verbintenis 
 

De verschillende betekenissen van oorzaak 
 
Vragen over de rol van de “oorzaak” (causa) in het overeenkomsten- en verbintenissenrecht 
worden veelal verduisterd doordat ons recht door elkaar twee verschillende concepten van 
oorzaak gebruikt, die weliswaar ten dele overlappen, maar toch moeten worden onderscheiden: 
- de “subjectieve” oorzaak van de rechtshandeling, gezien vanuit het perspectief van de belover; 
- en de “objectieve” oorzaak van de – afdwingbaarheid van de - schuldvordering, gezien vanuit 
het perspectief van de schuldeiser. 
Ongeacht of de oorzaakvereiste” (d.i. de oorzaak die art. 1108 v. BW vereisen voor de 
totstandkoming van een geldige overeenkomst) in de ene dan wel de andere zin moet worden 
begrepen121, blijft het belangrijk beiden te onderscheiden omdat ze allebei in ons recht een rol 
spelen, en in het bijzonder name bij meerpartijenverhoudingen (waarover meer onder b. 2° en 
verder in hoofdstuk 9). 
 

1° Subjectieve oorzaak 
 
De “subjectieve” oorzaak van de rechtshandeling wordt gezien vanuit het perspectief van de 
belover en betreft de reden waarom iemand een rechtshandeling stelt, en dus bij 
verbintenisscheppende rechtshandelingen waarom hij een verbintenis aangaat. Zo wordt een 
verbintenis in het algemeen om één van de volgende typische redenen aangegaan: 
- credendi causa (om een tegenprestatie te verkrijgen, d.i. bij overeenkomsten onder bezwarende 
titel), ofwel 
- solvendi causa (om een bestaande schuld te voldoen), ofwel  
- donandi causa (uit vrijgevigheid).  
Bij zekerheidsstelling voor eigen schuld is het verkrijgen of behouden van het krediet de 
oorzaak.  
 

2° Objectieve oorzaak 
 
In het tweede concept van oorzaak gaat het om de grond waarom een promissaris (de persoon 
jegens wie een belofte wordt gedaan) door het recht wordt beschermd, de grond waarom hij 
de wederpartij aan zijn belofte of toestemming mag houden. Wanneer vandaag in ons recht 
over de oorzaak wordt gesproken, doelt men daar niet meer op, maar dat betekent niet dat die 
vraag in ons recht niet meer bestaat, noch dat het antwoord totaal los zou staan van het begrip 
oorzaak. Het is immers nog steeds zo in ons recht dat een belofte in beginsel maar afdwingbaar 
is indien ze: 
- ofwel onder bezwarende titel is verkregen,  

                                                
121 Zie de handboeken verbintenissenrecht, onder meer S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, 102 v. en . VAN 
GERVEN - S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht,  136 v. 



© Matthias Storme Gent-Mariakerke - versie 23 februari 2018  
 

30 

- ofwel tot zekerheid van een ander recht,  
- ofwel in een plechtige vorm (zie art. 893 BW),  
- ofwel als vriendendienst (overeenkomsten om niet die geen beschikking over goederen 
inhouden, a contrario uit art. 893 BW).  
Dit vereiste wordt nu doorgaans wel niet meer beschouwd als een toepassing van de oorzaak-
vereiste, maar wel als een vraag onder welke voorwaarden overeenkomsten vormvrij zijn dan 
wel een of andere bepaalde vorm moeten hebben om bindend te zijn.  
 

3° De ongeoorloofde oorzaak 
 
Een bijkomende grond van verwarring is dat de term “ongeoorloofde oorzaak” nu eens slaat 
op een ongeoorloofde subjectieve oorzaak (bv. een verbintenis die op zichzelf geoorloofd is, 
maar aanzet tot ongeoorloofd handelen, bv. prijs uitloven om iemand te vermoorden), en dan 
weer op een ongeoorloofde objectieve oorzaak (bv. een verbintenis met het oog op een 
tegenprestatie die eveneens op zichzelf geoorloofd is, maar die niet in ruil voor de eerste mag 
worden bedongen, klassiek voorbeeld: prostitutie-overeenkomst). 
 

Abstractie 
 

1° Betekenis van abstractie 
 
Het begrip abstractie kennen we in verschillende takken van ons recht en betekent altijd een 
bepaalde vorm van niet-afhankelijkheid, van loskoppeling.  
 
Behalve bij verbintenissen gebruikt men het woord abstractie ook wel bij de volmacht en vooral 
bij de overdracht van eigendom en de vestiging van zakelijke rechten. Zo betekent: 
- "abstractie" in het zakenrecht, meer bepaald inzake overdracht van goederen en de vestiging 
van zakelijke rechten, dat de verkrijging losgekoppeld wordt van de onderliggende verbintenis; 
een abstracte levering is dus een levering die onafhankelijk is van de geldigheid van een 
onderliggende titel (verbintenis) (zie Deel II Hoofdstuk II Afdeling E); in ons recht zijn de 
overdracht en vestiging in beginsel causaal en niet abstract, uitgezonderd bij overdracht van 
effecten via een effectenverrekeningsstelsel; 
- een abstracte volmacht dat de volmacht is losgekoppeld van de interne verhouding tussen 
volmachtgever en gevolmachtigde; wat meer bepaald de niet-tegenwerpelijkheid jegens de 
derde inhoudt van excepties uit de interne verhouding; 
- een abstracte verbintenis dat de verbintenis is losgekoppeld van een andere verbintenis 
waarmee ze enig verband heeft.   
 
Vooraleer de vraag te bespreken in welke mate of betekenis er in ons recht abstracte 
verbintenissen zijn, is het nuttig de structuur van meerpartijenverhoudingen te benoemen, 
aangezien echte abstractie enkel daar kan gelden. 
 

2° De structuur van meerpartijenverhoudingen: dekkingsverhouding en 
valutaverhouding 
 
In de meeste driepartijenverhoudingen kan men een dekkingsverhouding, een 
valutaverhouding en een prestatieverhouding onderscheiden: 

a) De interne of dekkingsverhouding 
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De “interne” verhouding tussen de oorspronkelijke schuldenaar en de bijkomende schuldenaar 
noemen we de dekkingsverhouding indien daarin – zoals in bovenstaand schema - de 
“oorzaak” van de verbintenis van de bijkomende schuldenaar is te vinden. “Oorzaak” kan 
daarbij zoals gezegd worden bepaald als de reden waarom die persoon zich verbindt (of 
krachtens de wet geacht wordt zich te verbinden). De term dekkingsverhouding (Fr. rapport de 
couverture, Dui. Deckungsverhältnis) komt evenzeer als de zo dadelijk besproken term 
valutaverhouding oorspronkelijk uit het wissel- en chequerecht (de dekkingsverhouding is de 
verhouding waarin zich de “dekking” voor een cheque of wisselbrief situeert). 

b) De valutaverhouding of waardeverhouding 
 
De verhouding tussen de oorspronkelijke schuldenaar en de schuldeiser noemen we de 
valutaverhouding (ook waardeverhouding; Fr. rapport de valeur, Dui. Valutaverhältnis). 

c) De resultante verhouding: de prestatieverhouding. 
 
De verhouding tussen de bijkomende schuldenaar en de schuldeiser draagt vaak de naam van 
de overeenkomst die daar is aangegaan. Zo is de verhouding tussen de borg en de schuldeiser 
de borgtochtverhouding. Als algemene term ongeacht de aard van de overeenkomst spreekt 
men ook van prestatieverhouding (Dui. Leistungsverhältnis). 
 

3° Abstractie en onafhankelijkheid van verbintenissen 
 

i)  Abstractie in enge zin (abstractie ten aanzien van de oorzaak) 
 
Wanneer de rechtspraak stelt dat een overeenkomst een oorzaak moet hebben, maar ervan kan 
worden losgemaakt of geabstraheerd, dan gebruikt men hoofdzakelijk het eerste concept van 
oorzaak.  
 
Daarbij dient wel het volgende te worden opgemerkt: 
- daadwerkelijke abstractie van een verbintenis ten aanzien van de oorzaak ervan is enkel 
mogelijk in meerpartijenverhoudingen, nl. wanneer de oorzaak te vinden is in een andere 
rechtsverhouding dan diegene waarin de verbintenis speelt, en meer bepaald wanneer een 
schuldenaar jegens een derde een schuld aangaat die haar “oorzaak” (reden) vindt in de interne 
verhouding met een tweede partij. Deze daadwerkelijke abstractie heet “materiële abstractie”. 
Deze abstractie vinden we bij omzeggens alle persoonlijke zekerheden (zie hieronder). 
- tussen de bij de “oorzaak” – d.i. de dekkingsverhouding – betrokken partijen daarentegen is 
geen materiële abstractie mogelijk122, maar hooguit “formele abstractie”, dit wil zeggen een 
omkering van de bewijslast. Het is aan de schuldenaar om aan te tonen wat de – niet uitgedrukte 
– reden voor zijn verbintenis is geweest en dat hij daaruit een verweermiddel kan putten.  
- een tussencategorie vinden we in verbintenissen met het beding “eerst betalen, dan praten”, 
waarbij de schuldenaar de betaling dadelijk moet betalen “op eerste verzoek”, maar de 
verbintenis voor het overige niet abstract is, zodat hij wel kan terugvorderen indien hij 
vervolgens aantoont dat ze onverschuldigd was. Dit is een afwijking van het oude adagium: qui 
petit quod statim redditurus est, dolo agit, en vandaar is betwist of een dergelijk beding wel geldig is 
in ons recht123; m.i. is het beding in ieder geval geldig in die gevallen waarin ook een abstracte 
verbintenis geldig zou zijn (qui peut le plus, peut le moins).  
                                                
122 O.a. Cass. 6 september 1984, Arr.Cass. 1984-85, 323; w.b. een wisselbrief Hof Brussel 30 januari 2001, RW 
2001-02, 27 noot S. RUTTEN; in casu was de onderliggende verbintenis nietig wegens dwaling. 
123 Zie hierover A. CUYPERS, “De verschoonbaarheid van de gefailleerde en de positie van echtgenoot en borgen 
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ii)  Abstractie in ruimere zin: niet-accessoire verbintenissen 

 
Bij sommige persoonlijke zekerheden wordt het voorwerp van de zekerheid onder meer 
bepaald door verwijzing naar de valutaverhouding (zgn. accessoire zekerheden) – met name de 
borgtocht, de onvolmaakte contractsoverdacht, de volmaakte rechtstreekse vordering en de 
accessoire (niet-onafhankelijke) delegatie. De gevolgen hiervan worden verder nader 
besproken bij die rechtsfiguren. 
 
Bij andere daarentegen is de zekerheid ook geabstraheerd van die valutaverhouding, zoals bij 
de onafhankelijke garanties. De term “abstractie” wordt dan zoals reeds gezegd op een andere 
wijze gebruikt dan in de enge zin van niet-tegenwerpelijkheid van verweermiddelen uit de 
verhouding waarin de subjectieve oorzaak is gelegen (de dekkingsverhouding); hier betekent 
ze dan niet-tegenwerpelijkheid van verweermiddelen uit de valutaverhouding. Ook deze vorm 
van abstractie kan in meerpartijenverhoudingen dus in beginsel worden overeengekomen. 
Maar om verwarring te vermijden spreekt men beter van “onafhankelijkheid” (bv. 
"onafhankelijke" garanties). Het is beter de term abstract zonder nadere aanduiding enkel te 
gebruiken voor abstractie ten aanzien van de dekkingsverhouding (dus ten aanzien van de 
oorzaak in de zin van reden voor de verbintenis). 
 
Hoofdstuk 6. Nietigheden 
 

Nietigheid en andere sancties 
 

1° Voorwerp van nietigheid 
 
Nietigheid is de sanctie van geldigheidsvereisten voor rechtshandelingen. Sommige nietigheden 
betreffen wel enkele bepaalde inhoudelijke elementen van die rechtshandeling (zie met name 
infra de onrechtmatige bedingen). 
 
Zoals hoger gezegd gelden de interne besluiten van rechtspersonen als afsplitsbare 
rechtshandelingen, die afzonderlijk aanvechtbaar zijn. Op de specifieke nietigheidsgronden van 
zulke besluiten gaan we hier niet ander in (Wb.Venn., 577-2 v. voor de VME, enz...)..  
 

2° Aard van de sanctie 
 
De geldigheid of nietigheid van een rechtshandeling moet in beginsel beoordeeld worden op 
grond van de feiten bij het stellen van die rechtshandeling (en wordt dus niet bepaald door latere 
feiten). 
 
Nietigheid moet onderscheiden worden van andere sancties in ons recht die niet de sanctie zijn 
van geldigheidsvereisten: 
- zo worden zakelijke rechten beschermd door de regels inzake beschikkings(on)bevoegdheid, 
die ofwel aan het oudere zakelijke rechtcn volgrecht geven of minstens de niet-
tegenwperleijkheid meebrengen van de ermee strijdige beschikking. Gevolg van de 
beschikkingsonbevoegdheid is dat de beschikking onwerkzaam is, namelijk niet de beoogde 
overdracht, vestiging, afstand tot gevolg heeft., 

                                                
in de gerepareerde Faillissementswet”, TBH 2003, (267) 280 nr. 42 v. Voor de geldigheid in het algemeen E. 
DIRIX, “Borgtocht. Recente ontwikkelingen”, in Borgtocht en garantie. Persoonlijke zekerheden actualia (Antwerpen: 
Kluwer 1997),  (1) 13 v. 



© Matthias Storme Gent-Mariakerke - versie 23 februari 2018  
 

33 

- zo wordt de erfrechtelijke reserve beschermd door aan de "reservataire erfgenamen" 
(legitimarissen) de mogelijkheid te geven tot inkorting (met vergelijkbare effecten als ontbinding) 
en de verplichting tot inbreng (in natura) van schenkingen en legaten;  
- Zo worden sommige andere publieke of private belangen door een voorkooprecht en/of een 
naastingsrecht op goederen;  
- Zo worden in sommige gevallen mede-eigenaars in het bijzonder van een nalatenschap, 
maatschap en vereniging, e.d.) beschermd tegen inmenging in de gemeenschap door een derde, 
door de organisatie van een wettelijk naastings- of uitkooprecht; 
- Zo wordt het verhaalsrecht van schuldeisers ten aanzien van het vermogen van hun 
schuldenaar beschermd door bepaalde aanvechtingsmogelijkheden die de niet-tegenwerpelijkheid 
van rechtshandelingen tot gevolg hebben (de actio pauliana en de aanvechtingsmogelijkheden 
betreffende de verdachte periode voor faillissement; art. XX.110 WER (voorheen 16 FaillW) 
voor handelingen van de gefailleerde na faillissement); deze “niet-tegenwerpelijkheid” betreft 
niet de goederenrechtelijke beschikking maar allereerst de onderliggende obligatoire 
rechtshandeling (titel). 
 
We bespreken hieronder de absolute nietigheden (b), de wilsgebreken (c) en een reeks andere 
mogelijke nietigehden (c-k). W.b. de sanctie van vormvereisten, zie hoger. 
 

Absolute nietigheden – ongeoorloofdheid voorwerp of oorzaak124 
 
Het kan zowel gaan om een overeenkomst waarvan de loutere nakoming reeds ongeoorloofd is 
(bv. moord, diefstal, ...), als een waarvan het voorwerp ongeoorloofd is in die zin dat het om 
een prestatie gaat waarvan de nakoming niet ongeoorloofd is maar die niet het voorwerp  van 
een verbintenis kan zijn (bepaalde vormen van inperking vrijheid, bv. levenslange arbeid – hier 
kan de sanctie echter ook conversie in een opzegbare overeenkomst zijn), dan wel ongeoorloofd 
omdat ze niet in ruil voor de voorziene tegenprestatie mag worden aangegaan (bv. woeker, 
prostitutie). 
 
Het enkele feit dat bij de totstandkoming van de overeenkomst een regel van openbare orde 
werd geschonden, maakt de overeenkomst nog niet nietig; voor nietigheid moet aan de 
hierboven beschreven vereiste zijn voldaan – zie Cass. 30 januari 2015125 (“Een overeenkomst 
heeft een ongeoorloofd voorwerp indien zij verplicht tot een prestatie die door een wet van 
openbare orde verboden is of in strijd is met de goede zeden”). 
 

1° Gronden van nietigheid  

a) Inperking economische vrijheid en mededingingsbeperking 
 
Een overeenkomst met als doel de vrije beroepsuitoefening te beletten is absoluut nietig126.  
Ook het effectief inperken van fundamentele economische vrijheden uit het EU-recht maakt de 
overeenkomst ook nietig krachtens EU-recht (zie bv. HvJ C-438/05 Viking); 
 

                                                
124  Voor een overzichtsstudie, zie A. VAN OEVELEN e.a., “De nietigheid van overeenkomsten wegens strijdigheid 
met de openbare orde of de goede zeden: algemene beginselen en een grondslagenonderzoek”, TPR 2011, 1355 
v. 
125 Cass. 30 januari 2015, C.14.0285.N, Tank Opslag Verbeke / Belfius Bank 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20150130-7 = TBO 2015, 200 = RW 2015-16, 1100, 
waar het om een tekortkoming ging aan de onderzoeksplicht uit de witwaswetgeving. 
126 Cass. 29 september 2008, C.06.0443F, JLMB 2009, 1100, Jaarverslag cass. 2008, 44 
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Daarnaast is er natuurlijk de nietigheid van mededingingsbeperkende afspraken in strijd met 
o.m. art. 101 VWEU. De regel van art. 101 werd uitgewerkt in een reeks Verordeningen, 
waaronder de groepsvrijstellingsverordeningen die voor bepaalde categorieën 
mededingingsbeperkende overeenkomsten aangeven onder meer zwarte lijsten bevatten van 
bedingen die niet mogen opgenomen worden om van de groepsvrijstelling te genieten. Zie bv.: 
- de concentratiecontroleverordening 139/2004 voor de grenzen waarbinnen niet-
concurrentiebedingen kunnen bij overnames; 
- in de Europese groepsvrijstelling voor technologie-overdrachtovereenkomsten (Vo. 
316/2014) het verbod (in art. 5) van exclusieve grant-back-bedingen (verplichting voor 
licentiehouder om aan licentiegever een exclusieve licentie te geven voor verbeteringen) en 
termination-on-challenge-bedingen (licentie-overeenkomst vervalt indien licentienemer het 
intellectueel eigendomsrecht van de licentiegever aanvecht); 
 
Een andere absolute nietigheid betreft de overeenkomst in strijd met het verbod van insider 
trading (art. 14Vo. 596/2014). 
 
Ook daarbuiten is de geldigheid van niet-concurrentiebedingen naar Belgisch recht in beginsel 
beperkt: bedingen die de mededinging beperken zijn slechts geldig indien de beperking beperkt 
is in ruimte, tijd en activiteit en de bedinger er een rechtmatig belang bij heeft127. Traditioneel 
gold dat de rechter, anders dan in beginsel bij nietigheid geen matigingsbevoegdheid heeft om 
het beding in te perken tot een geldig concurrentieverbod. Volgens de rechtspraak van het Hof 
van cassatie128 echter dient het verbod door de rechter tot een geldige beperking te worden 
herleid indien de overeenkomst deze matiging (conversie) toestaat. 
 
Recent is er discussie over de vraag of een beding van tariefpariteit (price parity) (bv. door 
booking.com) nietig is129. Het beding in enge zin (enkel verbod lagere prijze te haneren op eigen 
website) is in sommige landen geldig, het ruimere beding dat ook samenwerking verbiedt met 
concurrenten van de bedinger die lagere prijzen zouden hanteren, wordt algemeen nietig 
geacht130; in België is er een wetsontwerp dat beperkingen op de tariefvrijheid van exploitanten 
van toeristische logies in de contracten afgesloten met platformoperators voor online reservatie 
nietig zou maken; 
 
Recent opduikende bedingen die ook mededinginsgbeperkend zouden kunnen zijn: 
- de non-disparagement-clause, waarbij de koper van een goed of dienst zich ertoe verbindt geen 
commentaar te geven op zijn ervaring met dat goed of die dienst; 
- bedingen die het de gebruiker van een toestel verbieden om deze met nevenproducten van een 
ander leverancier te gebruiken, bv. inktcassettes van een ander merk dan de printer131. 
                                                
127 Cass. 23 januari 2015, Renson, C.13.0579, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20150123-3 = JT 2015, 34 = RW 2015-16, 1187 noot F. PEERAER “Naar een nietigheid op maat” = NjW 913 
noot C. LEBON, "Gerechtelijke matiging van niet-concurrentiebedingen";  Cass. 25 juni 2015, voltallige zitting, 
concl. a.g. Th. Werquin, JT 2015, 727 met p. 717 bijdrage S. LAGASSE, “La réduction, variation de la nullité 
partielle, appliquée aux clauses de non-concurrence”. Zie ook Cass. 14 september 2017, C.16.0354.N, P.B./ABC 
Verhuizers, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20170914-2: de rechter moet nagaan of de 
territoriale reikwijdte niet verder gaat dan noodzakelijk. 
128 Cass. 23 januari 2015, Renson, C.13.0579, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20150123-3 = JT 2015, 34;  Cass. 25 juni 2015, concl. a.g. Th. Werquin, JT 2015, 727 met p. 717 bijdrage S. 
LAGASSE, “La réduction, variation de la nullité partielle, appliquée aux clauses de non-concurrence”. 
129 Deze bedingen zijn algemeen nietig krachtens recente wetgeving in onder meer Frankrijk en Oostenrijk en 
volgens het standpunt van het Duitse Bundeskartellamt. 
130 Zie de bespreking op http://stek.com/nl/blog-hotel-boekingssites-en-price-parity-clausules-the-saga-
continues/. 
131 In een arrest Hof Den Haag 23 mei 2017 
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Bijzondere verbodsbepalingen ten gunste van de mededinging vinden we ook in het 
aanbestedingsrecht (openbare aanbestedingen). 

b) Inperking andere vrijheden 
 
Ingewikkelder is de vraag in welke mate bij overeenkomst de uitoefening van andere 
grondrechten in private verhoudingen kan worden ingeperkt. Daarbij wordt de mogelijkheid 
van bedingen van heronderhandeling sterk ingeperkt (bedingen die verder reiken zijn dus 
abolsuut nietig) (Zie overweging 107 en art. 72 RL. 2014/24 over het plaatsen van 
overheidsopdrachten en art. 43 van RL2014/23 over het plaatsen van concessie-
overeenkomsten); bedingen van aanpassing mogen wel voor zover het gaat om "duidelijke, 
nauwkeurige en ondubbelzinnige herzieningsbepalingen". 

c) Belastingontduiking 
 
Verkoop met prijsbewimpeling: het beding van prijsbewimpeling is nietig, maar de 
gedissimuleerde verkoop zelf is geldig132. 
 
Dat een persoon inkomsten in het zwart heeft ontvangen, verbiedt hem niet om ook die 
inkomsten in te roepen voor de bepaling van het loon of de opzegginsgvergoeding waartop hij 
recht heeft133. 

d) Regels van stedebouw en vergelijkbare 
 
- Ongeoorloofd voorwerp ? Zie voor een geval van ongeoorloofd voorwerp Cass. 8 april 1999 
(onwettige woning brandt af) en 15 mei 2000 (“van openbare orde” sluit niet altijd uit dat erover 
een overeenkomst - i.c. dading -mogelijk is). 
- Nietig is de verhuring als woning van een goed dat niet aan de elementaire vereisten van 
bewoonbaarheid voldoet134. Is deze toestand evenwel slechts ontstaan in de loop van de 
huurovereenkomst, is de overeenkomst niet nietig en gelden de sancties van wanprestatie135 
(naast een eventuele publieke herstelvordering, waarover infra meer). 
- Bij stedenbouwmisdrijven: een aannemingsovereenkomst voor vergunningsplichtige 
werken waarvoor geen vergunning is, is nietig volgens Hof Gent 2004136. Volgens cassatie 2001 
is de overeenkomst maar nietig indien ze strekt tot behoud van een wederrechtelijke toestand. 

                                                
(uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2017:1724) werd geoordeeld dat de koper 
van een printer een impliciete licentie heeft voor alles wat nodig is voor een normaal gebruik van het toestel, 
inclusief gebruik van inktcassettes van een ander merk, maar dat dit eventueel anders zou kunnen zijn indien een 
bijzonder beding dit verbiedt. De vraag rijst of zo'n beding geldig kan zijn. 
132 Bv. Luik 30 november 2006, TBBR 2008, 103 noot DUPONT. Met hetzelfde resultaat, maar dubbelzinniger 
Cass. 18 maart 1988, Pas. I 868 = RW 1988-89, 711 noot E. DIRIX = Ann.Lg. 1989, 387 noot I. MOREAU-
MARGRÈVE & P. DELNOY -. Anders Bergen 26 januari 2010, JLMB 2010, 1041 kritische noot B. KOHL. 
133 Zie Cass. 15 februari 2016, S.15.0020.F, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=F-20160215-4. 
134 Arrest a quo in Cass. 10 mei 2012, C.10.0707.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20120510-9 = NjW 2013, 29 noot M. DAMBRE = RW 2012-13, 985 noot A. VAN OEVELEN, “Gevolgen van de 
nietigverklaring van een woninghuurovereenkomst wegens niet-naleving van de gewestelijke 
woonkwaliteitsnormen” = Jaarverslag cassatie 2012, 22 = TBO 2013, 108 noot J. BAECK “Restitutie na vernietiging 
van woninghuurovereenkomst wegens overtreding van gewestelijke woonkwaliteitsnormen”; Rb. Gent 13 juni 
2008, T.Vred. 2010, 338; Vred. Zomergem 30 september 2011, Huur 2011, 180. 
135 Bv. Vred. Herzele 2 januari 2013, RW 2013-14, 511. 
136 Hof Gent 26 november 2004, RABG 2007, 627. 



© Matthias Storme Gent-Mariakerke - versie 23 februari 2018  
 

36 

Sommige rechtspraak gaat een stuk verder en beschouwt de aanspraak op betaling van de 
aannemingssom door de aannemer in geval van misdrijf als een onrechtmatig voordeel137; dit is 
een vorm verbeurdverklaring; deze sanctie lijkt me niet de juiste te zijn138. Een arrest Hof 
Antwerpen 27 mei 2009 dat de eis tot betaling van afbraakwerken had afgewezen omdat er geen 
bouwvergunning voor was, werd vernietigd door Cass. 28 november 2013139; het betrof wel een 
zaak waar de overeenkomst vergunde bouwwerken voorzag en in de loop der werken om 
veiligheidsredenen tot afbraak werd overgegaan 
- De geoorloofdheid van voorwerp en oorzaak moeten wel beoordeeld worden ten tijde van 
het sluiten van de overeenkomst; een bouwovereenkomst kan niet worden nietig verklaard 
wegens ongeoorloofd voorwerp omdat men tijdens de uitvoering van de werken is afgeweken 
van de bouwvergunning140. 

e)  Verboden arbeid 
 
Niet enkel wanneer de uitvoering als dusdanig verboden is, kan de overeenkomst nietig zijn, 
maar ook wanneer ze verboden is in hoofde van de persoon die moet uitvoeren (bv. activiteit 
die als verboden sluikwerk gekwalificeerd wordt141). Dat de schuldenaar niet over de 
vergunningen beschikt om zelf de overeengekomen prestatie uit te voeren, maakt de 
overeenkomst niet ongeldig, tenzij ze bepaalt dat deze schuldenaar persoonlijk moet uitvoeren 
(in casu een aannemingsovereenkomst waarbij niet was bedongen dat de aannemer geen 
onderaannemer mag inzetten142). Sommige rechtspraak is erg streng (m.i. te streng) voor 
aannemingsovereenkomsten met een aannemer die niet - of niet voor alle werken - beschikt 
over de vestigingsattesten voor die activiteiten (art. Artikel 4 § 1 Programmawet 10 februari 1998 
tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap)143. 
  
Het feit dat een architectenopracht krachtens een wetsbepaling van openbere orde enkel door 
een architect natuurlijk persoon mag worden uitgevoerd, betekent niet dat de overeenkomst 
gesloten met diens architectenvennootschap nietig is: in dat geval zijn de natuurlijke persoon en 
de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de niet-nakoming144.  
 
Absoluut nietig is ook de overeenkomst waarbij werknemer ster beschikking worden gesteld 
in strijd met de beperkende wetgeving daarover (nl. de Wet van 24 juli 1987 betreffende de 

                                                
137  Bv. Hof Gent 29 mei 2009, RW 2011-2012, 743 (http://80.65.129.36/web/pdf/075_290509_0743.pdf) noot 
F. HAENTJENS, “(Geen) vergoeding voor de aannemer voor werken uitgevoerd zonder of in strijd met een 
stedenbouwkundige vergunning?”. 
138  Terecht kritisch F. HAENTJENS, zie vorige voetnoot. 
139  Cass. 28 november 2013, C.13.0166.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20131128-7. 
140 Cass. 28 november 2013, C.13.0233.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20131128-8 = RW 2015-16, 1101. 
141  Voor een toepassing met beroep op de Wet van 6 juli 1976 tot beteugeling van het sluikwerk, zie het arrest 
a quo van Hof Gent 16 januari 2012, waartegen de voorziening werd verworpen in Cass. 14 december 2012, 
C.12.0232.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20121214-5 = RW 2013-14, 1577. 
142  Cass. 13 januari 2012, C.11.0356.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120113-5 
= RW 2012-13, 1378 noot B. VAN DEN BERGH, “ Over de vestigingswetgeving in de bouwsector, (algemene) 
aannemers en uitvoering van het werk door onderaannemers” 
143 Bv. Bergen (20e k.) nr. 2015/RG/835, 13 oktober 2016, DAOR 2017/121, 50; Bergen (2e k.) nr. 
2014/RG/907, 29 maart 2016 en Bergen (16e k.) nr. 2014/RG/20, 21 januari 2015, Res. Jur. Imm. 2016/2, 112. 
144 Cass. 9 september 2016, C.14.0347.N, De Leilinde / Luc Willem architect, 
jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20160909-3 
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tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve 
van gebruikers)145.  

f) Verboden 'financiële assistentie' 
 
Een vennootschap mag slechts onder strikte voorwaarden financiële steun verlenen voor de 
verkrijging van aandelen van diezelfde vennootschap (art. 629 en 657 Venn.W.; geldt voor NV, 
BVBA en CVBA); is aan die vereisten niet voldaan, is de aankoop absoluut nietig146. 

g) Andere voorbeelden 
 
Soms wordt de overeenkomst absoluut nietig geacht wanneer de onderneming een 
voorafgaande kennisgevingsplicht niet heeft nageleefd (bv. art. 9 W. 13 juni 2005 op de 
elektronische communicatie147).  
 
De verkoop van een drone op een ogenblik dat die volgens de geldende wetgeving niet tot de 
luchtvaart kon worden toegelaten, werd absoluut nietig geacht148 (waar het m.i. slechts om een 
relatieve nietigheid kan gaan). 
 
De overeenkomst met een overheid is ook nietig indien de beslissing tot het sluiten ervan nietig 
is, bv. ingevolge een nietigverklaring van een beslissing van de gemeente door de 
toezichthoudende overheid149. 
 

2° Procedure en remedies  
 
De nietigheid kan ambtshalve door de rechter worden opgeworpen. Nochtans is de rechter 
nog steeds beperkt tot het voorwerp van het geschil zoals door partijen bepaald. Wanneer de 
partijen het geschil beperken tot de uitvoering van de overeenkomst kan de rechter de 
vordering tot nakoming van de overeenkomst afwijzen op grond van de absolute nietigheid, 
maar hij kan bv. niet ambtshalve een partij veroordelen tot teruggave van prestaties e.d.150 
 
De stafrechter is bevoegd incidenteel de nietigheid van een overeenkomst met ongeoorloofde 
oorzaak of voorwerp uit te spreken om aldus uitspraak te doen over de vordering tot teruggave 
en/of schadevergoeding krachtens art. 44 Sw. (en 161 Sv.); volgens het Hof van Cassatie houdt 
deze teruggave, naast het louter teruggeven van goederen die aan de eigenaar werden ontnomen 
en die in handen van het gerecht zijn gekomen, elke maatregel in die beoogt de materiële 
gevolgen van het bewezen verklaarde misdrijf teniet te doen, met als doel het herstel van de 
feitelijke toestand zoals die bestond vóór het plegen van het bewezen verklaarde misdrijf en 

                                                
145 Cass. 15 februari 2016, C.14.0448.F, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20160215-1 = 
RW 2017-18, 180 = Pas. 2016 met andersluidende conclusie A-g Genicot. 
146 Voor de gevolgen van die nietigheid wat betreft de teruggave van die aandelen en het risico van 
waardevermindering, zie de bespreking in Deel III aan de hand van Cass. 13 januari 2017, C.15.0226.N, Anfina, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20170113-2, geannoteerd door W.J. LEYS op 
corporatefinancelab.org/2017/02/22/klare-wijn-over-gebakken-peren-ex-tunc-vernietigen-ex-nunc-
waarderen/. 
147  In die zin Rb. Antwerpen 14 mei 2010, RW 2012-13, 1350. 
148 kh. Gent 10 september 2015, A/14/00393, Louwers / bvba Fisheye. 
149  Cass. 5 maart 2012, S.09.0069.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20120305-2. 
150 Cass. 28 september 2012, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120928-8 =  TBBR 
2013, 236 noot T. TANGHE = JLMB 2013, 1297 noot J. VAN DROOGHENBROECK = RW 2012-13, 895 noot J. 
VAN DONINCK. 
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dus de vrijwaring van het algemeen belang. In dat kader is de strafrechter bevoegd tot het 
uitspreken van de nietigheid van de overeenkomst151 (in casu een vastgoedtransactie die 
misbruik van vennootschapsgoederen inhield). 

Is conversie mogelijk ? Vervanging van nietig beding door een ander kan niet indien dat niet 
berust op de toestemming van de partijen (Cass. 23 maart 2006152). Wel wordt een fiduciaire 
cessie geconverteerd in een inpandgeving van schuldvorderingen (Cass. 3 december 2010153, 
wettelijk verankerd in art. 62 Pandwet). 
 

Wilsgebreken  
 

1° Dwaling  
 
Traditioneel maakt men een onderscheid tussen de volgende 3 gebreken: 
- de verklaring is geen vrijwillige handeling: volledig nietig; 
- de verklaring is vrijwillig maar stemt inhoudelijk niet overeen met de wil, ofwel door een 
verkeerde uiting ofwel door een fout in de transmissie; men noemt dit ook de oneigenlijke 
dwaling (erreur-obstacle) en dit wordt traditioneel beschouwd als een vraag van totstandkoming 
eerder dan wilsgebrek.; zie de bespreking hiervan supra, 2 d (wilsovereenstemming en 
vertrouwensleer); 
- de eigenlijke dwaling: de verklaring stemt overeen met de wil, maar is gedaan  op grond van 
een verkeerde voorstelling van zaken. 
 
Daarnaast kan een overeenkomst krachtens bijzondere wetsbepalingen in een aantal gevallen 
nietigverklaard worden wegens tekortkoming aan een precontractuele informatieplicht, ook 
zonder dat aan de gemeenrechtelijke vereisten voor dwaling moet zijn voldaan (bv. 
verschoonbaarheid). Dit geldt bv. voor de meeste informatieplichten bij verkoop van 
onroerend goed, of de informatieplicht bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten (art. 
X.26 v. WER). In andere gevallen daarentegen geldt een herroepingsrecht (zie hoger). 

a) Dwaling algemeen  
 
Dwaling draait in hoofdzaak rond 2 elementen: het substantieel karakter van het voorwerp van 
de dwaling en de verschoonbaarheid van de dwaling zelf. Beide aspecten staan vandaag in de 
sleutel van informatieplichten (zie al Cass. 28 juni 1996).  
 

i)  Het kenbaar "substantieel" karakter van de dwaling  
 
Het BW spreekt van "de zelfstandigheid van de zaak". Hiervoor gelden er twee vereisten154: 
                                                
151  Cass. 3 september 2013, P.10.1836.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20130903-
6, RW 2015-16, 265 met noot. 
152 JT 2007, 189. 
153  Cass. 3 december 2010, Vanden Avenne Ooigem / Landbouwkrediet, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20101203-1,  NjW 2010, 834 noot V. SAGAERT = RW 
2010-2011 noot R. FRANSIS “De conversie van de fiduciaire eigendomsoverdracht van een schuldvordering in 
een pand bij samenloop” = Jaarverslag cassatie 2010, 25 = Bank- en Financieel recht 2011, 123 noot I. PEETERS “Cessie 
tot zekerheid: een verrasend slot van de controverse” = TBH 2011, 869 noot M. GRÉGOIRE & L. CZUPPER, “La 
garantie hors la loi?”. Voor een toepassing van de regel, zie Hof Brussel 12 september 2014, 2008/AR/539, Sabena 
Interservices NV in vereffening/Financiën, BNP Paribas Fortis en Trafalgar Catalyst Fund, waar concreet wordt nagegaan 
of de cessionaris meer rechten zou hebben verkregen dan door een inpandgeving (in casu niet). 
154 Cass. 24 september 2007, C.05.0246.F, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20070924-1 = 
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- Substantieel is "elk gegeven dat doorslaggevend is geweest voor de partij om de overeenkomst 
aan te gaan" of nog "dat de dwalende partij er hoofdzakelijk toe bewogen heeft om de 
overeenkomst te sluiten" 
- kenbaar vereist dat de wederpartij op de hoogte hoorde te zijn of nog: (indien de wederpartij 
“van dit element kennis had of redelijkerwijze hierop had moeten bedacht zijn”, Cass. 23 januari 
2014155). Dat laatste beoordelen houdt een afweging in van onderzoeks- en informatieplichten 
van beide partijen (in het arrest van 24 september 2007 werd een beslissing verbroken die enkel 
had vastgesteld dat de dwalende de wederpartij niet geïnformeerd had). 
 
Bij verzekeringsovereenkomsten is dit nader wettelijk geregeld in de Verzekeringswet. 

ii)  De verschoonbaarheid van de dwaling 
 
De dwaling is verschoonbaar indien zij door een redelijk persoon kan worden begaan156. Dit 
wordt bepaald door de vraag of de dwalende een onderzoeksplicht had en/of de tegenpartij een 
informatieplicht of verkeerde informatie gegeven heeft onverschoonbare dwaling. Betreffende 
wat de dwalende zelf moest weten is er geen informatieplicht (Vb. kh. Brussel 10 september 
2007157). Toepassing bv. hof Antwerpen 12 juni 2006158. Anders is het wanneer de wet 
uitdrukkelijk een informatieplicht oplegt (bv. in de Codex Ruimtelijke ordening e.d.m.). Ook is 
er in beginsel geen onderzoeksplicht ten aanzien van foute informatie die door de wederpartij 
is gegeven (Engels: representations), ook al gebeurde dat niet bedrieglijk159. Wanneer de verkoper 
waarborgt dat het verkochte in overeenstemming is met de bouwvergunning, moet de koper dit 
niet noodzakelijk nogmaals onderzoeken160. 
 
De informatieplicht van de wederpartij en de onderzoeksplicht van de dwalende zelf worden 
mede gewaardeerd aan de hand van hun positie en de bijstand van derden waarover ze 
beschikten of waarin ze hadden moeten voorzien (bv. koper bijgestaan door een notaris; koper 
bijgestaan door een expert-landmeter161; verkoper-aandeelhouder die bestuurder is van de 
vennootschap waarvan hij aandelen verkoopt en dus moet zorgen zelf geïnformeerd te zijn over 
de financiële toestand162). 
 
Het feit dat de overeenkomst niet nietig wordt verklaard omdat de dwaling niet verschoonbaar 
was - gegeven het feit dat de dwalende werd bijgestaan door een professionele raadgever, sluit 
niet uit dat in de interne verhouding tussen de dwalende en diens raadgever deze laatste 

                                                
RW 2009-2010, 1735; Cass. 14 januari 2013, C.10.0661.N, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20130114-8; Cass. 24 januari 2014, RW 2015-16,  
Voor toepassingen, zie bv. Hof Antwerpen 5 december 2011, RW 2013-14, 866 (werkelijk afgelegde kilometers 
van een auto is doorslaggevend voor koper). 
155 Cass. 23 januari 2014, C.13.0114.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20140123-6, 
in casu de mogelijkheid voor de koper om het pand als horecazaak uit te baten (dat het uitzicht heeft van een 
horecazaak en tot voor kort ook als dusdanig werd uitgebaat). 
156 Onder meer Cass. 28 juni 1996, Arr. 664; Cass. 28 november 2013, RW 2015-16, 1108. 
157 kh. Brussel 10 september 2007, RW 2007-8, 1559. 
158 RW 2007-8, 279. 
159  Bv. Hof Antwerpen 1 maart 2010, NjW 2011, 579 betreffende de aankoop van een appartement waarvan in 
de verkoopovereenkomst foutief was bepaald dat het stedenbouwkundig in orde was. 
160 Bv. Hof Gent 19 juni 2012, waartegen de cassatievoorziening op dit punt werd verworpen door Cass. 28 
november 2013, C.12.0556.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20131128-3 = RW 
2014-15, 584. 
161 Bv. Hof Brussel 17 november 2009, T.Not. 2000, 473. 
162 Hof Gent 10 september 2012, RW 2013-14, 1427 noot K. RENIERS “Dwaling en bedrog bij overdracht van 
aandelen: de gevolgen van de dubbele hoedanigheid van bestuurder en aandeelhouder” 
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aansprakelijk kan zijn (bv. de notaris die tekortgeschoten is in zijn informatieplicht - zie bv. Cass. 
23 oktober 2008163). Voor een vergelijkbaar geval van aansprakelijkheid van de notaris, zie Hof 
Brussel 12 januari 2004164. 

iii)  Rechtsdwaling ? 
 
Naar gemeen recht kan de dwaling zowel de feiten als het recht betreffen. Dat iedereen geacht 
wordt de wet te kennen, betekent dat gebrek aan kennis in beginsel niet vrijstelt van de naleving 
ervan en noch minder van de toepasselijkheid ervan, maar sluit niet uit dat iemand een 
rechtshandeling kan vernietigen wegens rechtsdwaling die aan de andere vereisten voldoet. In 
het strafrecht is de maatstaf traditioneel iets strenger, nl. dat de dwaling daar in beginsel 
onoverwinnelijk moet zijn – maar de recente rechtspraak aanvaardt de dwaling reeds indien elk 
redelijk en zorgvuldig persoon in dezelfde omstandigheden ze zou hebben begaan165. Met name 
geldt de dwaling daar indien de dwalende gehandeld heeft ingevolge een door de bevoegde 
overheid verleende vergunning die regelmatig lijkt te zijn166. Dit geldt dan ook evenzeer voor 
de dwaling als wilsgebrek.  

iv)  Dwaling over toekomstige feiten ? 
 
Dwaling heeft altijd betrekking op een verkeerde voorstelling van een element op het ogenblik 
van het stellen van de rechtshandeling. Maar het feit dat bv. de nietigheid van een andere 
rechtshandeling pas later retroactief komt vast te staan, sluit het beroep op dwaling (gebaseerd 
op de vooronderstelling van geldigheid van die rechtshandeling) niet uit167. 

b) Dwaling en "valse oorzaak" 
  
De “oorzaak” is het “geheel van de beweegredenen” volgens Cass. 14 maart 2008168 (dat arrest 
zegt overigens niet veel). In de meeste geschillen over de oorzaak gaat het om een vorm van 
dwaling, waarbij nl. achteraf ontdekt wordt dat die beweegreden reeds onjuist was op het tijdstip 
van het sluiten van de overeenkomst (vgl. Cass. 24 september 2007169). Cassatie geeft dus een 
restrictieve interpretatie aan de mogelijkheid te vernietigen wegens valse oorzaak: “Wanneer de 
doorslaggevende beweegreden tot de overeenkomst berust op een onvrijwillige verkeerde voorstelling van de 
werkelijkheid, is de verbintenis niet aangegaan zonder oorzaak of uit een valse oorzaak, maar is de toestemming 
mogelijk gegeven door dwaling” (Cass. 14 januari 2013170). 
 

                                                
163 nrs. C.06.0158.F en C.06.0478.F 
164 RW 2007-2008, 72. 
165 Cass. 28 maart 2012, P.11.2083.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20120328-3 = 
RW 2012-13, 1665 noot = MER 2013/2, 128, noot H. STASSEN “Dwaling en Stedenbouwmisdrijven”. Hieraan 
was volgens het Hof niet voldaan in de zaak van Cass. 14 mei 2012, S.11.0011.F, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120514-4. 
166 Cass. 28 maart 2012, P.11.2083.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20120328-3 = 
RW 2012-13, 1665 noot = MER 2013/2, 128, noot H. STASSEN “Dwaling en Stedenbouwmisdrijven”. 
167  Bv. Cass. 6 februari 2009, RW 2010-2011, 1601; in casu omtrent het bestaan van een verkavelingsvergunning 
die later werd nietig verklaard door de Raad van State. 
168 C.05.0380, RW 2010-2011, 21. 
169 C.06.0107.F, RW 2009-2010, 1641 noot E. NORDIN "Het bewijs van het bestaan van een (on)geoorloofde 
oorzaak van een overeenkomst op grond van feiten die zich na het sluiten van die overeenkomst hebben 
voorgedaan". 
170 Cass. 14 januari 2013, C.10.0661.N , jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20130114-8 
= RW 2013-14, 342 noot A. TERMONIA. 
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Er is natuurlijk geen tegenstrijdigheid tussen de regel dat de geldigheid moet worden beoordeeld 
op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst, en de regel dat de nietigheidsgrond kan 
worden aangetoond op grond van latere gegevens: er is immers maar een wilsgebrek zoals 
dwaling of bedrog wanneer die dwaling of dat bedrog na de sluiting aan het licht komt (maar 
reeds aanwezig was bij de sluiting).  

c) Dwaling bij vaststellingsovereenkomsten 
 
Bij dading zijn er enkele bijzondere bepalingen inzake dwaling als nietigheidsgrond: 
- geen nietigheid wegens rechtsdwaling (2052 II BW); men ontsnapt hieraan niet door de 
nietigheid te gronden op de afwezigheid van oorzaak of valse oorzaak (zie Cass. 22 september 
2011171). 
- onwetendheid dat er reeds een in kracht van gewijsde gegane uitspraak is over het geschil (2056 
I BW). De nietigheid kan ook ingeroepen door een partij bij de dading die geen partij was bij 
die uitspraak (Cass. 15 mei 2009172). 
- latere ontdekking van een titel die het recht betreft waarover de dading gaat en aantoont dat 
een van de partijen dat recht niet had (2057 II BW; Cass. 22 oktober 2009173: geen 
nietigheidsgrond indien de partij kennis had of kon hebben van die titel); 
- dwaling omtrent de feiten daarentegen blijft relevant174. 
 
De regelingsakte voor een echtscheiding met onderlinge toestemming kan niet worden 
aangevochten wegens dwaling of (gewone) benadeling175, ook al is die voor het overige 
onderworpen aan de gewone regels van verbintenissenrecht (waaronder ook de 
vernietigbaarheid wegens bedrog of geweld of gekwalificeerde benadeling)176. 
 

2° Bedrog 
 
De overeenkomst kan vernietigd worden wanneer de dwaling veroorzaakt is door bedrog van 
de wederpartij, ofwel door bedrieglijke verkeerde informatie te geven ofwel door bedrieglijk 
informatie te verzwijgen.  
 
Bij bedrog is er geen vereiste van verschoonbaarheid van de dwaling: Cass. 23 september 
1977177; Hof Luik 14 november 2006178; Cass. 18 maart 2010179 (ook bij eigen zware fout kan 
                                                
171  Cass. 22 september 2011, C.10.0506.N. Qua resultaat lijkt dit arrest strijdig met het arrest van 6 februari 2009, 
evenwel werd hier het gebrek aan oorzaak aangevoerd en niet de dwaling (wellicht precies omdat het om een 
dading ging), wat allicht het verschil verklaart. 
172 Cass. 15 mei 2009, C.08.0427.N, RW 2010-2011, 62. 
173 Cass. 22 oktober 2009, C.08.0461.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20091022-5 
174  Bv. Rb. Antwerpen 28 oktober 2013, RW 2016-17, 234: dwaling omtrent de werkelijke aard van lichamelijke 
letsels. 
175  Cass. 9 november 2012 (2 arresten), RW 2012-13, 1415 en 1416 noot E. ADRIAENS “Regelingsakte 
echtscheiding door onderlinge toestemming: kwalificatie, wilsgebreken en erkenning gekwalificeerde benadeling”. 
Anders het Nederlandse recht. 
176  Cass. 16 juni 2000, Arr.Cass. 2000, 1119, conclusie advocaat-generaal G. Dubrulle = T.Not. 2000, 526 = 
RW 2000-01, 238, noot W. PINTENS = TBBR 2000, 655, noot F. BUYSSENS en Y.-H. LELEU = EJ 2001, 31, noot 
P. SENAEVE = Div.Act. 2001, 163, noot A.-Ch. VAN GYSEL = RCJB 2002, 406, noot H. CASMAN; Cass. 20 april 
2006, Arr. Cass. 2006, 904 = TBBR 2009, 34; Cass. 14 oktober 2010, Pas. 2010, 2643 = RW 2011-12, 1209. 
177 Arr. 1978, 107, met concl. adv.-gen. KRINGS = RCJB 1980, (32) noot J. MATTHYS, "Des effets de la négligence 
ou de l'imprudence de la victime du dol"; W. DE BONDT, "De invloed van de nalatigheid van de bedrogene op de 
vordering tot nietigverklaring en/of op de vordering tot schadeloosstelling", TPR 1986, 1183 e.v. 
178 TBH 2008, 162 noot Y. DE CORDT. 
179 Cass. 18 maart 2010, C.08.0502.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20100318-5, 
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men vernietigen bij bedrog door de wederpartij). Vgl. ook verder inzake gedeelde 
aansprakelijkheid. 
 
Bedrog vereist anderzijds wel zowel “kunstgrepen” of “arglistigheden” (al kan het ook door 
verzwijging zijn) én bedrieglijk opzet, met name het opzet om bij de tegenpartij een dwaling te 
veroorzaken (een verkeerde voorstelling van zaken op te wekken)180. Bedrog vereist dus niet 
enkel een opzettelijke daad, maar ook het opzet om te bedriegen, d.i. schade te veroorzaken of 
een voordeel te bekomen181. 
 
Bij verzekeringsovereenkomsten wordt het bedrog nader geregeld in art. 59 VerzW (ex 6 LVO). 
 
Een vernietiging wegens bedrog blijft ook mogelijk in die gevallen waarin een vordering tot 
vrijwaring wegens verborgen gebreken is uitgesloten, zoals met name in het geval van ziekten 
of gebreken bij verkoop van vee die niet als koopvernietigend gelden onder de Wet van 25 
augustus 1885182. 
 

3° Bedreiging ('geweld') 
 
Voor een van de eerder zeldzame nietigverklaringen wegens geweld, zie Rb. Brussel 18 sep 
2014: overeenkomst waarbij de gemeente van een bouwpromotor bedingt dat ze bij verkoop 
van een perceel een meerwaarde aan de gemeente zal betalen183. 
 

4° Gekwalificeerde benadeling - nietigheden bij kosteloze borgtocht e.d. 
 
De leer van de gekwalificeerde benadeling vereist dat er enerzijds misbruik van omstanighedne 
wordt gepleegd en anderzijds een benadeling uit voortvloeit. 

a) Intrinsieke benadeling 
 
In de algemene leer gaat het om een aan de overeenkomst "interne" benadeling".  
 
Deze leer kent enkele wettelijke toepassingen, maar is daar niet toe beperkt. Zo is er art. 1907 
ter BW, waarvan de inhoud sterk overeenkomt met het leerstuk in het algemeen: 
“Onverminderd de toepassing van de bepalingen tot bescherming der onbekwamen of 
betreffende de geldigheid der overeenkomsten, indien de uitlener, met misbruik van de 
behoeften, van de zwakheden, van de hartstochten of van de onwetendheid van de lener, zich, 
voor zichzelf of voor anderen, een interest of andere voordelen heeft doen beloven, die 
klaarblijkelijk de normale interest en de dekking van het risico van de lening overschrijden, 
vermindert de rechter, op vordering van de lener, diens verplichtingen tot de terugbetaling van 
het geleende kapitaal en de betaling van de wettelijke interest”. De rechter beoordeelt in feite 
of de interest klaarblijkelijk de normale interest overschrijdt, en kan daarbij rekening houden 
met de overige bedingen van de overeenkoms (bv. dat de minste achterstand het volledige 
                                                
Jaarverslag cassatie 2010, 25 op grond van ‘fraus omnia corrumpit’. 
180  Bv. Cass. 31 maart 2011, C.09.0510.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20110331-
2; Cass. 17 februari 2012, C.10.0323.F,  RW 2012-13, 1625 
181 Cass. 16 november 2015, S.14.0097.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20151116-
3, weliswaar niet ivm het wilsgebrek bedrog, maar voor de toepassing van het rechtsbeginsel 'frauis omnia 
corrumpit'. 
182  Zo Cass. 8 mei 2014, C.13.0022.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20140508-12. 
183 Rb. Brussel 18 sep 2014, TBH 2016, 407 noot N. LEMENSE en A.M. FRANKEN, "Dwang bij de 
totstandkoming van de overeenkomst: nietig?". 
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kapitaal opeisbaar maakt)184. De rechtspraak hanteert doorgaans hetzelfde criterium bij de 
beoordeling van de nietigheid van andere overeenkomsten dan lening185. 
 
 
Daarbuiten is het een algemeen leerstuk, dat bv. ook geldt bij een regelingsakte voorafgaand aan 
echtscheiding door onderlinge toestemming (Cass. 9 november 2012186). 
 

b) Extrinsieke benadeling 
 
In enkele andere gevallen zijn de vereisten versoepeld en wordt het misbruik als het ware 
vermoed. Het gaat hier om gevallen waarin er niet noodzakelijk een wanverhouding is binnen 
de overeenkomst, maar wel met het vermogen van de schuldenaar. 
 

i)  Consumentenkrediet 
 
Een strengere regeling vinden we in het WER (voorheen de WCK) voor een borg-consument. 
Vroeger ging men ervan uit dat dit slechts gold voor de persoon die zich zekerheid stelde voor 
een consument, maar volgens de recente rechtspraak van het Hof van justitie geldt dit ook 
voor de niet-professioneel die zich zeker stelt voor een professioneel als medeschuldenaar187, 
maar niet voor de borg voor een professioneel krediet188 (voor wie wel de algemene 
consumentenbescherming geldt van Richtlijn 93/13, zie hoger).   
 
Consumenten kunnen zich beroepen op art. VII.77 WER (voorheen art. 15 WCK), volgens 
hetwelk “de kredietgever slechts een kredietovereenkomst (mag) sluiten wanneer hij 
redelijkerwijze moet aannemen dat de consument in staat zal zijn de verplichtingen 
voortvloeiend uit de overeenkomst, na te komen” (§ 2); § 1 bepaalt daarbij welk onderzoek de 
kredietgever moet verrichten. De zekerheid kan zich eventueel ook nog beroepen op de 
verplichting van de kredietgever om “voor de kredietovereenkomsten die zij gewoonlijk aanbieden of 
waarvoor zij gewoonlijk bemiddelen, het krediet te zoeken dat qua soort en bedrag het best is aangepast, rekening 
houdend met de financiële toestand van de consument op het ogenblik van het sluiten van de kredietovereenkomst 
en met het doel van het krediet” (art. VII.75 WER). 
 

                                                
184 Zie Brussel (Kamer 5B) 27 november 2015, 2013/1 
AR/1473, Credimo / V. en faill. NV Erca, voorziening in cassatie verworpen door Cass. 2 november 2017, C. 
16.0306.N.  
185  Bv. Rb. Brussel 11 juni 2013, JT 2013, 611. 
186  Cass. 9 november 2012 (2 arresten), C.12.0051.N, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20121109-9 = TBBR 2013, 129, noot M. DE POTTER 
DE TEN BROECK, “De gekwalificeerde benadeling aanvaard, maar wat met de grondslag?” = RW 2012-13, 1415, 
noot E. ADRIAENS “Regelingsakte echtscheiding door onderlinge toestemming: kwalificatie, wilsgebreken en 
erkenning gekwalificeerde benadeling”; Antwerpen 31 mei 2016, RW 2017-18,  424. 
Zie verder I. BOONE, "Het verbintenissenrecht als remedie voor conflicten tussen gewezen echtgenoten na 
echtscheiding door onderlinge toestemming", in P. Senaeve, I. Boone, D. Declerck en J. Du Mongh 
(eds.), Personen- en Familierecht, (Brugge: die Keure, 2014), 81 en v. 
Anders het Nederlandse recht. 
187 HvJ 9 juli 2015, Bucura/SC Bancpost, curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-348/14. 
188 Onder de “oude”  Europese Richtlijn inzake consumentenkrediet (RL 87/102) HvJ 23 maart 2000, C-208/98 
Berliner Kindl Brauerei AG t. Siepert, ECLI:EU:C:2000:152, curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-208/98; 
onder de nieuwe richtlijn consumentenkrediet (2008/48) wordt dit niet tegengesproken door HvJ 19 november 
2015, Tarcău, ECLI:EU:C:2015:772, curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-74/15. 
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De regels inzake consumentenkrediet zijn ook van toepassing wanneer meerdere personen 
gezamenlijk het krediet aangaan en zich solidair verbinden; het kan hier om een solidariteit tot 
zekerheid gaan. Volgens de rechtspraak mag de kredietverlener bij samenwonende ontleners 
rekening houdende met de gezamenlijke inkomsten van beiden om de 
terugbetalingsmogelijkheden in te schatten189. 
 

ii)  Kosteloze borgtocht 
 

Nietigheidsregeling  
 
Sinds 2007 kennen we ook een bijzondere strenge regeling voor de zgn. kosteloze borgtocht 
in het algemeen (in de zin van art. 2043bis BW), nu art. 2043sexies BW bepaalt dat een borgtocht 
waarvan het bedrag kennelijk niet in verhouding is tot de terugbetalingsmogelijkheden van de 
borg, nietig is190. De terugbetalingsmogelijkheden moeten volgens diezelfde bepaling 
beoordeeld worden in het licht van de roerende en onroerende goederen en inkomsten van de 
borg. De borg die de borgtocht wil vernietigen draagt de bewijslast dat er bij het aangaan van 
de borgtocht een dergelijke kennelijke wanverhouding was191. 
 
Er moet dus geen bewijs meer geleverd worden van enig misbruik van omstandigheden, los 
van de wanverhouding zelf. Wel moet de regel zo worden geïnterpreteerd indien de borg de 
schijn heeft gewekt van voldoende terugbetalingsmogelijkheden; hij kan de borgtocht niet 
vernietigen indien het bedrag niet kennelijk in wanverhouding staat met het schijnbare 
vermogen en de levensstijl van de borg192. Met andere woorden: de nietigheid moet worden 
gezien als de sanctie van een - weliswaar strenge - onderzoekslast van de schuldeiser. De 
rechtsleer raadt de schuldeiser aan om vooraleer krediet te verlenen de borg opgave te laten 
doen van voldoende inkomsten en/of bestaande vermogensbestanddelen193 en geen genoegen 
te nemen met een borg die dat niet doet of kan doen. Verder moet de kredietverlener er dan 
over waken dat hij geen geldelijk plafond bedingt dat buiten proportie ligt met het vermogen. 
De wanverhouding zal immers niet beoordeeld  worden op grond van de werkelijke 
borgschuld, maar op grond van het plafond dat in de overeenkomst is bepaald. 
 

Toepassingsgebied  
 
Wat het toepassingsgebied van deze regel betreft, gaat het om volgens art. 2043bis BW om de 
gevallen waarin: 
 
  i) zekerheid wordt gesteld door middel van een rechtshandeling; 
 
  ii) van een natuurlijke persoon; 
 
  iii) jegens een professionele schuldeiser, d.i. een onderneming (art. I.1,1° en I.9, 
3° WER); 
 
  iv) die zgn. "kosteloos" is aangegaan, gedefinieerd als "het ontbreken van enig 
economisch voordeel, zowel rechtstreeks als indirect, dat de zekerheidssteller kan genieten 

                                                
189 Cass. 7 januari 2008, C.06.0637.F. 
190  Voor een bespreking, zie P. COUSSEMENT, in Bijzondere overeenkomsten 2007-2008, (187) 235-241. 
191 Zo ook E. DIRIX, RW 2007-2008, (218) 222 nr. 12. 
192 Zo ook E. DIRIX, RW 2007-2008, (218) 222 nr. 12. 
193 E. DIRIX, RW 2007-2008, (218) 222 nr. 12. 
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dankzij de borgstelling". Dit wordt volgens art. 2043ter BW wel vermoed tot bewijs van het 
tegendeel; de belangeloosheid wordt beoordeeld bij het aangaan (of uitbreiden) van de 
borgtocht; 
 
  v) waarbij een hoofdschuld wordt verzekerd. De hoedanigheid van de 
hoofdschuldenaar (professioneel, consument, enz.) is zonder belang. Ook de benoeming als 
borgtocht of medeschuldenaarschap is niet determinerend. De regel geldt bij zakelijke 
borgtocht slechts voor zover verenigbaar met de aard van de zakelijke zekerheid (meestal niet 
dus). 
 

5° Benadeling 
 
Nietigheid enkel in de wettelijk bepaalde gevallen: 
 
1° Nietigheid wegens benadeling bij verdeling (887 BW): geldt elke handeling die ten doel heeft 
de onverdeeldheid onder de mede-erfgenamen te doen ophouden, zelfs al mocht die handeling 
koop, ruil en dading of anders genoemd zijn194. Gaat het evenwel om een werkelijke en geen 
gesimuleerde dading, dan geldt de vernietigbaarheid niet195. 
Zoals gezegd kan de regelingsakte voor een echtscheiding met onderlinge toestemming niet 
worden aangevochten wegens deze benadeling196, ook al is die voor het overige onderworpen 
aan de gewone regels van verbintenissenrecht (waaronder ook de vernietigbaarheid wegens 
gekwalificeerde benadeling)197. 
 
2° Door een minderjarige gesloten overeenkomsten kunnen vernietigd worden wegens 
benadeling; dit kan zowel bij intrinsieke benadeling (wanverhouding tussen de prestaties) als bij 
extrinsieke benadeling (wanverhouding tussen de verbintenissen en de vermogensrechtelijke 
situatie van de minderjarige)198. 
 

Initiële onmogelijkheid – i.h.b. art. 1599 BW 
 
De nietigheid van de verkoop van andermans goed (art. 1599 BW) is een relatieve nietigheid ten 
gunste van de koper, die niet meer kan ingeroepen worden eenmaal de koper definitief 
beschermd is. Zolang dat evenwel niet vaststaat, kan de koper de nietigheid inroepen199. 
 
In een arrest van 15 september 2011200 oordeelt het hof van Cassatie evenwel dat de koper niet 
de keuze zou hebben om in plaats van de nietigheid te kiezen voor de sancties voor niet-
nakoming, nl. (in de veronderstelling dat uitvoering in natura niet mogelijk is) ontbinding dan 
                                                
194 Cass. 28 januari 2010, C.09.0036.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20100128-3 
= RABG 2010, 755 noot B. VERLOOY "De vernietiging van een dading wegens benadeling" = RW 2010-2011, 
742 = NjW 2010, 325, noot 'Toepassing van artikel 88 lid 1 BW op een transactionele verdeling', arrest dat evenwel 
genuanceerd werd door het hiernavolgende arrest van 3 april 2017. 
195 Cass. 3 april 2017, C.15.0508.N, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20170403-1. 
196  Cass. 9 november 2012 (2 arresten), zie 3 voetnoten hoger.  
197  Cass. 16 juni 2000, Arr.Cass. 2000, 1119, conclusie advocaat-generaal G. Dubrulle = T.Not. 2000, 526 = 
RW 2000-01, 238, noot W. PINTENS = TBBR 2000, 655, noot F. BUYSSENS en Y.-H. LELEU = EJ 2001, 31, noot 
P. SENAEVE = Div.Act. 2001, 163, noot A.-Ch. VAN GYSEL = RCJB 2002, 406, noot H. CASMAN; Cass. 20 april 
2006, Arr. Cass. 2006, 904 = TBBR 2009, 34; Cass. 14 oktober 2010, Pas. 2010, 2643 = RW 2011-12, 1209. 
198 Rb. Antwerpen 9 juni 2011, RW 2013-14, 1384. 
199  Cass. 8 februari 2010, C.08.0569, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20100208-1 = 
RW 2011-12, 1466 noot B. VAN DEN BERGH.  
200  Cass. 15 september 2011, C.10.0402.N, RW 2011-2012, 1515 afkeurende noot N. VAN HIMME, “Verkoop 
van andermans zaak: een kwestie van geldigheid of van wanprestatie”. 
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wel uitvoering bij equivalent. Nochtans is het feit dat de nakoming van de overeenkomst reeds 
vanaf het begin onmogelijk was in beginsel géén nietigheidsgrond en belet dit niet dat de belover 
van die verbintenis contractueel aansprakelijk is indien hij door het niet verkrijgen van 
beschikkingsbevoegdheid zijn verbintenis niet kan nakomen. Dit arrest dient dan ook te worden 
bekritiseerd. 
 

Nietigheid als sanctie van een informatierecht 
 
Zie de bespreking hoger van precontractuele informatieplichten, onder meer w.b. het 
bodemattest. 
 
De informatie moet verschaft zijn vooraleer de partij die er recht op heeft zich verbindt; daarom 
is de overeenkomst die ontstaat door het lichten van een optie door de informatieplichtige partij 
nietig indien de informatie net verschaft is wanneer de informatiegerechtigde zich verbonden 
heeft, d.wz. bij het aangaan van de optie (meestal aankoopbelofte) 201. 
 

Handelingsonbekwaamheid en feitelijke onbekwaamheid 
 

1° Feitelijke (on)bekwaamheid bij vertegenwoordiging 
 
De persoon die de rechtshandeling stelt moet feitelijk bekwaam zijn om toestemming te kunnen 
geven. Bij vertegenwoordiging is het de vertegenwoordiger die deze bekwaamheid moet hebben. 
Wanneer de lasthebber bij zijn aanstelling bekwaam was, maar niet bij het stellen van de 
handeling, is de handeling nietig (Cass. 7 januari 2010202). 
 

2° Handelings(on)bekwaamheid lasthebber en vertegenwoordiging 
 
Evenwel is de vertegenwoordiging wél geldig wanneer een onbekwame tot lasthebber wordt 
aangesteld (argument ex art. 1990 BW203). Verliest de lasthebber nadien zijn 
handelingsonbekwaamheid, dan verliest hij ook zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid 
(argument ex art. 2003 III BW). 
 

3° Handelingsonbekwaamheid lastgever 
 
Bij conventionele vertegenwoordiging (lastgeving) moet de lastgever handelingsbekwaam zijn 
voor de door de lasthebber gestelde rechtshandeling op het ogenblik waarop deze wordt gesteld 
(eveneens ex art/ 20003 III BW). De handelingsonbekwame kan immers enkel 
vertegenwoordigd worden op de door de wet bepaalde wijze. 
 

4° Rechtsgevolgen 
 

                                                
201  Zie bv. Antwerpen 14 oktober 2013, TBBR 2014, 494, dat stelt dat degene die een verbintenis aangaat een 
onroerend goed te kopen de wettelijke bescherming niet kan verliezen door te bedingen dat het tijdstip van sluiten 
van de overeenkomst pas later valt (enigszins onlogisch werd dan geoordeeld dat de informatie moet voorhanden 
zijn bij het lichten van de aankoopbelofte, terwijl het om het aangaan ervan zou moeten gaan). 
202 Cass. 7 januari 2010, C.08.0594.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20100107-2 = 
RW 2011-2012, 1593 noot S. VAN LOOCK, “De feitelijke bekwaamheid en de handelingsbekwaamheid van een 
lasthebber”, ook besproken door M. VAN MOLLE, “Het lot van de lastgeving in geval van feitelijke 
onbekwaamheid van één der partijen”, Verzekeringsnieuws 2013-1, 1.  
203 Dat de regel algemeen is vinden we onder meer bij H. DE PAGE & R. DEKKERS, Traité V (1975) nr. 383; B. 
TILLEMAN, Lastgeving (1997) nr. 86; Cass.fr. 5 december 1933, Pas. 1935 II 20. 
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De nietigheid is relatief en de handeling kan dus bekrachtigd worden nadat de onbekwaamheid 
is weggevallen: Cass. 22 mei 2009 (in casu een dading door een minderjarige gesloten)204. 
 

Nietigheid wegens belangenconflict 
 
Rechtshandelingen door een vertegenwoordiger gesteld in strijd met de regels inzake 
belangenconflicten zijn nietig. Het gaat in beginsel om een relatieve nietigheid in te roepen door 
de lastgever. In sommige gevallen echter is het verbod van openbare orde en de nietigheid dus 
absoluut. 
 
Men kan volgende situaties onderscheiden: 
 

1° Aan de rechtshandeling inherente belangenconflicten 
 
a) Selbsteintritt: 
Volgens art. 1596 BW mag de lasthebber niet zelf tegenpartij worden in de verkoop waarvoor 
hij mandaat heeft (zgn. Selbsteintritt); die nietigheidsgrond vervalt eenmaal de lastgeving is 
beëindigd. Wanneer de opdrachtgever persoonlijk instemt met de verkoop, beëindigt hij 
impliciet de lastgeving en kan hij dus die nietigheid niet meer inroepen205.  
 
b) "Twee heren dienen": Een lasthebber die “twee heren dient” stelt een nietige rechtshandeling: 
Cass. 18 maart 2004206. 
 
Voor beide situaties gelden er bijzondere regels voor tussenpersonen bij de aan- en verkoop van 
financiële instrumenten (europees geharmoniseerd in de MiFi-Richtlijn of MiFiD). 
 

2° Aan de rechtshandeling externe belangenconflicten:  
 
optreden tegen een persoon voor wie men in andere zaken als mandataris optreedt, zoals: 
- advocaat die optreedt tegen een partij die in een andere zaak cliënt is, behoudens toestemming 
van beide cliënten 
- Een gemeenteraadslid die als advocaat optreedt tegen zijn gemeente: strijdig met de openbare 
orde, RvS nr. 202.240207 (nu art. 27 § 2, 2° in het Vlaams gemeentedecreet; idem in het 
Provinciedecreet). 
 

Nietigheid wegens beperking van verbintenissen betreffende de toekomst 
 

1° Nietigheid van een beding over een niet opengevallen nalatenschap 

a) Omvang van het verbod 
 
Vanaf 1 september 2018 wordt het verbod op (en nietigheid van) overeenkomsten over een niet 
opengevallen nalatenschap (art. 1130 BW) versoepeld. Vanaf dan zijn erfovereenkomsten onder 
                                                
204 Cass. 22 mei 2009, RW 2010-2011, 25. 
205  Cass. 13 september 2012, C.11.0730.F, Century 21-Primogest, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20120913-2, Jaarverslag cassatie 2012, 23 = RW 2013-14, 
1100 noot B. VAN DEN BERGH, Het aankoopverbod voor lasthebbers krachtens art. 1596 BW: pleidooi voor een 
rechterlijke belangenafweging i.p.v. een absolute wettelijke onbekwaamheid?”. 
206 jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20040318-11 = RW 2004-05, 303  noot A. SMETS. 
207 RvS 23 maart 2010, nr. 202.240, www.raadvst-consetat.be/Arresten/202000/200/202240.pdf = RW 2010-
2011, 202. 
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bezwarende en bijzondere titel waarbij de decujus partij is, alsook globale erfovereenkomsten, in 
beginsel toegelaten (nieuw erfrecht). 
 
Daarnaast geldt het verbod ook onder oud recht enkel voor overeenkomsten  waarbij afspraken 
worden gemaakt over het lot van goederen voor zover die zich in de nalatenschap van een nog 
levende persoon zouden bevinden bij zijn overlijden. Het gaat dus om zgn. eventuele rechten, 
niet om rechten die daadwerkelijk, zij het op termijn of onder opschortende voorwaarde worden 
toegekend. Een aanwas- of verblijvensbeding in een overeenkomst waarbij twee of meer partijen 
bepaalde goederen of rechten verwerven onder het beding dat het geheel toekomt aan de 
langstlevende, heeft geen eventuele rechten tot voorwerp. Dat geldt volgens de 
cassatierechtspraak208 zelfs dan niet, wanneer de regeling een beding bevat dat deze eidnigt bij 
het bePiendigen van de samenwoning. 

b) Sanctie 
 
Traditioneel werd dit verbod van openbare orde geacht; de meeste auteurs leiden evenwel uit 
het cassatie-arrest van 31 oktober 2008 dat de regel slechts met een relatieve nietigheid wordt 
gesanctioneerd209. De nietigheid kan worden ingeroepen door de partijen bij de overeenkomst, 
de persoon over wiens nalatenschap het gaat en diens erfgenamen.  
 

2° Andere gevallen 
 
Zie onder meer: 
- art. 943 BW: schenking van toekomstige goederen is nietig; 
- art. XI.167 § 2 WER (voorheen 3 § 1 IV Auteurswet): beperking aan de mogelijkheid 
overdracht te bedingen van auteursrecht op toekomstige werken. 
 

Verkoop tussen echtgenoten 
 
Deze is slechts geldig in de 4 gevallen van art. 1595 BW. daarbuiten is ze relatief nietig. 
Bekrachtiging is mogelijk na de ontbinding van het huwelijk210. 
 

Potestatieve opschortende voorwaarde 
 
Een verbintenis is nietig indien ze is aangegaan onder de potestatieve voorwaarde van de zijde 
van degene die zich verbindt (art. 1174 BW). Die regel betreft niet de ontbindende voorwaarde 
(Cass. 24 februari 2014211) noch de potestatieve opschortende voorwaarde aan de zijde van de 
schuldeiser212.  
 
Zie ook meer specifiek art. VI.83, 1° WER en 13,1° Wet KMO-financiering voor de nietigheid 
van bedingen die "voorzien in een onherroepelijke verbintenis van de consument terwijl de 

                                                
208 Cass. 21 oktober 2016, RW 2017-18, 979 noot D. MICHIELS, "Beding van aanwas tot einde relatie is 
rechtsgeldig". 
209 Cass. 31 oktober 2008, Pas. 2417, besproken door H. CASIER, N. GEELHAND DE MERXEM, I. SCHERMANS & 
B. VERDICKT, “De erfovereenkomst is niet langer strijdig met de openbare orde”, TEP 2010, 126 v. 
210 Cass. 24 februari 2017, C.16.0285.N, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20170224-4. 
211 Cass. 24 februari 2014, C.13.0293.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20140224-3 
= RW 2015-16, 1416. 
212 Cass. 24 maart 2017, F.16.0067.N, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20170324-6. 
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uitvoering van de prestaties van de onderneming onderworpen is aan een voorwaarde waarvan 
de verwezenlijking uitsluitend afhankelijk is van haar wil". 
 
Het Franse Hof van cassatie maakte van deze regel een wel bijzondere toepassing in een arrest 
van 26 september 2012, waarin een eenzijdig optioneel forumbeding op die grond nietig werd 
verklaard213; in een recenter arrest van 7 oktober 2015 echter heeft het Hof zo'n beding toch 
geldig geacht mits de alternatieve fora voldoende bepaald zijn214. 
 

Nietigheden wegens discriminatie 
 
Zie onder meer de drie Antidiscriminatiewetten (ARW 1993, ADW 2007, Wet gelijkheid 
mannen en vrouwen 2007) en bijzondere bepalingen voor bepaalde sectoren, zoals bv. art. 32.1 
Rl. 2009/72/EG (Derde Elektriciteitsrichtlijn) (over de toegang van derden tot de transmissie- 
en distributiesystemen, gegrond op transparantie en non-discriminatie betreft). 
 
Er bestaat evenwel buiten concrete rechtsregels om géén algemeen discriminatieverbod tussen 
burgers onderling. Art. 10 en 11 GW houden géén rechtstreekse verplichtingen in voor burgers 
onderling en dus géén horizontaal discriminatieverbod, maar betreffen enkel de 
publiekrechtelijke functie van de overheid: terecht zo Cass. 29 maart 2010215. Veel 
teleurstellender in dit opzicht is overweging B.14.7. van arrest 17/2009 van het Grondwettelijk 
Hof216, volgens dewelke elke ongelijke behandeling in de verhoudingen tussen burgers 
waarvoor geen verantwoording kan worden gegeven een fout uitmaakt (art. 1382 BW). 
 

Omvang nietigheid en gevolgen nietigheid rechtshandeling 
 

1° Omvang nietigheid 
 
Of de nietigheid van een beding ook die van de overeenkomst meebrengt, hangt ervan af of de 
overeenkomst op dit punt ondeelbaar is of niet, wat een vraag is van uitleg van de overeenkomst. 
Hetzelfde geldt bij de beoordeling van het gevolg van een nietige voorwaarde (zie bv. voor de 
vraag of een nietige staatssteun ook de nietigheid van de kredietovereenkomst en de eraan 
gekoppelde zakelijke zekerheden meebrengt (neen), Cass. 10 januari 2014, faill. Forges de 
Clabecq217). Het Hof van cassatie besliste dat ook bij een overdreven concurrentieverbod een 
dergelijke gedeeltelijke nietigheid mogelijk is, indien de overeenkomst deze matiging toestaat218. 
De beperking van de nietigheid tot een nietig deel of de reductie van de nietige bepaling tot wat 
geldig is, zijn dus ook bij absolute nietigheden mogelijk. Het kan wel zijn dat de ratio legis zich 
verzet tegen een “geldingsbehoudende reductie” - deze vraag komt infra aan bod voor 
onrechtmatige bedingen in consumentenovereenkomsten alsook verder inzake strafbedingen.  
 

                                                
213 legimobile.fr/fr/jp/j/c/civ/1ere/2012/9/26/11-26022/. 
214 www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/1053_7_32739.html 
215 Cass. 29 maart 2010, S.08.0147.N. 
216 www.grondwettelijkhof.be/public/n/2009/2009-017n.pdf. Zie mijn commentaar "Grondwettelijk Hof  en 
de antidiscriminatiewetten: gebrek aan moed, maar wel op vele punten een inperking van de wet", 
http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2009/02/grondwettelijk-hof-en-de.html, randnr. 2. 
217  Cass. 10 januari 2014, C.13.0123.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20140110-1a 
= RW 2014-15, 1542. 
218 Cass. 23 januari 2015, Renson, C.13.0579, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20150123-3 = JT 2015, 34;  Cass. 25 juni 2015, voltallige zitting, concl. a.g. Th. Werquin, JT 2015, 727 met p. 717 
bijdrage S. LAGASSE, “La réduction, variation de la nullité partielle, appliquée aux clauses de non-concurrence”. 
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Van bepaalde bedingen moet de nietigheid apart worden beoordeeld. Dit geldt in het bijzonder 
voor forum- en arbitragebedingen219 en rechtskeuzebedingen (voor forumbedingen: art. 25 VI 
Brussel-Ibis-Vo.). 
 

2° Wilsrecht / Afstand van nietigheid / bevestiging 

a) Wilsrecht; taak van de rechter 
 
Relatieve nietigheden dienen door de beschermde partij te worden opgeworpen; de rechter kan 
niet ambtshalve de nietigverklaring uitspreken die niet is gevraagd. Uit recente rechtspraak kan 
men wel afleiden dat de rechter wel de taak heeft te onderzoeken of de rechtshandeling niet op 
een andere grond nietig is dan diegene die de eiser inroept (in casu de nietigheid wegens 
benadeling voor meer dan een vierde bij verdeling, waar eiser enkel de benadeling voor meer 
dan 7/12 bij verkoop onroerend goed had ingeroepen220). 

b) Afstand en bevestiging 
 
Van een relatieve nietigheid kan afstand worden gedaan. Een cassatie-arrest van 25 maart 2011 
oordeelt dat van de nietigheid wegens het ontbreken van een bodemattest afstand kan worden 
gedaan ook buiten een verzaking in de authentieke akte om221. 
 
Tenzij er afwijkende regels gelden, geldt voor de bevestiging van de nietige rechtshandeling 
geen termijn waarbinnen die zou moeten geschieden. Het Hof van cassatie drukt dit zo uit, dat 
de bevestiging mogelijk is zolang ook het recht op nietigverklaring niet is verjaard222 (nadien is 
een bevestiging in zekere zin overbodig). 
 

3° Gevolgen nietigheid 
 

a) Voor de nietigverklaring 
 
Alvast bij een relatieve nietigheid bestaat de overeenkomst wel zolang de nietigverklaring niet 
door de rechter is uitgesproken223 (tenzij de nietigheid door partijen is aanvaard). Ongeacht 
welke rol men toekent aan de rechterlijke beslissing, is de vernietiging in ieder geval een wilsrecht 
van de beschermde partij en geen automatisch rechtsgevolg. 

b) Na de aanvechtingstermijn 
 

                                                
219 Vgl. Cass. (Fr.) 7 mei 1963, Gosset ; in de VS SC US 1967 in Prima Paint v Flood & Conklin. 
220 Cass. 10 februari 2014, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20140210-1 = RW 2015-16, 
903 met noot. 
221 Cass. 25 maart 2011, C.09.0639.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20110325-3. 
222  Cass. 21 maart 2014, C.13.0404.F, Universal Move In, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20140321-4 = RW 2014-15, 1542; in deze zaak diende 
de makelaar tegen wie de nietigheid van de makelaarsovereenkomst wegens strijdigheid met art. 88 WMPC werd 
ingeroepen, dan ook niet aantonen dat deze bevestigd werd vooraleer de klant het verkoopcompromis tekende 
met de door de makelaar aangebrachte kandidaat-koper. 
223  Bv. betreffende art. 24 LVO (nu 79 VerzW), maar de regel geldt algemeen: Cass. 21 mei 2007, RW 2009-
2010, 1432 = jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20070521-3. 
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Voor relatieve nietigheden geldt er in beginsel een termijn voor aanvechting in rechte van 10 
jaar; de termijn loopt van zodra het wilsgebrek is weggevallen, d.w.z. wanneer de betrokkene 
kennis heeft van de nietigheidsgrond en de vrijheid om in te stemmen.  
 
Na het verstrijken van die termijn is de aanspraak op nietigverklaring verjaard, en kan de 
nietigheid nog bij wijze van exceptie worden ingeroepen.  
 
Voor sommige nietigheden gelden aparte regels: zo moet de nietigheid van een commerciële 
samenwerkingsovereenkomst wegens het ontbreken van de vereiste precontractuele informatie 
worden ingeroepen binnen de 2 jaar na het sluiten van de overeenkomst, maar vereist dit geen 
instelling van een eis in rechte224. 
 
Voor de nietigehdne uit het huwelijskgeoderenrecht geldt er een verkorte verjaringstermijn van 
1 jaar vanaf de kennisname. 

c) Vanaf het tijdstip van de nietigverklaring geldt er terugwerking 
 
Eenmaal de nietigheid is ingetreden, heeft ze wel terugwerkende kracht: de prestaties worden 
geacht nooit verschuldigd te zijn geweest: 
- wat de reeds verrichtte onverschuldigde prestaties of verrijking betreft: deze kunnen in beginsel 
worden teruggevorderd op grond van de de regels inzake onverschuldigde betaling en 
ongerechtvaardigde verrijking (zo bv. is na nietigverklaring van een uitgevoerde 
huurovereenkomst een bezettingsvergoeding mogelijk); zie verder Deel III, waar ook 
denuitzodneirng op de restitueiplicht wordt besproken voor het geval de openbare orde dat 
vereist; 
- de overeenkomst kan geen grondslag meer zijn voor andere verplichtingen225; 
- wat de niet uitgevoerde prestaties betreft kan er dus ook geen schadevergoeding verschuldigd 
zijn wegens wanprestatie226 (maar mogelijk wel wegens precontractuele aansprakelijkheid, op 
grond van art. 1382 BW). Dit is anders bij ontbinding, waar de overeenkomst als rechtshandeling 
niet ongedaan wordt gemaakt (maar enkel verbintenissen of andere bepalingen die eruit 
voortvloeien) en de eventueel verschuldigde vergoeding dus een contractuele vergoeding is. 
 

d) Mogelijke precontractuele schadevergoedingsplicht 
 
Bij buitencontractuele aansprakelijkheid, en meer bepaald precontractuele aansprakelijkheid, is 
de maatstaf voor schadevergoeding het zgn. negatief belang (reliance interest, Vertrauensinteresse): 
de vergoeding strekt er niet toe een partij te plaatsen in de positie waarin ze zou geweest wanneer 
de overeenkomst geldig was gesloten en nagekomen, maar waarin ze was geweest indien de 
precontractuele fout niet was begaan, en ze dus geen precontractuele kosten zou gemaakt 
hebben; dit kan uitzonderlijk ook de winst omvat die men derft door de gemiste kansen van 
andere transacties die men daardoor niet heeft gesloten.  
 

                                                
224  Cass. 17 september 2015, C.14.0188.N, RW 2016-17, 699 noot F. PEERAER, "De buitengerechtelijke 
vernietiging: erkend in het kader van de Wet Precontractuele Informatie, maar slechts hoogst uitzonderlijk 
relevant". 
225  Zie bv. Cass. 28 november 2013, C.12.0556.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20131128-3 = RW 2014-15, 584. 
226  Vgl. in Nederland HR 11 oktober 2013, 
uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2013:CA3765. 



© Matthias Storme Gent-Mariakerke - versie 23 februari 2018  
 

52 

Enkele bijzondere toepassingen uit de rechtspraak: 
 
Cass. 24 september 2009: mogelijke in solidum aansprakelijkheid van de notaris voor 
terugbetaling van de prijs aan de koper bij een nietig gebleken verkoop227. Hetzelfde geldt 
wanneer de koper in plaats van de nietigverklaring schadevergoeding vordert - al is dit wel 
betwistbaar in geval de notaris enkel lasthebber van de verkoper en niet van de koper is (dan 
geldt in beginsel de regel van de niet-samenloop). De grondslag van de aansprakelijkheid van de 
notaris is in beginsel het gemeen contractenrecht; voor zijn optreden bij het verlijden van 
authentieke akten gelden er daarbuiten ook specifieke wettelijk bepaalde advies- en 
informatieplichten (zie art. 9 Notariswet)228. 
 
Bij nietigheid van een franchising-overeenkomst wegens miskenning van de precontractuele 
informatieplicht (art. X.30 WER) kan er een billijk bedrag toegekend voor investeringen 
waarvoor de franchisenemer geacht wordt geen return te hebben verkregen229. 
 

Onrechtmatige bedingen 
 
Nietig zijn ook “onrechtmatige bedingen”. 
 

1° Toepassingsgebied van de onrechtmatigheidscontrole in 
consumentenovereenkomsten 

a) Toepassingsgebied ratione materiae 
 
De belangrijkste regeling is nu te vinden in het WER Boek VI  en vormt onder meer de 
omzetting van EU-RL 93/13. Uitgesloten van de controle zijn bedingen waarin dwingende 
wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen zijn overgenomen (art. 1 II RL). Het HvJ 
verduidelijkte reeds enkele malen dat dit enkel dwingende bepalingen betreft en een beding dat 
een regel van aanvullend recht overneemt dus niet aan de controle ontsnapt230. 
 
De regel geldt niet voor kernbedingen: 
- deze uitzondering wordt beperkend uitgelegd: het beding moet “een kernprestatie vastleggen 
van het contractuele kader waarvan het deel uitmaakt, die als zodanig kenmerkend is voor dat 
kader”231; in een kredietovereenkomst zijn bv. een beding dat de rentevoet kan worden 
gewijzigd of een beding van risicoprovisie geen kernbedingen232, evenmin als een beding dat de 
ontlener het verschil tussen aankoop- en verkoopkoers van vreemde valuta laat bijbetalen233; 
- van belang is ook de behandeling van aanverwante bedingen zoals opzeggingsbedingen; ook 
dit komt infra aan bod naar gemeen recht. Daarbovenop is er de bijkomende toetsing in 
consumentenovereenkomsten, zo bv. een arrest cassatie 21 december 2009: een beding in een 

                                                
227 Cass. 24 september 2009, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20090924-2 = RW 
2009-2010, 1352. 
228 Indien de notaris betrokken is bij het verkoopcompromis geldt enkel het gemeen contractenrecht, zie Cass. 
23 november 2008, C.06.0158.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20081023-1 = 
R.Not.B. 2009, 197 en bespreking J. GOEMAERE op p. 143 v. 
229  Hof Gent 18 november 2013, RW 2013-14, 1185. 
230 HvJ 21 maart 2013, Rewe Vertrieb, curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-92/11, en HvJ 10 september 
2014, Kusionova / SMART capital, curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-34/13 
231 HvJ 23 april 2015, Van Hove / CNP Assurances, curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-96/14. Zie ook 
HvJ 30 april 2014, Arpad Kásler, curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-26/13. 
232  HvJ 26 februari 2015, Matei / Volksbank Romania, curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-143/13. 
233 HvJ 30 april 2014, Arpad Kásler, curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-26/13. 
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onroerende verkoop bepaalde dat wanneer de opschortende voorwaarde van het vinden van 
een financiering niet vervuld werd binnen de bepaalde termijn, het voorschot toekomt aan de 
verkoper; het werd nietig verklaard omdat dit gold ongeacht de toerekenbaarheid aan de koper, 
en de voorziening in cassatie werd verworpen234. 

b) Toepassingsgebied ratione personae 
 
De wetgeving geldt ook voor de rechtsverhouding tussen de NMBS en een treinreiziger235. 
 

2° Criteria van onrechtmatigheid in consumentenovereenkomsten en toepassingen 
 
In het WER vinden we:  
- een definitie en algemeen criterium in art. I.8, 22° WER en VI82 v. WER  
- een zwarte lijst in art. VI.83 WER (voorheen 74 WMPC). 
Het HvJ heeft de criteria van onrechtmatigheid nader uitgelegd in het arrest Aziz van 14 maart 
2013236 en in Banco Primus / Gutierrez Garcia van 26 januari 2017237. Van belang is met name 
dat: 
- het onevenwicht dient te worden beoordeeld in het licht van de regels die zonder dat beding 
zouden gelden 
- voor de vraag naar de strijd met de goede trouw de rechter moet nagaan of de bedinger er 
redelijkerwijze van kon uitgaan dat de consument het beding zou hebben aanvaard bij 
afzonderlijke onderhandeling, alsook wat de gevolgen van het beding zijn in het kade rvan het 
toepasselijke recht. 
 
Toepassingen: 
- Zie verder infra de bespreking van strafbedingen. 
- Recent opgedoken bedingen die onrechtmatig zouden kunnen zijn: 
-  een non-disparagement-clause, waarbij de koper van een goed of dienst zich ertoe verbindt geen 
commentaar te geven op zijn ervaring met dat goed of die dienst238; 
- no-show-bedingen in vliegtuitickets die het de passagier verbieden een later deel van de reis te 
ondernemen indien het eerdere deel niet is gebruikt. 
 
Daarnaast zijn er bijzondere regels in bijzondere wetten en besluiten (bv. KB van 12 januari 
2007 bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars). 
 
In sommige landen kunnen bedingen a priori ongeldig zijn omdat de staking ervan reeds werd 
bevolen239. 
 

3° Transparantie- of duidelijkheidsplicht 
 

                                                
234 C.08.0499.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20091221-9 = JLMB 2010, 203. 
235 GwH 26 oktober 2005, www.const-court.be/public/n/2005/2005-159n.pdf ; Cass. 6 mei 2014, A.V./NMBS 
P.13.1291.N, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=F-20140506-2; voor een toepassing, zie Vred. 
Westerlo 2 maart 2016, RW 2016-17, 273. 
236 HvJ 14 maart 2013, Aziz, curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-415-11. 
237 HvJ 26 januari 2017, Banco Primus / Gutierrez Garcia, curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-421-14. 
238 In de VS zijn dergelijke bedingen in standaardvoorwaarden verboden door de Consumer Review Fairness 
Act van 2016: www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/5111. 
239 Over sommige aspecten van de gevolgen van zo' rechterlijke beslisisng voor derden, zie HvJ 21 december 
2016, Biuro podróży „Partner”, curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-119/15. 
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Onrechtmatig zijn ook bedingen die niet duidelijk zijn240. Dit geldt ook voor kernbedingen. Ze 
moeten niet enkel grammaticaal duidelijk zijn:  
“het vereiste dat een contractueel beding duidelijk en begrijpelijk is opgesteld aldus moet worden verstaan dat het 
niet alleen gebiedt dat het litigieuze beding voor de consument grammaticaal begrijpelijk is, maar ook dat in de 
overeenkomst de concrete werking van het wisselkoersmechanisme van de vreemde valuta waarnaar het betrokken 
beding verwijst alsmede de verhouding tussen dit mechanisme en het mechanisme dat is voorgeschreven door andere 
bedingen betreffende de vrijgave van de lening, transparant zijn gespecificeerd, zodat de consument op basis van 
duidelijke en begrijpelijke criteria de economische gevolgen die er voor hem aan zijn verbonden, kan voorzien” 
(HvJ 30 april 2014, Arpad Kásler241).  
 
Vgl. ook infra de nietigheid van prijswijzigingsbedingen die niet de criteria voor de berekening 
van de prijsaanpassing bevatten (HvJ C-92/11, RWE / Verbraucherzentrale NRW242). 
 

4° Wijze van opwerpen van de nietigheid; ambtshalve toepassing 
 
Het gaat om een relatieve nietigheid, die evenwel verschilt van bepaalde relatieve nietigheden 
(met name de wilsgebreken) doordat de beschermde partij zich niet op de nietigheid moet 
beroepen; de rechter kan de nietigheid dus ambtshalve toepassen, en moet deze zelfs ambtshalve 
opwerpen, zij het dat de beschermde partij er wel afstand van kan doen243. Uit het arrest-Pannon 
van het HvJ244 leidt men wel af dat die afstand enkel in rechte kan gebeuren, nadat de rechter 
de mogelijke nietigheid heeft opgeworpen. Dit sluit aan de bij de rechtspraak van het Hof van 
Justitie over de Richtlijn onrechtmatige bedingen245. Een gevolg is ook dat het middel voor het 
eerst in cassatie kan worden aangevoerd, nu de rechter het middel had moeten onderzoeken246. 
 
Wanneer de rechter een beding niet onderzocht heeft, kan een rechterlijke beslissing ten aanzien 
van de onrechtmatigheid van dat beding in beginsel ook geen gezag van gewijsde hebben247. 
 
De Europese rechtspraak verplicht er niet toe dat ook notarissen die akten verlijden ambtshalve 
de bedingen toetsen op hun onrechtmatigheid248. Wel verplicht art. 9 § 1 II van de Belgische 
notarisambtwet de notaris ertoe om onevenwichtige bedingen te melden aan partijen. 
 
het feit dat een beding in casu niet concreet gebruikt is geworden, verhindert niet dat de rechter 
het beding kan toetsen, en uit de vaststelling dat er onrechtmatige bedingen zijn opgenomen alle 
passende gevolgen te verbinden249. 
                                                
240 Zie uitvoerig E. TERRYN, Transparantie en algemene voorwaarden. Nood aan hervorming?", TPR 2017, 13. 
241 HvJ 30 april 2014, Arpad Kásler , curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-26/13. 
242 HvJ 21 maart 2013, curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-92/11. Zie verder ook HvJ 23 oktober 
2014, Schulz e.a., curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-359/11. 
243 Bv. Hof Gent 4 januari 2012, NjW 2012, 70; Hof Brussel 20 april 2012, NjW 2012, 549 noot R. STEENNOT 
(het laatste arrest betreft art. 8 W. 17 juli 2002 betreffende transacties uitgevoerd met instrumenten voor 
elektronische overmaking van gelden, intussen vervangen door art. 37 § 1 lid 3 W. Betalingsdiensten). 
244 HvJ 4 juni 2009, Pannon GSM, curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-243/08 
245 O.a. HvJ 26 oktober 2006, Mostaza Claro, curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-168/05; HvJ 26 april 
2012 in C-472/10, Nemzeti Fogyasztovedelmi Hatosag t. Invitel, curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-472/10; 
HvJ 30 mei 2013, Jörös t. Aegon, curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-397/11. 
246  Vgl. in Nederland HR 13 september 2013, 
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2013:691. 
247 Zie HvJ 26 januari 2017, Banco Primus / Gutierrez Garcia, curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-421-
14, randnr. 50. 
248  HvJ 1 oktober 2015, C-32/14, ERSTE Bank Hungary, eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?uri=CELEX:62014CJ0032. 
249 Zie HvJ 26 januari 2017, Banco Primus / Gutierrez Garcia, curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-421-
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5° Gevolgen van de nietigheid tussen de contractspartijen 

 
* Wb de gevolgen voor de rest van de overeenkomst: zie de bespreking supra l, 3° over de vraag 
of enkel het beding nietig is dan wel de hele overeenkomst. 
 
* Indien het nietige beding een element regelde dat noodzakelijk is om de overeenkomst te 
doen werken, valt de overeenkomst niet weg wegens onwerkbaarheid indien de regel van 
aanvullend recht een regeling bevat waardoor de overeenkomst wel werkbaar is. Een dergelijke 
vervanging is niet strijdig met het Europees verbruikersrecht (HvJ 30 april 2014, Arpad 
Kásler250); wat evenwel europeesrechtelijk niet kan bij een onrechtmatig beding is de aanpassing 
van het beding door de rechter naar een geldig beding (conversie in een ander beding), zie HvJ 
14 juni 2012 in Banco Español de Crédito251. 
 

Niet-arbitreerbaarheid 
 
Een arbitrage-overeenkomst is niet werkzaam als het geschil niet vatbaar is voor arbitrage. Dat 
er in het kader van het geschil ook regels van openbare orde relevant zijn (bv. 
mededingingsrecht), is niet voldoende niet om de arbitrage-overeenkomst nietig te maken. 
 
Wel zal een arbitrage-overeenkomst gepaard aan een keuze van een buitenlands recht in materies 
waar er regels zijn van bijzonder dwingend recht met voorrang op het toepasselijke recht, in 
beginsel de nietigheid van de op voorhand (d.i. voor het rijzen van het geschil) gesloten 
arbitrage-overeenkomst meebrengen (idem voor een bevoegdheidsovereenkomst, tenzij deze 
geldig is onder Europees of internationaal recht met voorrang op het interne recht). Dat zien 
we met name bij arbitrage-plus-rechtskeuzebedingen in concessie-overeenkomsten die onder de 
wet van 1961 vallen: volgens de cassatierechtspraak is de arbitrage-overeenkomst geldig voor 
zover de arbiters verplicht worden die Belgische wet toe te passen252. Hetzelfde geldt voor een 
agentuurovereenkomst253. Het beding is wel geldig wanneer voldoende waarschijnlijk is dat de 
Belgische regels wel zullen worden toegepast254 en wellicht ook wanneer wordt vastgesteld dat 
het toe te passen vreemde recht een gelijkwaardige bescherming biedt als het Belgische recht255. 
 

                                                
14, randnr. 50. 
250 HvJ 30 april 2014, Arpad Kásler, curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-26/13. 
251 HvJ 14 juni 2012, Banco Español de Crédito, curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-618/10. 
252  Cass. 16 november 2006, Van Hopplynus, RW 2008-09, 1344 = TBH 2007, 889 noot L. MERTENS; Cass. 14 
januari 2010, Sebastian, RW 2010-2011, 1087 noot D. MERTENS “Over de arbitreerbaarheid van 
concessiegeschillen” = RABG 2011, 303 noot An HANSEBOUT. Eerder Cass. 28 juni 1979, Audi NSU t. Adelin 
Petit NV, Pas. I 1260 concl. KRINGS = RW 1980-81, 539 = JT 1979, 626 = RCJB 1981, 332 noot R. VANDER 
ERLST. 
Zie algemeen en rechtsvergelijkend over deze vraag J. KLEINHEISTERKAMP, "The Impact of Internationally 
Mandatory Laws on the Enforceability of Arbitration Agreements" (2009): 
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1496923. 
253  Cass. 3 november 2011, C.10.0613.N,  jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20111103-
3 = RW 2011-2012, 1646 noot D. MERTENS, “Handelsagentuur en arbitrage” = RABG 2012, 417 noot K. SWERTS 
& B. VOLDERS. 
254 Cass. 2 februari 1979, Bibby Line, Pas. I 634, in casu een bevoegdheidsbeding met keuze voor forum in Zweden. 
255  Cass. 3 november 2011, C.10.0613.N,  jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20111103-
3 = RW 2011-2012, 1646 noot D. MERTENS, “Handelsagentuur en arbitrage”. Kh. Brussel 6 november 2012, 
NjW 2014, 364 noot Claudia VAN SEVEREN, oordeelde dat het Zwitserse recht geen gelijkwaardige bescherming 
biedt. 
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Over de conformiteit met het EU-recht van de verplichting de Belgische agentuurwet toe te 
passen bij keuze van het recht van een andere lidstaat die ook de Europese Agentuurrichtlijn 
heeft omgezet, werd door het Hof van cassatie een prejudiciële vraag gesteld aan het HvJ in de 
zaak-Unamar256. De vraag had betrekking op de oude EVO en niet op de Rome-I-verordening 
die intussen in de plaats ervan is gekomen (en mogelijks op dit punt afwijkt). Het Hof heeft 
in257 beslist dat in zo’n geval de rechtskeuze maar opzij mag worden geschoven “indien de 
aangezochte rechter, rekening houdend met de aard en het voorwerp van deze dwingende bepalingen, omstandig 
vaststelt dat de wetgever van de lidstaat waar de zaak wordt behandeld, het in het kader van de omzetting van 
de richtlijn van fundamenteel belang heeft geacht om de handelsagent in de betrokken rechtsorde een bescherming 
te bieden die ruimer is dan die waarin deze richtlijn voorziet”. Niet bepaald een duidelijk antwoord, dat 
het Hof van cassatie ertoe verplicht de motieven van de Belgische Agentuurwet te onderzoeken. 
Het Hof van Cassatie heeft het antwoord grotendeels naast zich neergelegd door de bewijslast 
om te keren en het beroepsarrest te verbreken258. 
 
In geval een rechtsverhouding door dwingend recht wordt geregeld, is een arbitrage-
overeenkomst in beginsel enkel geldig indien ze na het rijzen van het geschil wordt gesloten 
(zie bv. a contrario Cass. 13 maart 2014259 in verband met de Wet van 1 april 1976 betreffende 
de verticale integratie in de sector van de dierlijke productie). De vraag rijst of dit standpunt 
nog geldt onder de nieuwe arbitragewet van 24 juni 2013, nu art. 1676 GerW de 
arbitreerbaarheid slechts uitsluit waar de wet dat bepaalt (onder meer bij 
arbeidsovereenkomsten). 
 
In consumentenovereenkomsten zijn arbitragebedingen niet per se onverbindend voor de 
consument: ze staan niet op de zwarte lijst van onrechtmatige bedingen, zodat de 
onrechtmatigheid in concreto moet worden beoordeeld. Art. 10 van de nieuwe ADR-Richtlijn 
11/2013 lijkt evenwel in te houden dat voor het geschil gesloten arbitrage-overeenkomsten de 
consument het recht niet kunnen ontzeggen het geschil aan de (bevoegde) rechter voor te 
leggen; anderzijds vraagt die RL wel maatregelen om alternatieve geschillenbeslechting bij 
consumentenovereenkomsten te bevorderen (o.m. een verplichting van de onderneming om 
de consument in te lichten over de ADR-mogelijkheden). 
 

Nietigheden ter bescherming van derden, in het bijzonder gezinsleden 
 
Nietigheden ten gunste van derden vinden we in ons recht hoofdzakelijk ter bescherming van 
de belangen van het gezin tegen handelingen van een van de echtgenoten260.  
 
                                                
256 Cass. 5 april 2012, C.11.0430.N, Unamar, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20120405-2 = Pas. 2012, 760 = TBH 2012, 937. 
257 HvJ 17 oktober 2013, Unamar, curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-184/12 = JT 2014, 302 noot P. 
HOLLANDER = JLMB 2015, 392 noot C. STAUDT en P. KILESTE = RABG 2014, 818 noot K SWERTS = TBH 
2015, 67 noot J. MARY; conclusies a.g. Wahl op eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CC0184:NL:HTML. Dat de agentuurrichtlijn zelf 
ook van bijzonder dwingend recht is (in verhouding tot niet-EU recht), werd overigens eerder al beslist door het 
HvJ in C-381/98, Ingmar, curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-381/98. 
258 Cass. 12 september 2014, C.11.0430.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20140912-1 = RW 2015-16, 537. 
259 Cass. 13 maart 2014, C.13.0347.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20140313-4. 
260 Anders dan bij de meeste andere regels, wordt bij rechtsconflicten hierop naar Belgisch IPR niet de lex 
contractus toegepast, maar de wet toepasselijk op de staat van personen, en met name op het primair huwelijksstelsel 
– Cass. 25 mei 1992, TBBR 1993, 455 noot I. COUWENBERG = T.Not. 1992, 432 noot F. BOUCKAERT = 
JLMB 1992, 938 noot S. NUDELHOLE = RCJB 1994, 664 noot N. WATTE. Nu is dit gecodificeerd in art. 48 
§ 2, 6° WIPR. 
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Van belang voor persoonlijke zekerheden is meer bepaald de bepaling van art. 224 § 1, 4° BW, 
krachtens dewelke persoonlijke zekerheden door een der echtgenoten gesteld zonder 
instemming van de andere261, die de belangen van het gezin in gevaar brengen, op verzoek van 
de andere echtgenoot kunnen worden nietig verklaard262. Verder kan ook art. 1422 iuncto 1419 
BW spelen, doch dat vereist een vrijgevigheid (begiftigingsoogmerk), maar geen gevaar voor 
het gezin263. 
 
De vereisten voor nietigverklaring zijn bij persoonlijke zekerheden de volgende: 
 
a) Huwelijksvereiste: Ook de hoedanigheid van echtgenoot dient slechts aanwezig te zijn op 
het ogenblik waarop de zekerheid wordt gesteld 264.  
 
b) Vereiste van gevaar voor het gezin: ook dit moet worden beoordeeld op het ogenblik waarop 
de zekerheid wordt gesteld265. Voor de beoordeling moet rekening worden gehouden met de 
vermogenstoestand van het gezin (inkomsten, vermogen, bestaande schulden, lasten 
waaronder kinderen) en het belang van het gezin bij de hoofdovereenkomst266. Een beperkt 
gebruik van de wagen die met het verstrekte krediet werd aangekocht door de vennootschap-
hoofdschuldenaar maakt nog niet dat de borg door de zaakvoerder daardoor in het belang van 
het gezin zou zijn gesteld267.  
 

                                                
261  Bij instemming geldt de sanctie niet: Hof Luik 17 april 1990, Act.Dr. 1991, 233 noot M. FORGES. 
262 Zie hierover verder A. VERBEKE, "De bank en de gehuwde cliënt", in Actuele ontwikkelingen in de 
rechtsverhouding tussen bank en consument, Antwerpen 1994; S. STIJNS, “Zekerheden en miskende echtgenoten: het 
toepassingsgebied van artikel 224, 1, 4° BW”, in Liber amicorum Roger Dillemans, red. W. Pintens, Story Antwerpen 
1997, I, 311-341 P. SENAEVE, “Knelpunten uit het primair stelsel: art. 221, 223 en 224 BW”, in W. Pintens & 
B. Van der Meersch, De wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels.  De wet van 14 
juli 1976.  Een evaluatie, Maklu Antwerpen 1997, 1 v.; F. HERINCKX, “L’annulation de certains actes posés au 
mépris des règles du régime primaire ou qui mettent en péril les intérêts de la famille”, in L. Raucent & Y.H. Leleu, 
Rép.Not, Les régimes matrimoniaux, I, Le régime primaire, Larcier Brussel 1997,  249 v.; F. TAINMONT, “L’acte de 
cantonnement posé par un des époux dans le cadre de son activité professionnelle et la mise en péril des intérêts 
de la famille”, RTDFam. 2000, 238 v.; S. STIJNS & A. CUYPERS, “Persoonlijke zekerheden en echtgenoten of 
onzekerheden omtrent zekerheden: artikel 224 § 1, 4° van het Burgerlijk Wetboek”, in Borgtocht en garantie. 
Persoonlijke zekerheden actualia, , 37 v.; M.A. MASSCHELEIN, “De borgstelling door één van de echtgenoten”, 
TBBR 2008, 442. Voor toepassingen in de rechtspraak en bespreking ervan, zie G. BAETEMAN, “Overzicht van 
rechtspraak”, TPR 2003, 1204 randnr. 61; Hof Antwerpen 22 november 1999, RW 2000-2001, 1023; Hof Gent 
24 september 2007, RW 2008-2009, 29. 
263 S. STIJNS & A. CUYPERS, in Borgtocht en garantie. Persoonlijke zekerheden actualia, Kluwer Antwerpen 1997, (37) 
40-41; Rb. Brussel 27 maart 1981, JT 708 noot GUSTIN = R.Not.B. 1982, 572 noot D. STERCKX = RGEN 
1982 nr. 22.793 n A.C. 
264 Cass. 20 december 1996, Arr. 1234 = Divorce Act. 1997, 154 noot E. De WILDE d’ESTMAEL = 
Echtsch.Journaal 1998, 30 noot P. SENAEVE = Pas. 1996 I 1310 = RW 1997-98, 520 = TBBR 1998, 133 noot 
Y.H. LELEU = T.Not. 1998, 315 noot Y.H. LELEU. Zie voor nadere uitwerking S. STIJNS & A. CUYPERS, in 
Borgtocht en garantie. Persoonlijke zekerheden actualia,  65 v. 
265 Cass. 25 april 1985, Pas. 1985 I 1053 = Arr. 1196 = JT 1985, 388 = RTDFam 1986, 175 = RW 1985-86, 2623 
= RPS 1986, 245; Cass. 24 april 1998, Arr. Cass. 464 = Pas. 1998 I 493 = RW 1998-99, 1189 = R.Not.B. 1998, 310 
noot J. SACE. In dezelfde zin Hof Luik 9 mei 1995, JLMB 1997, 136 Hof Gent 13 oktober 1995, TRV 1996, 117 
noot B. WAUTERS; Hof Antwerpen 22 november 1999, RW 2000-2001, 1023; Hof Bergen 16 september 1998, 
RTDFam 1999, 245; Rb. Ieper 12 mei 1999, RW 1998-99, 1117; Rb. Kortrijk 26 augustus 1997, TRV 1998, 445 
noot B. WAUTERS; Hof Gent 8 december 2010, 12e K, rolnr. 2009/1086, AV t. Quality Lease en OC. 
266 Zie onder meer Rb. Antwerpen 3 februari 1998, RW 1998-99, 890; Hof  Luik 30 januari 2003, JT 2003, 414, 
RRD 2003, 21; Rb. Ieper 12 mei 1998, RW 1998-99, 1117; Hof Antwerpen 7 april 1998, TBBR 2000, 193; Hof 
Luik 9 mei 1995, Rb. Brugge 10 december 1997, RW 1998-99, 51; Hof Antwerpen 22 november 1999, RW 2000-
2001, 1023; Hof Gent 8 december 2010, 12e K, rolnr. 2009/1086, AV t. Quality Lease en OC. 
267 Hof Gent 8 december 2010, 12e K, rolnr. 2009/1086, AV t. Quality Lease en OC. 
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Naar Nederlands recht is geen gevaar voor het gezin vereist, maar speelt de nietigheid enkel indien de 
zekerheidstelling niet gebeurt in de in de normale uitoefening van het beroep of bedrijf van de echtgenoot (art. 
1:88 lid 1 c BW), 
 
c) Vereiste van kwade trouw ?  Betwist is of de goede trouw van de derde (d.i. de schuldeiser) 
enig verschil maakt, d.i. zijn goede trouw t.a.v. de schade die wordt toegebracht aan het 
gezinsbelang268 (bij de nietigverklaring op grond van art. 1422 BW speelt de goede of kwade 
trouw duidelijk wel een rol). 
 
d) Begrip persoonlijke zekerheid: Aangezien de wet spreekt van persoonlijke zekerheden, is het 
toepassingsgebied ruimer dan alleen borgtocht.  
 
De vraag rijst of de regeling ook geldt indien een echtgenoot de schuld aangaat als 
hoofdschuldenaar, ook al is de belanghebbende een derde en het dus minstens volgens de 
interne verhouding tussen hen om een persoonlijke zekerheid gaat. Gaat het om een solidaire 
medeschuldenaar, dan is het een persoonlijke zekerheid en is de regeling van toepassing. Gaat 
de echtgenoot echter zelf de leningschuld aan en leent hij het geld vervolgens door aan een 
derde, dan geldt de regeling niet269. 
 
In art. 1:188 lid 1 c van het Nederlands BW omvat de vernietigbaarheid alle gevallen waarin een echgtenoot zonder 
toestemming van de andere "zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk 
maakt, of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van de derde verbindt". 
 
Over de vraag of art. 224 BW ook geldt voor zakelijke borgstellingen (d.i. zakelijke zekerheden 
door een echtgenoot gevestigd tot zekerheid van de schuld van een ander dan zichzelf of de 
andere echtgenoot) is de rechtsleer verdeeld270; m.i. is de regel in beginsel van toepassing, maar 
zal het gevaar voor het gezin natuurlijk mede op grond van de omvang van de zakelijke 
borgstelling moeten worden beoordeeld. 
 

                                                
268 Geen rol voor de goede trouw volgens Cass. 27 november 1987, Pas. I 381 = Arr. 406 = RGEN 1990, 137 
noot = RW 1988-89, 297 noot N. GEELHAND, “De borgstelling (art. 224 § 1, 4° BW) of de confrontatie tussen 
gezinsbelang, autonomie en derdenbescherming” = T.Not. 1988, 26; S. MOSSELMANS, “De 
appreciatiebevoegdheid van de rechter in het kader van art. 224 BW”, noot onder Rb. Gent 25 januari 1996, RW 
1996-1997, 1091; P. SENAEVE, “Knelpunten uit het primair stelsel: art. 221, 223 en 224 BW”, in W. Pintens & 
B. Van der Meersch, 31 nr. 67. Zie nog J. GERLO, Huwelijksvermogensrecht, nr. 189. 
269 In dezelfde zin HR 29 november 2002, AE8201, C01/090HR, conclusie Strikwerda (art. 1:88 NBW viseert 
de borgstelling, hoofdelijke medeschuld, sterkmaking of andere verbintenis tot zekerheidsstelling voor de schuld 
van een derde). 
270 Voor de ruime toepassing DIRIX & DE CORTE, Zekerheidsrechten (2006), 299 nr. 445; E. DIRIX, 
“Overzicht”, TPR 2004 nr. 196 met verwijzing naar Cass.fr. 15 mei 2002, D. 2002, jur., 1789 met noot = Defrénois 
2003, 413 bespr. THERY; P. SENAEVE, "Knelpunten uit het primair stelsel", in W. Pintens & B. Van der 
Meersch, Wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten in huwelijksvermogensstelsels, Maklu Antwerpen 1997,  26 nr. 
53; A. VERBEKE, "Pand, borgstelling en lening aangegaan door één echtgenoot alleen: over de variatie aan 
huwelijksvermogensrechtelijke bestuursbeperkingen en sancties", AJT 1994-95,  487 nr. 4 v.  
In dezelfde zin het Nederlandse recht (art. 1:88 NBW) en het Franse recht: Cass. fr. 11 april 1995 Bull.Civ. 1995 I 
nr. 166 = D. 1995 Somm.comm. 327  M. GRIMALDI; Ph. SIMLER, Cautionnement et garanties autonomes Litec Paris 
(3) 2000,  156 nr. 168. Nadat een recenter arrest Cass. fr. 2 december 2005, JCP éd. E, 65, noot S. PIEDELIEVRE, 
anders oordeelde, heeft de Franse wetgever art. 1422 Cc aangevuld, zodat voortaan de medewerking van beide 
echtgenoten is vereist. 
Veeleer tegen een ruime toepassing (de lege lata) S. STIJNS & A. CUYPERS, “Persoonlijke zekerheden en 
echtgenoten”, in Borgtocht en garantie. Persoonlijke zekerheden actualia,  62 v.; R. VAN RANSBEECK, De zakelijke 
borgtocht, nr. 114 v. 
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e) De eis moet binnen het jaar na kennisname worden ingesteld, zie 224 § 2 en 1423 BW271. 
De kennis wordt niet vermoed en moet dus bewezen worden door de schuldeiser272. 
 
Hoofdstuk 7. Nietigheden en niet-tegenwerpelijkheden ter bescherming van derden 
 

Actio pauliana 
 
W.b. de vereisten, m.n. anterioriteitsvereiste van schuldvordering t.a.v. aangevochten handeling: 
het is voldoende dat de schuld c.q. aansprakelijkheid voordien is ontstaan, ook als is ze nog niet 
vastgesteld; bv. aansprakelijkheid wegens medeplichtigheid aan fiscaal misdrijf – Cass. 20 maart 
2008, wegens bestuurdersfout – Cass. 5 januari 2006. 
 
W.b. de gevolgen : zie mijn bijdrage “Een aanvechtbare constructie. De pauliana in het arrest 
van 9 februari 2006”, http://storme.be/071_090206_1496.pdf. 
Verdere uitwerking in Deel II van mijn syllabus op http://storme.be/insolventierecht.html -  
 

Nietigheid ingevolge derde-medeplichtigheid ? 
 
Bij vervreemdingen in strijd met een geldig bedongen conventionele onvervreemdbaarheid gaat 
het niet om een dergelijke nietigheid. Wel kan de derde een onrechtmatige daad begaan (derde-
medeplichtigheid aan wanprestatie) en veroordeeld worden tot herstel in natura273.  
 
Nochtans stelt een arrest Cass. 27 april 2006274,  dat het herstel in natura van de onrechtmatige 
daad van de derde-medeplichtige (bv. een tweede koper die weet heeft dat het goed eerder aan 
een eerste koper is verkocht) de vorm zou kunnen aannemen van een nietigverklaring van de 
overdracht aan de derde-medeplichtige.  Deze stelling kan m.i. niet gevolgd worden. De derde-
medeplichtigheid is immers een toepassing van art. 1382 BW en leidt uitsluitend tot een 
obligatoire aanspraak tot herstel; wel kan in beginsel herstel in natura worden gevorderd en zal 
bij toekenning daarvan de daartoe veroordeelde derde het goed terug moeten overdragen aan 
de eerste koper. Maar het herstel in natura is nog altijd een verbintenisrechtelijke sanctie, die 
weliswaar tot teruggave verplicht, maar niet kan leiden tot een automatisch terugkeer van de 
goederen met miskenning van mogelijke rechten van anderen. Het arrest is met name 
problematisch voor vierden wiens rechten afgeleid zijn van de derde-medeplichtige (bv. de 
kredietverlener van de derde die een hypotheek heeft genomen op het goed; andere schuldeisers 
van de derde). 
 
In een recenter arrest lijkt het Hof minstens bij de miskenning van een voorkooprecht de 
nietigheid alvast niet te laten doorwerken jegens de derde-verkrijger die van de “medeplichtige” 
heeft verkregen (Cass. 5 oktober 2012275). 
 

                                                
271 Voor toepassingen in de rechtspraak en bespreking ervan, zie G. BAETEMAN, “Overzicht van rechtspraak”, 
TPR 2003, 1208 randnr. 64; DIRIX, "Overzicht", TPR 2004 nr. 196. 
272  Hof Gent 8 december 2010, 12e K, rolnr. 2009/1086, AV t. Quality Lease en OC. Zie ook Hof Brussel 28 
februari 2012, RW 2013-14, 1580 
273  Zie reeds Cass. 30 januari 1965, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=F-19650130-1 = RW 
1964-65, 1554 = Pas. 1965, I, 538 = RCJB  1966, 77, noot J. DABIN. 
274 Cass. 27 april 2006, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20060427-5 = RW 2009-2010, 236. 
275 Cass. 5 oktober 2012, C.11.0502.N, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=F-20121005-4 =  RW 
2013-14, 538 noot B. VAN DEN BERGH, “Aard, draagwijdte en civielrechtelijke gevolgen van de indeplaatsstelling 
wegens miskenning van het bestuurlijk voorkooprecht inzake sociale huisvesting”. 
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Hoofdstuk 8. Inhoud en uitlegging van de contractuele regeling 
 

Algemeen 
 
De bepaling van de inhoud en gevolgen van de overeenkomst geschiedt aan de hand van art. 
1134-1135 (zie verder) en de uitlegregels (1156 en v. BW).  
 
De vraag hoe de inhoud van verbintenissen nader wordt bepaald anders dan door de 
uitlegregels, wordt besproken in Deel VI (verbintenissen). Hier bespreken we (b) andere inhoud 
dan verbintenissen en (c) uitlegregels. 
 

Andere soorten inhoud dan schuldvorderingen - wilsrechten 
 

1° Basisregels 
 
De overeenkomst kan ook rechten en plichten en normen van een andere aard inhouden, in het 
bijzonder kan een overeenkomst ook bevatten: 
- wilsrechten toekennen, zie 2°; 
- verbindende bepalingen die strikt genomen geen verbintenissen zijn, zoals regels over de uitleg 
van de overeenkomst (infra c); regels voor geschillenbeslechting (forumbedingen, 
arbitragebedingen, bewijsclausules) (infra d); 
- zie ook meer algemeen over Vaststellingsovereenkomsten mijn bijdrage “Vaststellings- en 
geschillenbeslechtingsovereenkomsten”, storme.be/vaststellingsovereenkomsten.pdf; 
- procesrechtelijke beschikkingen bevatten. 
- de oprichting van een rechtspersoon inhouden 
- een goederenrechtelijke beschikking bevatten, nl. een handeling tot overdracht, vestiging, 
splitsing, of afstand van eigendom of beperkte zakelijke rechten 
- een erfrechtelijke beschikking bevatten, met name binnen de grenzen waarbinnen de we 
erfovereenkomsten toestaat; 
- familierechtelijke en andere niet-patrimoniale beschikkingen bevatten, waar de wet dat toestaat. 
 

2° Wilsrechten (bevoegdheden) tot het stellen van rechtshandelingen of verkrijgen 
van rechten 
 
Op de eerste plaats zijn er natuurlijk wilsrechten of bevoegdheden die verband houden met de 
eigenlijke verbintenissen uit de overeenkomst. Zij komen in Deel VI. aan bod. 
 
Daarnaast zijn er ook zelfstandige wilsrechten die kunnen worden toegekend door een 
overeenkomst; twee belangrijke categorieëne zijn: 
- bevoegdheden om rechtshandelingen te stellen die de bevoegdheidsverlener binden: 
vertegenwoordigingsbevoegdheid, beschikkingsbevoegdheid, e.d. 
- bevoegdheden om later eenzijdig bepaalde rechten of verplichtingen te doen ontstaan, zoals 
bv. aankoopopties, voorkeurrechten, verkoopopties (inb. zgn. drag-along-bedingen of recht om 
mee te verkopen als een andere aandeelhouder verkoopt), uitkooprechten, e.d.m. Sommige 
daarvan werden hoger reeds besproken. 
 
Ook bij dergelijke inhoud gelden er aanvullende verplichtingen, bv. bij een voorkeurrecht de 
verplichting om de gerechtigde tijdig en voldoende te informeren over de voorgenomen 
verkoop276. 

                                                
276 Hof Luik 1 februari 2011, JLMB 2012, 1416. 
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Een optie tot een overeenkomst die een verbintenis tot geven inhoudt wordt traditioneel als een 
verbintenis tot doen gekwalificeerd277 en niet tot geven (zij het dat een wederzijdse gelijktijdige 
koop- en verkoopbelofte wel als een verkoopovereenkomst geldt, art. 1589 BW). 
 
De keerzijde van een wilsrecht is evenwel geen verbintenis, maar een gebondenheid van de 
wederpartij, die als het ware de uitoefening van het wilsrecht ondergaat. Men kan daarin 
mogelijks een verbintenis om niet te doen zien. Los van deze kwalificatie is het wel zo dat 
wilsrechten modaliteiten kunnen kennen die vergelijkbaar zijn met de modaliteiten van 
schuldvorderingen s.s. (termijn, voorwaarde, enz.). 
 
Bij een optioneel verrekenbeding, waarbij aan de langstlevende de optie toekomt om op 
verbintenisrechtelijke wijze bij de ontbinding van het huwelijksstselsel (dus bij overlijden) af te 
rekenen alsof er een algehele gemeenschap van goederen was, ontstaan de verrekenschuld voor 
het overlijden, ook al wordt ze slechts definitief, bepaald en opeisbaar als de optie wordt gelicht 
(en dus na het overlijden)278. De verbintenis is onder een potestatieve opschortende voorwaarde 
aan de zijde van de schuldeiser (nl. het lichten van de optie), maar dat is geldig, en verhindert 
niet dat er reeds een dergelijke verbintenis was279. De verbintenis ontstaat dus niet eerst door 
het lichten van de optie. Dat er een optie wordt overeengekomen, sluit dus ook niet uit dat er 
reeds een verbintenis onder opschortende voorwaarde is ontstaan. 
 

3° Andere vormen van machtiging 
 
De overeenkomst kan ook aan een partij rechten of vrijheden verschaffen om dingen te doen 
die deze zonder de toestemming niet zou mogen (in de terminologie van Hohfeld: privileges en 
immunities). Deze machtigingen hebben vaak ook betrekking op persoonlijkheidsrechten, bv. 
de toestemming van de patiënt in geneeskundige behandeling, de toestemming in het gebruik 
van een naam, de toestemming tot verwerking en gebruik van persoonsgegevens.  
 
Kenmerkend voor die gevallen is meestal dat de machtiging: 
- aan nadere vereisten moet voldoen, zoals dat het om een specifieke en geïnformeerde 
toestemming (informed consent) moet gaan; 
- dat ze op elk ogenblik kan worden ingetrokken.  
 

4° Gevolg voor de hoedanigheid van contractspartij; toepassing bij forumbedingen 
 
Volgens een bepaalde doctrine zouden de bevoegdheden die noch accessoir zijn aan een uit de 
overeenkomst voortvloeiende schuldvordering, noch zelfstandig overdraagbaar zijn (zoals een 
optie normaal is), maar wel bevoegdheden zijn die betrekking op de contractuele verhouding 
als geheel, niet kunnen overgaan op een andere partij tenzij in het kader van een overdracht 
van de contractuele verhouding als geheel (een autonome contractsoverdracht, die meer zou 
vereisen dan de overdracht van de schuldvorderingen en de overname van de schulden)280. 
Het aantal situaties waarin dit relevant is, is m.i. evenwel erg beperkt, zeker doordat voor de 
bevrijdende schuldovername sowieso buiten de wettelijk anders geregelde gevallen van 
contractoverdracht de toestemming van de wederpartij(-schuldeiser) vereist is, die ook volstaat 
voor een contractsoverdracht.  
                                                
277  Bv. Hof Antwerpen 14 oktober 2013, TBBR 2014, 494. 
278 Cass. 24 maart 2017, F.16.0067.N, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20170324-6. 
279 Cass. 24 maart 2017, F.16.0067.N, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20170324-6. 
280 Zie V. WITHOFS, Contractsoverdracht (Brugge: die keure 2015), samengevat in V. WITHOFS, “De 
gemeenrechtelijke contractoverdracht als zelfstandige rechtsfiguur”, RW 2015-16, 483 v. 
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Wel stelt de rechtspraak van het HvJ dat een forumbeding in beginsel enkel tegenwerpelijk is 
aan een derde die er ofwel zelf schriftelijk mee heeft ingestemd, ofwel de gehele rechtsbetrekking 
(rechten en plichten) heeft overgenomen, en dus niet kan worden ingeroepen tegen een zgn. 
rechtstreekse vordering281. Het beding in een cognossement werd wel tegenwerpelijk geacht aan 
de latere verkrijger van een cognossement282, het beding in vennootschapsstatuten aan de latere 
koper van aandelen op secundaire markt283, en het beding in een obligatie-uitgifte aan de koper 
van obligaties op de secundaire markt284. 
 

Nadere uitlegregels bij overeenkomsten in het algemeen 
 

1° Basisregels 
 
De rechter die aan de overeenkomst de gevolgen toekent die deze volgens hun uitlegging ervan 
heeft, schendt de verbindende kracht van de overeenkomst niet (vaste cassatierechtspraak). 
 
De uitleg wordt wel beperkt door de leer van de zgn. bewijskracht van akten (foi due aux actes), 
die strikt genomen met bewijskracht in de correcte Nederlandse betekenis (force probante) niets te 
maken heeft, maar wel met grenzen aan de uitlegmogelijkheden. Deze leer verhindert de rechter 
niet om conform art. 1156 BW voorrang te geven aan de gemeenschappelijke bedoeling van 
partijen boven de letterlijke bewoordingen van een document – zij het dat die 
gemeenschappelijke bedoeling in beginsel in die akte moet gezocht worden en niet daarbuiten 
(behoudens wanneer bewijs tegen akten mogelijk is volgens art. 1341 BW).  Een variante op 
deze regel luidt in de recente cassatierechtspraak dat een rechter een overeenkomst die door 
partijen werd benoemd of gekwalificeerd, enkel mag herkwalificeren wanneer de feitelijke 
elementen die kwalificatie uitsluiten of er onverzoenbaar mee zijn285.  
 
De traditionele interpretatie van de regel van art. 1156 BW biedt geen oplossing voor het geval 
waarin er geen gemeenschappelijke bedoeling kan aangetoond worden. Indien de wilsleer 
consequent zou worden toegepast, zou de overeenkomst nietig zijn, wat duidelijk niet de 
oplossing is die in ons recht in de praktijk wordt gegeven - zie dan ook supra de uitleg over de 
vertrouwensleer. 
 
Anders dan het BW bevatten de internationale instrumenten inzake contractenrecht (CISG, 
PECL 5:101; DCFR) dan ook vaak de regel dat wanener er geen gemeenschappelijke bedoeling 
kan worden vastgesteld, een rechtshandeling moet worden uitgelegd in de zin waarin slechts één 
partij die begreep voor zover de andere partij wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst 
niet onkundig kon zijn van de wil van de eerste partij (en deze niet weersproken heeft). 
 

2° Andere uitlegregels voor overeenkomsten in het algemeen 
 

                                                
281  HvJ 7 februari 2013, Refcomp, curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-543/10, voor de kwalitatieve 
aanspraka van een opvolgende koper; HvJ 13 juli 2017, Assens Havn / Navigators Management Ltd., 
curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-368/16, voor de eigen aanspraak van een schadelijder jegens de 
aansprakelijkheidsverzekeraar. 
282 HvJ 19 juni 1984, Russ, curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-71/83. 
283 HvJ 10 maart 1992, Powell Duffryn, curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-214/89. 
284  HvJ 20 april 2016, Profit Investment , curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-366/13. 
285 Cass. 5 februari 2007, RW 2007-08, 781, noot K. NEVENS; Cass. 3 mei 2004, RW 2004-05, 1220, noot K. 
NEVENS; Cass. 28 april 2003, NjW 2003, 886, noot M. DE VOS; Cass. 23 december 2002, JTT 2003, 271. 
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Een van de uitlegregels is “potius ut valeat”: de rechtshandeling veeleer uitleggen in een zin waarin 
ze geldig is. Bv. zo uitleggen dat ze niet in strijd is met het mededingingsrecht286. 
 
Een regel die niet in het BW staat maar een traditionele regel is, luidt “qui peut le plus, peut le 
moins”. Omgekeerd kan men ook stellen dat wanneer een overeenkomst het mindere verbiedt, 
dit impliceert dat ook het meerdere verboden is (bv. een beding dat verbiedt aandelen te 
bezwaren houdt ook een vervreemdingsverbod in287). 
 
De meest subsidiaire uitlegregel is de regel contra proferentem (art. 1162 BW): bij twijfel ten nadele 
van de bedinger. Bij consumentenovereenkomsten is die regel niet subsidiair aan de andere 
uitlegregels. In individueel onderhandelde overeenkomsten kan worden opgenomen dat de tekst 
in zijn geheel door beide partijen werd opgesteld en er dus geen bedinger is (clausule “no 
presumption regarding drafting”). In auteursrechtenovereenkomsten geldt er bij twijfel uitleg ten 
gunste van de auteur. 
 

3° Beperkende uitleg bij sommige overeenkomsten 
 
Bij sommige overeenkomsten geldt een beperkende interpretatie: 
 
- Borgtocht (art. 2015 BW). 
 
- Dading: art. 2048 en 2049 B.W. Voor een toepassing, zie Cass. 6 februari 2012: een dading om 
een vochtprobleem in een appartementsgebouw in 1985 te regelen dekt niet ook een 
vochtprobleem dat in 1996 opduikt288. 
 
- Arbitrage-overeenkomst betreffende een contractuele rechtsverhouding betreft niet de 
precontractuele fase289. 
 
- Overdracht van of verlening van licentie op auteursrechten (Art. XI.167 § 1 III WER, 
voorheen 3 § 1 III Auteurswet). 
 

Regels inzake geschillenbeslechting  
 
Contractuele regelingen inzake geschillenbeslechting (bv. forumbedingen of arbitragebedingen) 
houden impliciet mogelijks ook een verbintenis om niet te doen in (bv. niet naar een ander 
rechter gaan), waarvan de niet-nakoming kan worden gesanctioneerd met de remedies voor 
wanprestatie. 
 
Hoofdstuk 9. De zgn. relativiteit van overeenkomsten en het ontstaan van rechten van 
een derde uit overeenkomst 
 

Over derdenwerking en de zgn. relativiteit van overeenkomsten 
 
                                                
286  Hof Antwerpen 27 oktober 2008, RW 2011-2012, 491. 
287 Hof Antwerpen 27 januari 2012 iz. PX3 Development, waar tegen de cassatievoorziening verworpen werd bij 
arrest Cass. 28 november 2013, C.12.0549.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20131128-2 (zie eerste middel, derde onderdeel). 
288 Cass. 6 februari 2012, C.10.0693.F, V.M.E. les Roses, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20120206-3. Voor een ander voorbeeld, zie kh. gent 
afdeling Ieper 26 oktober 2015, RW 2016-17, 955. 
289  Hof Antwerpen 3 december 2012, RW 2013-14, 663. 
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De ongelukkige verwoording van art. 1165 BW (“Overeenkomsten brengen alleen gevolgen 
mee tussen de contracterende partijen; zij brengen aan derden geen nadeel toe en strekken hun 
slechts tot voordeel in het geval voorzien bij art. 1121”) heeft geleid tot boekdelen vol 
discussies over de zgn. relativiteit van de overeenkomst. Vele van die vragen zijn relevant voor 
de problemen die in deze Inleiding besproken worden. Om een duidelijk zicht te hebben op 
het recht in deze materie290, is het allicht beter om de regel eerst in het algemeen te 
herformuleren in de hiernavolgende volgende regels. Daarbij moet op de eerste plaats al een 
onderscheid worden gemaakt tussen de relativiteit van verbintenissen en de zogenaamde 
relativiteit van overeenkomsten. 
 

1° De relativiteit van verbintenissen 
 
Verbintenissen betreffen een rechtsband tussen een of meer schuldeisers en een of meer 
schuldenaars. Deze rechtsband brengt voor alle andere personen een zekere gebondenheid 
mee (gebondenheid aan het feit dat die rechtsband er is tussen die partijen), maar dit impliceert 
tegelijk dat alle andere personen noch schuldenaar noch schuldeiser zijn van die verbintenis. 
Dit sluit echter niet uit dat die rechtsband zowel aan de actiefzijde als aan de passiefzijde onder 
bepaalde voorwaarden kan overgaan op een derde, die daardoor partij wordt (met uitzondering 
van enerzijds aan de actiefzijde schuldvorderingen die intuitu personae zijn en anderzijds aan de 
passiefzijde verbintenissen die hoogstpersoonlijk zijn). 
 

2° De relativiteit van obligatoire overeenkomsten 
 
Deze bestaat enkel aan de passiefzijde, niet aan de actiefzijde. 

a) De relativiteit van overeenkomsten aan de passiefzijde 
 
Overeenkomsten scheppen in beginsel geen verbintenissen voor personen die daarin niet 
hebben toegestemd (en dus ofwel partij zijn bij de oorspronkelijke overeenkomst, ofwel 
achteraf als schuldenaar tot de rechtsverhouding toetreden) en hun rechtsopvolgers onder 
algemene titel (erfgenamen e.d.).  
 
Een reeds uitzondering daarop vormen de kwalitatieve verbintenissen, zie Deel IV. 
 
Daarbij moet worden opgemerkt dat er een hele reeks situaties zijn waarbij een partij wél de 
bevoegdheid heeft in te grijpen in andermans rechtssfeer, waardoor voor die andere partij 
verbintenissen ontstaan (bv. uitoefening van een vertegenwoordigingsbevoegdheid, van een 
ontbindingsbevoegdheid, van een bevoegdheid tot  nietigverklaring, enz.). De relativiteit van 
overeenkomsten aan de passiefzijde verhindert ook niet dat de schuldenaar een gebeurlijke 
overgang van de schuldvordering naar een nieuwe schuldeiser zal moeten ondergaan. 

b) De afwezigheid van deze relativiteit aan de actiefzijde 
 
Derden kunnen namelijk op verschillende wijze partij worden aan de actiefzijde van een 
obligatoire rechtsverhouding, d.i. schuldeiser worden van een verbintenis die oorspronkelijk 
door een andere partij was bedongen: 
- dit kan door een beding ten gunste van derden (art. 1121 BW), zie hieronder b; 

                                                
290 Voor een vrij helder overzicht, zie ook W. Van GERVEN-COVEMAEKER, Verbintenissenrecht (2006),  222 
v. 
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- maar ook door verkrijging van een bestaande schuldvordering door cessie van, inpandgeving 
van, naasting van, zgn. natrekking van ((accessorium sequitur principale) of subrogatie in een 
bestaande schuldvordering; zie Deel VII. 
- een derde kan ook rechten verkrijgen op een schuldvordering doordat hij er een pandrecht 
op verkrijgt of een bijzonder voorrecht of een gelijkaardig 'eigen recht' (zoals de zgn. 
rechstreekse vordering). 
 
In al deze gevallen wordt de derde, die geen partij was bij de oorspronkelijke overeenkomst, 
wel partij bij de rechtsverhouding. Deze gevallen zijn niet te beschouwen als een "uitzondering" 
op een zogezegd beginsel waarvan ze afwijken; een zo geïnterpreteerd beginsel bestaat immers 
niet in ons recht (m.a.w. de relativiteit van de overeenkomst verhindert helemaal niet dat een 
derde schuldeiser kan worden uit een overeenkomst waarbij hij geen partij was291). 
 

Het ontstaan van rechten van een derde uit overeenkomst 
 

1° Voorkooprechten en naastingsrechten 

a) Wettelijke voorkooprechten  
 
Er zijn een reeks wettelijke voorkooprechten, in het bijzonder dat ten gunste van de pachter 
en een reeks voorkooprechten ten gunste van de overheden. De specifieke regels verschillen 
ten dele van geval tot geval, maar zijn in Vlaanderen grotendeels geüniformiseerd door het 
Vlaams decreet harmonisatie voorkooprechten van 25 mei 2007 (op 1 oktober 2012 in werking 
getreden, met het elektronisch loket voorkooprechten). 
 
Bij miskenning van een wettelijk voorkooprecht heeft de voorkoopgerechtigde een 
naastingsrecht (recht van indeplaatsstelling).  Ook in een aantal andere gevallen bestaat er een 
wettelijk naastingsrecht.  
 
Derden-verkrijgers die van de miskennende koper verkregen hebben worden wel in zekere 
mate beschermd. Hoewel de voorkoopgerechtigde pas door de inwilliging van de eis de rechten 
van de eerste koper zou overnemen292, gebeurt dat wel retro-actief tot op het ogenblik van de 
instelling van eis (of minstens tot op het tijdstip van de kantmelding van de eis). Een andere 
derde die intussen van die oorspronkelijke koper heeft verkregen heeft dus achteraf gezien 
verkregen van een beschikkingsonbevoegde. Heeft omgekeerd de gerechtigde zijn eis maar 
ingesteld nadat de eerste koper reeds zakelijke rechten heeft verleend aan een derde, dan gaan 
die rechten voor tenzij de gerechtigde zijn eis heeft gekantmeld voor de overschrijving van de 
titel door die andere derde. De wet bepaalt dat de indeplaatsgestelde gebonden is aan “de lasten 
waarin de koper heeft toegestemd” (zie art 51 III Pachtwet293 en art. 15 § 3 II Decreet 25 mei 
2007 harmonisering voorkooprechten); de rechtspraak interpreteert dit enerzijds ruim in die 
zin dat onder lasten alle zakelijke rechten worden begrepen, zoals bv. ook een hypotheek, of 
een eigendomsoverdracht. zo dat dit ook een hypotheekvestiging omvat. Anderzijds wordt de 
derde die van de onterechte koper een hypotheek of eigendom heeft verkregen, maar 

                                                
291 In dezelfde zin X. DIEUX, "Nature et limites du droit du titulaire d'une action directe contre un cocontractant 
de son débiteur", RCJB 2004, (5) 25-26. 
292  Zo volgens de letter van Cass. 5 oktober 2012, nv Grondig t. Eigen Haard is goud waard, C.11.0502.N, RW 2013-
14, 539 noot B. VAN DEN BERGH BERGH, “Aard, draagwijdte en civielrechtelijke gevolgen van de 
indeplaatsstelling wegens miskenning van het bestuurlijk voorkooprecht inzake sociale huisvesting”. 
293 Krachtens art. 56 § 2 IV Ruilverkavelingswet 22 juli 1970 ook van toepassing op het voorkooprecht bij 
ruilverkaveling. 
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beschermd wanneer hij zijn titel heeft ingeschreven of overgeschreven voor de eis tot 
indeplaatsstelling (naasting) is gekantmeld294. 

b) Conventionele voorkooprechten  
 
Conventionele voorkeurrechten295 zijn mogelijk; bij overeenkomst wordt dan aan de 
gerechtigde een recht toegekend dat in de meeste gevallen een zgn. “eventueel recht” 
(preciezer: eventueel wilsrecht) op het voorwerp ervan inhoudt; actueel is het recht de keerzijde 
van een verbintenis van de wederpartij om niet te doen (gepaard aan bijkomende verplichtingen 
te doen, zoals de gerechtigde informeren enz.). 
 
Conventionele voorkeurrechten worden niet gesanctioneerd met een naastingsrecht maar enkel 
met contractuele remedies tussen partijen; in die zin hebben ze geen zakelijke werking.  
 
Een conventioneel voorkooprecht beperkt de verhandelbaarheid van een goed niet, en is naar 
gemeen recht dus aan geen bijzondere beperkingen onderworpen (althans wanneer het recht 
binnen een redelijke termijn na aanbod moet worden uitgeoefend). Bij vennootschapseffecten 
gelden wel voor de geldigheid van de verbintenis de beperkende regels van het Wb.Venn. 
 

2° Derdenbeding 

a) Totstandkoming, inb. wettelijke gevallen 
 
Dat een contractant ook jegens een derde een verbintenis aangaat wordt niet vermoed.  
 
Zo is in een schadeverzekering enkel de schade aan de eigendom van de verzekeringsnemer zelf 
gedekt, en bv. niet de schade van de mede-eigenaars van het goed, tenzij  de verzekering ook 
voor hun rekening of te hunnen gunste is gesloten296. 
 
De verzekering van een onroerend goed blijft wel van rechtswege lopen ten gunste van de 
verkrijger van het goed gedurende drie maanden na het verlijden van de vervreemdingsakte (art. 
111 VerzW (ex 57 § 1 LVO)); een voortijdige beëindiging van de polis door de verzekeringnemer 
is dan ook niet tegenwerpelijk aan die verkrijger297. De wet houdt in dat eenmaal de overdrager 
de authentieke akte heeft laten verlijden, hij het voordeel voor de overnemer dat de dekking nog 
3 maanden geldt, niet kan herroepen. 
 
NB. Een bijzonder geval vinden we in de verhouding onderwijzer - vrije onderwijsinstelling - subsidiërende 
overheid, waar de overheid die de wedden van de onderwijzers rechtstreeks betaalt (artikel 36 §2 Wet 29 mei 1959) 
en het personeelslid volgens de rechtspraak een rechtstreekse aanspraak heeft op de overheid. Tegelijkertijd 
beschikt de overheid over een rechtstreekse vordering jegens het personeel voor terugbetaling van de te veel 
betaalde sommen. Zie D. LINDEMANS, ‘De bevoegde rechter inzake terugvordering van beweerd onterecht 

                                                
294 Cass. 25 april 1974, Arr. 924; Cass. 5 oktober 2012, nv Grondig / Eigen Haard is goud waard, C.11.0502.N, het 
laatste in casu over het voorkooprecht van de Vlaamse Wooncode. 
295 Het kan om een voorkooprecht in enge zin gaan, dat enkel bij verkoop speelt, of om een ruimer 
voorkeurrecht. 
296  Cass. 4 februari 2013, C.10.0120.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20130204-1 = 
TBH 2013, 529 = RW 2014-15, 740; Cass. 25 april 2013, C.12.0114.F, RW 2015-16, 977 noot G. HEIRMAN, 
“Verzekering van goederen in mede-eigendom: wanneer zijn mede-eigenaars die de verzekeringsovereenkomst 
niet onderschreven hebben ook gedekt?” 
297 Cass. 1 februari 2013, C.12.0272.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20130201-4 
= RW 2012-13, 1666 met concl. P.g. J.F. LECLERCQ. 
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betaalde wedde van een bij arbeidsovereenkomst aangeworven leerkracht’ (noot onder Antwerpen 15 maart 2005), 
P&B 2006, 61.  

b) Kwalificatie  
 
Het derdenbeding kan in hoofde van de bedinger animo donandi zijn, maar ook animo solvendi; zie 
voor het laatste bv. Cass. 30 maart 2009298: in een overname-overeenkomst bedingt de verkoper 
dat de koper de door de verkoper aan een tussenpersoon verschuldigde commissie zal betalen. 

c) Rechtsgevolgen 
 
Het recht van de derde ontstaat rechtstreeks in zijnen hoofde en passeert niet langs het 
vermogen van de bedinger: Cass. 16 januari 2006299. 
 
De belover kan aan de bedinger alle verweermiddelen tegenwerpen uit de dekkingsverhouding, 
doch geen verweermiddelen uit de valutaverhouding (tenzij diegene die zouden maken dat de 
begunstiging strijdig is met de openbare orde). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3° Wettelijke uitbreiding recht 
 
Krachtens art. 215 § 2 BW wordt bij de huur van een hoofdverblijfplaats de echtgenoot van de 
huurder rechtswege medegerechtigd in de huur, ook als die voor het huwelijk is gesloten. 
 

4° Controlerechten 
 

                                                
298 cass. 30 maart 2009,  jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20090330-10 = RW 2011-
2012, 863. 
299 Cass. 16 januari 2006, C.04.0302.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20060116-8 
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Derden die eventuele rechten putten uit een overeenkomst kunnen ook beschikken over een 
controlerecht om na te gaan of hun recht niet miskend wordt, zo bv. het controlerecht van de 
pachter die het voorkooprecht niet heeft uitgeoefend (zie bv. de informaytieplicht van de notaris 
bij een latere verkoop ex art. 48, 1° V Pachtwet). 
 
Vergelijkbare controlerechten kunnen ook “post-contractueel” voorkomen in 
tweepartijenverhoudingen, zo bv. de huurder die om bepaalde redenen werd opgezegd (zoals 
eigen gebruik, renovatie, ...). 
 
Hoofdstuk 10. Regels inzake het bewijs van feiten 
 
Het bewijs van rechtsfeiten andere dan rechtshandelingen is niet algemeen gereglementeerd en 
in die zin “vrij”. Wel hebben sommige bewijsmiddelen ene bijzondere bewijswaarde, met name 
authentieke akten voor zover daarin feiten worden vastgesteld en geverbaliseerd (de proces-
verbaalfunctie van de authentieke akte, te onderscheiden van de beschikkende functie van 
sommige authentieke akten). 
Die bijzondere bewijswaarde geldt voor door een openbaar ambtenaar in de uitoefening van 
zijn taak zintuiglijk vastgestelde feiten, onder meer: 
- in notariële akten; 
- in gerechtsdeurwaardersakten, nu ook inbegrepen een proces-verbaal van vaststelling:   
Anders dan ik uitvoerig argumenteerde, oordeelt het Hof van Cassatie dat een proces-verbaal 
van vaststelling door een de gerechtsdeurwaarder, op verzoek van een particulier, van zuiver 
materiële feiten, geen authentieke bewijswaarde heeft300. Dit werd door de wetgever intussen 
aangepast in art. 519 § 1, 2° GerW (als gewijzigd door de W. 7 januari 2014 met ingang van 1 
februari 2014); 
- op het zittingsblad door de griffier geacteerd; 
- processen-verbaal door bevoegde ambtenaren opgesteld naar aanleiding van overtredingen 
van de wegenverkeerswet; die bewijswaarde geldt enkel voor wat op het ogenblik van de feiten 
werd vastgesteld (zie over de grenzen hiervan Cass. 28 oktober 2014301). 
  

                                                
300  Zie Cass. 28 maart 2012, P.11.2054.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120328-
2. In die zin eerder G. DE LEVAL & FR. GEORGES, Précis de droit judiciaire, T. 1, Les institutions judiciaires: organisation 
et éléments de compétence (Brussel: Larcier, 2010), 277; P. ARNOU, "De vaststellingen door een gerechtsdeurwaarder", 
RW 1987-88, p. 928. 
301 Cass. 28 oktober 2014, P.13.0595.N, RW 2015-16, 64. 
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Deel II. ONRECHTMATIGE DAAD 
 
Inleiding 
 
Wie schade veroorzaakt (zie 2.) door een fout (1.) of bepaalde activiteiten of gedragingen (3. tot 
6.) is ertoe gehouden de schade te herstellen. We bespreken hier enkel het ontstaan (en de 
inhoud) van de verbintenis tot herstel; de nakoming en niet-nakoming ervan volgt in het 
algemeen deel onder VI. Zolang er nog geen schade is ontstaan, is er geen verbintenis uit 
onrechtmatige daad, dit sluit niet uit dat er wel een zelfstandige verbintenis kan zijn om 
specifieke maatregelen te nemen om dreigende schade aan subjectieve rechten of sommige 
andere rechtsgoederen te vermijden, zie daarvoor de bespreking onder V. 
 
De regel van art. 1382 BW heeft een dubbele functie:  
- enerzijds geeft de regel bescherming aan uit andere rechtsregels voortvloeiende subjectieve 
rechten in die gevallen van aantasting waarin er geen specifieke regels zijn. Specifieke regels 
vinden we bv. voor de aantasting van contractuele rechten (die art. 1382 BW buiten werking 
stellen, zie infra 4.c. de regel inzake niet-samenloop). Er is een tendens om art. 1382 BW ook te 
gebruiken als grondslag voor rechtsregels waarbij rechtstreekse bescherming wordt gegeven aan 
die subjectieve rechten, die men dan kwalificeert als een ’herstel in natura’; zoals verder 
uiteengezet is dat een overspanning van art. 1382 BW: regels ter vermijding van schade zijn geen 
regels voor schadeherstel (zie infra V.); 
- anderzijds is de bescherming die art. 1382 BW biedt ruimer dan enkel de schade veroorzaakt 
door de aantasting van een subjectief recht. Ook de schade die bestaat uit de aantasting van aan 
rechtmatig belang komt voor vergoeding in aanmerking indien die door een fout is veroorzaakt. 
 
NB. De IPR-regels zijn te vinden in de Rome-II-Verordening.  
 
Hoofdstuk 1. Fout 
 

Foutbegrip algemeen en de vereiste onrechtmatigheid en rechtvaardigingsgronden 
 
Men onderscheidt het aspect “onrechtmatigheid” van de daad en het aspect schuld of 
toerekenbaarheid. De schuldgraad kan opzet zijn of nalatigheid (zie c). 
 
Wat de onrechtmatigheid betreft is er in beginsel een fout vereist, waarbij er traditioneel twee 
basiscategorieën genoemd worden: 
- schending van een rechtsnorm die een rechtsplicht (inbegrepen een verbod) inhoudt (in 
beginsel een wettelijke verplichting of verbod), onrechtmatigheid en schuld worden vermoed 
behoudens rechtvaardigingsgrond of overmacht (bewijs van gebrek aan schuld); volgens de 
rechtspraak moet de schending wel vrijwillig zijn maar niet noodzakelijk in het bewustzijn dat 
het een schending is302; 
- schending van de algemene zorgvuldigheidsplicht (zie infra d); in deze categorie zijn het aspect 
onrechtmatigheid en het aspect schuld eigenlijk niet te onderscheiden; 
Maar eigenlijk is er ook een derde vorm: 
- schending van een subjectief recht, opnieuw behoudens rechtvaardigingsgrond of overmacht 
(bewijs van gebrek aan schuld); er is een foutvermoeden in de mate waarin de omvang van het 
subjectief recht precies bepaald is of althans een precies onderdeel ervan geschonden is303. Bij 

                                                
302 Cass. 9 februari 2017, C.13.0143.F, nv Straps / Elia Asset, 
jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=F-20170209-10. 
303  Zie voor de discussie hierover in het kader van de schending van persoonlijkheidsrechten E. VERJANS, 
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vage rechten zoals de meeste economische vrijheden (met name de EU-verkeersvrijheden) zal 
er een nadere waardering van de fout moeten plaatsvinden. Bij bepaalde rechten zijn er 
bijzondere regels voor de bepaling van wat fout is (bv. Richtlijn bescherming know how of 
bedrijfsgeheimen). 
 
Er zijn ook wetsbepalingen die uitdrukkelijk inhouden dat personen bepaalde verplichtingen 
niet hebben, bv. geen onderzoeksplicht en andere gronden van niet-aansprakelijkheid voor 
operatoren voor elektronische diensten krachtens art. 12 tot 15 RL 2000/31 op de 
informatiemaatschappij. Naargelang het geval kan het gaan om regels die bepaalde handelingen 
rechtmatig maken (een rechtvaardigingsgrond inhouden) dan wel een negatieve concretisering 
van de zorgvuldigheidsplicht inhouden. 
 
Ons recht kent in beginsel, minstens wat betreft de fout die bestaat uit de schending van de 
algemene zorgvuldigheidsplicht, geen “relativiteit” van de onrechtmatige daad (nl. dat er enkel 
fout is bij schade aan de door de norm beschermde belangen); een dergelijke inperking is wel in 
zekere mate te vinden in de wijze waarop de causaliteitsvereiste wordt ingevuld (leer van het 
rechtmatig alternatief). In het common law kent men geen algemene zorgvuldigheidsplicht, maar 
werkt men met duties of care die relationeel zijn, waardoor de aansprakelijkheid voor indirecte 
schade op deze wijze wordt ingeperkt. In het Duitse recht geldt voor de schending van 
rechtsnormen de Schutznormtheorie, die inhoudt dat in vele gevallen enkel schadelijders wiens 
belangen de regel beoogde te beschermen, aanspraak hebben op vergoeding.  
 
Het Europese Unierecht kent een - weliswaar ruimt uitgelegde - versie van diezelfde 
Schutznormtheorie (wat betreft de aansprakelijkheid die rechtstreeks op Unierecht is gegrond). 
Waar het Unierecht zorgvuldigheidsplichten oplegt zonder de aansprakelijkheidsregels verder te 
regeln, wordt de aansprakelijkheid ander geregeld door het lidstatelijk recht (mits eerbiediging 
van het gewlijkwaardigheids- en effectiviteitsbeginsel)304. 
 

Rechtvaardigingsgronden 
 
Heel wat handelingen die gevolgen veroorzaken die als schade zouden kunnen worden 
beschouwd zijn geen onrechtmatige daden, zelfs niet indien opzettelijk veroorzaakt, maar 
gerechtvaardigd doordat ze: 
- de uitoefening van een recht uitmaken (bv. vrijheid van meningsuiting binnen de grenzend 
daarvan; eventuele religieuze excepties; vrijheid van mededinging binnen de grenzen van de 
eerlijke mededinging; volgens de heersende leer de vrijheid om te staken); dit veronderstelt een 
afweging tussen conflicterende rechten (bv. meningsvrijheid en persoonlijkheidsrechten); 
- berusten op het akkoord van de betroffene (bv. aannemer die op verzoek van de eigenaar een 
oude woning afbreekt; gevraagde medische behandeling, ...); 
- de uitvoering van een rechtsplicht (in beginsel een wettelijke verplichting) vormen; 
- noodweer (waaronder wettige zelfverdediging). 
 
Hieronder kan men ook de gevallen brengen waarin omwille van de bescherming van meer 
bepaald grondvrijheden personen die voor de uitoefening van die vrijheid diensten verlenen niet 
of slechts beperkt aansprakelijk kunnen worden gesteld, en die hoger reeds als immuniteuten 
werden besproken (de immuniteiten ex art. 25 GW en die van informaticadienstverleners die 
louter “doorgeefluik” zijn (mere conduit) en onder nadere voorwaarden die van hosting-
dienstverleners). 

                                                
“Buitencontractuele aansprakelijkheid voor schending van persoonlijkheidsrechten”, RW 2013-14, (522) 523 v. 
304 Zie bv. HvJ 16 februari 2017, Schmitt / Tüv Rheinland, curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-291/15. 
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Schuld en schuldopheffingsgronden 

 
De schuldgraad kan opzet zijn of nalatigheid, welke in de supra a) genoemde gevallen in beginsel 
aanwezig is, tenzij er afwezigheid van schuld is wegens leeftijd of geestestoestand van de dader 
of wegens overmacht. Opzet vereist een vrijwillige gedraging met de bedoeling de 
schade/rechtsinbreuk te veroorzaken en bewustzijn van de onrechtmatigheid ervan (wetens en 
willens). 
 
Er is geen schuld (ook niet bij een opzettelijke handeling) bij onoverkomelijke dwaling, zelfs 
indien het om een (onoverkomelijke) rechtsdwaling gaat (Cass. 8 februari 2008305), maar 
overkomelijke dwaling neemt de schuld niét weg. 
 
Overmacht geldt niet als rechtvaardiging voor omstandigheden die binnen de eigen risicosfeer 
vallen (Cass. 5 januari 2012306). 
 
In bepaalde gevallen is er slechts aansprakelijkheid bij een bepaalde schuldgraad, zoals met name 
voor onrechtmatige daden van werknemers tijdens de dienstbetrekking, waarvoor deze ook 
jegens derden slechts instaan bij opzet, zware fout of gebruikelijke fout (art. 18 
Arbeidsovereenkomstenwet). In het Franse recht is er in beginsel géén aansprakelijkheid van de 
werknemer jegens derden in de gevallen waar de werkgever kwalitatief aansprakelijk is (d.i. 
behoudens misbruik van functie)307. 
 

Waardering van de algemene zorgvuldigheidsplicht 
 
De zorgvuldigheidsplicht wordt in beginsel objectief gewaardeerd, aan de hand van de gedraging 
van ene normaal zorgvuldig persoon in dezelfde omstandigheden. Slechts bij bepaalde 
categorieën zoals (schuldbekwame) minderjarigen geldt een meer subjectieve standaard.  
 
* Informatieplichten? Volgens het Hof van cassatie maakt het verschaffen van onjuiste 
inlichtingen in beginsel een fout uit indien diegene die de inlichtingen heeft gevraagd, gerechtigd 
was, gelet op de bijzondere hoedanigheid van de informatieverschaffer, erop te vertrouwen dat 
de verschafte informatie juist is (Cass. 5 januari 2012308). 
 
* Vormt "discriminatie" een fout buiten de wettelijke discriminatieverboden om? Zie hoger. 
 
* Schutzwirkung für Dritte ? 
Zie Cass. 22 juni 2009309: de niet-nakoming van een contractuele verbintenis door A jegens B 
kan ook een fout zijn jegens een derde C die erdoor schade lijdt; indien dit in hoofde van de 

                                                
305  Cass. 8 februari 2008, RW 2011-12, 583. 
306 Cass. 5 januari 2012, C.11.1025.N, All Car Rent t. Banca Monte dei Paschi, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120105-5 = RW 2013-14, 902. 
307 Cass Fr 25 feb. 2000, Assemblée plénière, iz. Costedoat, RJDA 2000, 395, obs. J.-P. DORLY = D. 2000, jur., 
673, note Ph. BRUN = JCP, 2000, éd. G. II, 10 295, note M. BILLIAU = JCP 2000, éd. G, I, 241, n° 5, obs. G. 
VINEY = Resp. Civ. et assur, 2000, chron. n° 11, obs. H. GROUTEL = Bull. Joly, 2000, n° 146, note J.-F. BARBIÈRI = 
Droit et patrimoine, 2000, n° 82, p. 107, obs. F. CHABAS = RTDC 2000, p. 582, obs. P. JOURDAIN. 
308 Cass. 5 januari 2012, C.11.1025.N, All Car Rent / Banca Monte dei Paschi, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120105-5 = RW 2013-14, 902 
309 C.08.0546.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20090622-12 = NjW 2009, 724 
noot I. BOONE = RW 2011-2012, 1003. De formulering gelijk sterk op die van het Franse Hof van cassatie in het 
arrest Myr'ho van 6 oktober 2006 (Ass.plén.), 
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derde niet gaat om een contractuele schade uit een overeenkomst tussen B en C is A 
buitencontractueel aansprakelijk jegens C schade is (het gaat hier niet om het geval waar de 
tekortschietende partij de uitvoeringsagent is van zijn schuldeiser bij de nakoming van een 
verbintenis jegens die derde; in dat geval gaat het in hoofde van die derde immers meestal om 
contractuele schade).  In casu de borg van de huurder, die aangesproken wordt omdat de huurder 
door de schuld van de verhuurder in financiële problemen is geraakt.  In oudere rechtspraak 
werd vereist dat de gedraging ook los van het contract een fout uitmaakt, nu is het 
genuanceerder. 
 
* Derde-medeplichtigheid aan wanprestatie. Een toepassing van art. 1382 BW. 
 
De relativiteit van verbintenissen en schuldvorderingen sluit niet uit dat een persoon die een 
schuldenaar van een verbintenis ertoe brengt wanprestatie te plegen, aansprakelijk kan zijn voor 
de aldus aan de schuldeiser veroorzaakte schade. Daartoe is vereist dat: 
- 1° er effectief een verbintenis van de schuldenaar (contractueel of niet), die wordt geschonden 
door de schuldenaar; 
- 2° de derde de verbintenis kende of behoorde te kennen, en  
- 3° er medeplichtigheid is aan de wanprestatie, in het bijzonder doordat de derde zelf een 
overeenkomst sluit met de schuldenaar waardoor deze zijn verbintenis schendt.  
 
Ad 1° In een arrest van 29 juni 2012 werd een beslissing gecasseerd, waarbij een vierde eveneens 
aansprakelijk werd gesteld. Het betrof een zaak waarin de verbonden contractspartij in strijd 
met een kettingbeding zijn handelszaak had overgelaten aan een derde zonder de 
exclusiviteitsverbintenis te bedingen waartoe hij zelf gehouden was; die derde sluit een 
overeenkomst met een concurrerende leverancier; zowel de derde als de vierde werden 
aansprakelijk gesteld, maar dit werd gecasseerd omdat de vierde niet medeplichtig was aan een 
wanprestatie van de derde, die immers geen contractspartij was van de leverancier310.  
 
Ad 2° Het behoren te kennen wordt maar aanvaard indien er een onderzoeksplicht was van de 
derde. Of er zo'n onderzoeksplicht is, hangt af van (1) de gewoonten en gebruiken in de sector; 
(2) of de verbintenis het voorwerp vormt van publiciteit; (3) de professionele activiteit van 
derde, die bepaalt in welke mate hij de gebruiken kende of moest kennen en met welk gemak 
hij de verbintenis van de schuldenaar kon kennen. De gevallen waarin de rechtspraak een 
odnerzoeksplicht heeft aanvaard betreffen enerzijds stroomopwaartse verbintenissen van de 
schuldenaar jegens een leverancier om geen concurrerende producten te verkopen, of 
omgekeerd stroomafwaartse verbintenissen van een leverancier van merkproducten, en 
geheimhoudingsplichten van werknemers of ex-werknemers jegens hun (ex-)werkgever. 
 
Ad 3° Ook is er géén fout en dus geen onrechtmatige daad wanneer de derde zijn eigen rechten 
of vrijheden uitoefent op een wijze die geen rechtsmisbruik vormt (bv. een koper die verneemt 
dat het goed eerder is verkocht en toch zijn akte notarieel laat verlijden en laat overschrijven: 
indien hij bij aankoop te goeder trouw was, oefent hij nadien enkel zijn te goeder trouw 
verkregen rechten uit). Een derde die als schuldeiser zijn schuldvorderingen probeert te 
verhalen, begaat geen fout jegens andere schudleisers die daardoor in hun 
verhaalsmogelijkheden beperkt zijn, inbegrepen het geval van een schuldeiser die reeds een 
hypotheek heeft bekomen maar nog niet ingeschreven. 
 

                                                
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/arret_no_9364.html. 
310  Cass. 29 juni 2012, C.11.0522.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20120629-2 = 
RW 2014-15, 1077. 
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*  Effectief inperken van fundamentele economische vrijheden uit het EU-recht maakt een fout 
uit (zie bv. HvJ C-438/05 Viking) 
Inzake overtredingen van het mededingingsrecht zijn er concrete regels van 
aansprakelijkheidsrecht bepaald door EURL 2014/104311, omgezet in Boek XVII WER (door 
de Wet van 6 juni 2017). 
 

Kwalitatieve foutvermoedens 
 
Krachtens art 1384 BW zijn ouders aansprakelijk voor de objectief onrechtmatige daden van 
hun minderjarige kinderen, behoudens tegenbewijs van gebrek aan fout. Dit geldt ook wanneer 
de minderjarige zelf geen fout heeft begaan bij gebrek aan schuld (bv. jeugdige leeftijd, morele 
dwang)312. 
 

Bijzonderheden overheidsaansprakelijkheid 
 

1° Voor fouten van de uitvoerende macht 
 
Beginselarrest: Flandria-arrest Cass. 1920. 
Foutcriteria zijn in beginsel die van het gemeen recht. 
 
NB.  
- toepassen door de uitvoerende macht van een pas nadien door het GWH ongrondwettig 
verklaarde wet is geen fout in de zin van art. 1382 BW: Cass. 21 december 2007313; in een ander 
geval had het bestreden arrest wel de fout aangenomen maar beslist dat er geen causaal verband 
was, het cassatieberoep werd verworpen op 19 maart 2010314. 
- omgekeerd kan de overheid een fout begaan door geen gepaste maatregelen te nemen nadat 
een wet ongrondwettig is verklaard door het GWH – in casu door de afwezigheid van elke 
informatie aan de belastingplichtigen die een ongrondwettig verklaarde belasting hebben betaald 
(Cass. 1 juni 2012315). 
 

2° Voor fouten van de rechterlijke macht 
 
Sinds het  ANCA-arrest van het Hof van cassatie (19 december 1991) gold dat voor 
aansprakelijkheid van de Staat voor fouten van de rechterlijke macht: "wanneer de betwiste 
handeling van een magistraat het rechtstreeks voorwerp is van de rechtsprekende functie, (is) 
de Staat in de regel alleen voor diens fout aansprakelijk als de litigieuze handeling door een in 
kracht van gewijsde gegane beslissing is ingetrokken, gewijzigd, vernietigd of herroepen wegens 
schending van een gevestigde rechtsnorm". Daarmee gelijkgesteld worden: 
- Cass. 5 juni 2008316:  de toestand waarin de benadeelde buiten zijn toedoen tegen de litigieuze 

                                                
311 Zie eur-lex.europa.eu/legal-content/ALL/?uri=CELEX:32014L0104. Besproken door o.m. P. GILLAERTS, 
"De impact van Richtlijn 2014/104/EU op het belgische buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht", RW 2016-
17, 1203 v. 
312  Cass. 4 juni 2012, C.10.0734.N e.a., Mercator verzekeringen / Allianz e.a., 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120604-5 = RW 2014-15, 59. 
313 Cass. 21 december 2007, C.06.0457.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20071221-
3 = RW 2009-2010, 1689. 
314 Cass. 19 maart 2010, C.05.0197.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20100319-3. 
315 Cass. 1 juni 2012, Financiën t. M.A., F.11.0082.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-
20120601-5. 
316 2 arresten, C.06.0366.N en C.07.0073.N, het tweede iz. Vulex, 
jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20080605-4 = RW 2008-9, 800 noot A VAN OEVELEN. 
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handeling geen rechtsmiddel kan aanwenden omdat de beslissing zelf ingetrokken is en de 
gelaedeerde juridisch geen aantoonbaar belang meer heeft om nog te vragen dat de litigieuze 
beslissing zou worden opzij geschoven; 
- Cass. 25 maart 2010317 : de toestand  waarin, voor de wijziging van het E.V.R.M. door het 
Elfde Protocol, het Comité van  ministers van de Raad van Europa in een beslissing heeft 
vastgesteld dat de litigieuze handeling een schending inhoudt van het E.V.R.M. of van de 
toegevoegde protocollen. 
 
Het Grondwettelijk Hof besliste evenwel op 30 juni 2014 dat die regel te beperkt is, en de Staat 
ook aansprakelijk moet kunnen worden gesteld voor een fout begaan in de uitoefening van de 
rechtsprekende functie door een rechterlijke instantie die in laatste aanleg uitspraak heeft 
gedaan, “wanneer die fout bestaat in een voldoende gekwalificeerde schending van de toepasselijke rechtsregels en 
wanneer die fout, gelet op de beperkte rechtsmiddelen die tegen de genoemde beslissing openstaan, het niet mogelijk 
maakt de vernietiging ervan te verkrijgen”318. De vereiste van een gekwalificeerde schending is 
duidelijk geïnspireerd door de rechtspraak van het HvJ in Köbler319 en Traghetti del Mediterraneo320. 
 
Heeft de beslissing zijn gezag van gewijsde verloren, dan kan men de staat ook aansprakelijk 
stellen voor een andere fout van de rechter dan degene die tot de intrekking, wijziging, enz. 
heeft geleid: Cass. 27 juni 2008321. 
 

3° Voor fouten van de wetgevende macht 
 
Voor het beginsel van aansprakelijkheid voor fouten van de wetgever, zie Cass. 1 juni 2006 
(sektenrapport-arrest322) en Cass. 28 september 2006 (gerechtelijke achterstand-arrest323). 
 
Volgens het Hof van cassatie is de vaststelling door een arrest van het Grondwettelijk Hof in 
een prejudiciële procedure dat een wetsbepaling ongrondwettig is op zichzelf nog geen bewijs 
van de fout van de wetgever: Cass. 10 september 2010324. 
 

                                                
317 C.09.0403.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20100325-4 = NjW 2011, 227 noot 
I.B. 
318 GwH nr. 2014/99 van 30 juni 2014, www.const-court.be/public/n/2014/2014-099n.pdf = RW 2014-15, 
1573 noot A. VAN OEVELEN, “Dwingt het Grondwettelijk Hof het Hof van Cassatie tot verfijning van zijn Anca-
rechtspraak?”, besproken door A. CARTON en S. LIERMAN, “De toekomst van de Anca-rechtspraak na het arrest 
van het Grondwettelijk Hof van 30 juni 2014”, RW 2015-16, 763. 
319 HvJ 30 september 2003, Kobler t. Oostenrijk,  curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-224/01 
320 HvJ 13 juni 2006,  curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-173/03. 
321 Cass. 1 juni 2006, B.Staat t. Universele kerk van het koninkrijk Gods, C.05.0494.N, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20060601-9 = Jaarverslag cass. 2008, 31 = RCJB 2010, 
183 noot D. RENDERS. 
322  Cass. 1 juni 2006, B.Staat t. Universele kerk van het koninkrijk Gods, C.05.0494.N, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20060601-9 = Jaarverslag cass. 2008, 31 = RCJB 2010, 
183 noot D. RENDERS. 
323  Cass. 28 september 2006, C.02.0570.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20060928-
7. 
324 Cass. 10 september 2010, C.08.0314.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20100910-4 = RW 2010-2011, 1726 kritische noot P. POPELIER “De zorgvuldige wetgever en de gekwalificeerde 
fout: een overvloedig respect voor de beleidsvrijheid van de wetgever”. 
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De wetgever is ook aansprakelijk voor schade veroorzaakt door schending van het Europees 
Unierecht, voor zover het gaat om een voldoende gekwalificeerde schending van een rechtsregel 
die ertoe strekt rechten toe te kennen aan particulieren (voor een recent arrest, zie C-98/14)325. 
 
NB. Bepaalde Europese regelingen, in het bijzonder betreffende economische sancties, bevatten 
een soort immuniteitsbeding krachtens hetwelk de geviseerde “entiteiten” die door sancties 
getroffen worden daarvoor geen aanspraak op enige vergoeding hebben326. 
 
Hoofdstuk 2. Immuniteiten 
 
Bepaalde personen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de door hun fout 
veroorzaakte schade; meestal gaat deze regel gepaard met een regeling die de schadelijder op 
een andere wijze vergoedt. 
 

Verband houdende met grondwettelijke vrijheden  
 
Sommige immuniteiten vloeien uit de Grondwet zelf of supranationaal recht voort: 
- de immuniteit van uitgevers, drukkers en verspreiders van geschriften waarvan de auteur 
bekend is (minstens wanneer die in België woonachtig is), art. 25 GW (overigens zo uitgelegd 
dat elke verdere persoon in de verspreidingsketen immuun is wanneer een voorgaande schakel 
bekend is); 
- in zekere mate de immuniteit die wordt afgeleid uit het stakingsrecht; men kan dit ev. ook als 
een rechtvaardigingsgrond zien.  
 
Hieronder kan men ook de gevallen brengen waarin omwille van de bescherming van meer 
bepaald grondvrijheden personen die voor de uitoefening van die vrijheid diensten verlenen niet 
of slechts beperkt aansprakelijk kunnen worden gesteld: 
- de immuniteit van uitgevers, drukkers en verspreiders van geschriften waarvan de auteur 
bekend is (minstens wanneer die in België woonachtig is), art. 25 GW (overigens zo uitgelegd 
dat elke verdere persoon in de verspreidingsketen immuun is wanneer een voorgaande schakel 
bekend is); 
- de immuniteit van informaticadienstverleners die louter “doorgeefluik” zijn (mere conduit) 
krachtens art. 12 Rl 2000/31 inzake elektronische handel327; 
- de beperkte aansprakelijkheid van hosting-dienstverleners volgens art. 14 Rl 2000/31 van 
dezelfde richtlijn, nl. enkel  wanneer a) de dienstverlener daadwerkelijk kennis heeft van de 
onwettige activiteit of informatie of, wanneer het een schadevergoedingsvordering betreft, 
kennis heeft van feiten of omstandigheden waaruit het onwettige karakter van de activiteiten of 
informatie duidelijk blijkt, of b) de dienstverlener, zodra hij van het bovenbedoelde 
daadwerkelijk kennis heeft of besef krijgt, niet prompt handelt om de informatie te verwijderen 

                                                
325 HvJ 11 juni 2015, Berlington Hungary kft / Hongarije, curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-98/14, 
waarin onder meer wordt beslist dat art. 56 WVEU (vrij verkeer van diensten) wel zo’n strekking heeft en 8 en 9 
RL 98/34 niet die strekking hebben. 
326  Bv. Art. 12 Vo. (EU) nr. 204/2011 (zoals gewijzigd door Vo. nr. 296/2011 van 25 maart 2011) betreffende 
betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Libië; art. 4bis Besluit 2011/273/GBVB van 9 
mei 2011  betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië. 
327 eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32000L0031. Dit geldt ook bij het kosteloos 
openstellen van een Wifi: HvJ 15 september 2016, McFadden/Sony Music, 
curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-484/14, zij het dat ook hier een verbod voor de toekomst mogelijk 
is en bij niet-naleving daarvan er dus aansprakelijkheid kan zijn. 
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of de toegang daartoe onmogelijk te maken, of c) bij niet-uitvoering van een wettig bevel van 
de overheid om informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken328. 
 

Andere  
 
Andere vloeien voort uit wetskrachtige normen (en kunnen dus getoetst worden aan hogere 
normen): 
- immuniteit van werknemers voor lichte fouten tenzij die herhaaldelijk voorkomen (art. 18 
Arbeidsovereenkomstenwet, zie reeds hierboven); ingevolge arrest 77/1996 van het GwH329 
uitgebreid naar overheidspersoneel (art. 2 W. 10 februari 2003); vergelijkbaar ook art. 48 Wet 
Politieambt van 5 augustus 1992 voor de handelingen van de politie; Wet van 30 augustus 1988 
inzake de beperking van de aansprakelijkheid van de loodsen; art. 90 van de wet van 20 mei 
1994 voor het militair personeel;  
- immuniteit van werkgevers voor schade uit arbeidsongevallen en gelijkgestelde 
(Arbeidsongevallenwetten);  
- de immuniteit van rechters en parlementsleden persoonlijk; die van Staat voor fouten van de 
wetgevende en rechterlijke macht is beperkt tot fouten die geen "voldoende  gekwalificeerde 
schending" uitmaken, zie hoger 1.f.; 
- de immuniteit voor lichte fouten van sommige publiekrechtelijke instellingen, zoals bv. het 
CTR (college toezicht revisoren: art. 42 Wet tot organisatie van het beroep van en het publiek 
toezicht op de bedrijfsrevisoren) en het IBR en zijn organen (art. 69 zelfde Wet); 
- immuniteiten voor overheidsbedrijven, zoals bv. art. 15 Bijlage 3 KB van 30 april 2007 
houdende reglementering van de financiële postdiensten (financiële post enkel aansprakelijk 
voor zware fout); 
- de gedeeltelijke immuniteit van procespartijen die voortvloeit uit de proceskostenregeling 
voor de kosten niet gedekt door de rechtsplegingsvergoeding (zie infra 6.)  
- de quasi-immuniteit jegens de medecontractant van de opdrachtgever van wiens contractuele 
verbintenis men een uitvoeringsagent is, zie onder 3 d);  
 
In andere gevallen is er geen immuniteit, maar de facto min of meer de onmogelijkheid om 
aanspraken op vergoeding geldend te malen, zoals bv. de schade die door een fout van de 
curator wordt veroorzaakt aan de boedel van de schuldeisers (de individuele schuldeiser kan 
de curator daarvoor niet aansprakelijk stellen gezien de dwangvertegenwoordiging, maar enkel 
op de sluitingsvergadering bij einde faillissement de kwijting weigeren). 
 
Hoofdstuk 3. Vergoedbare en niet-vergoedbare schade 
 
Schade kan zoals gezegd niet enkel bestaan uit de aantasting van een subjectief recht, maar ook 
van een rechtmatig belang. 
 
NB. Algemeen: regels inzake schade vinden we ook in de Europese Richtlijn betreffende 
bepaalde regels voor schadevorderingen volgens nationaal recht wegens  
inbreuken op de bepalingen van het mededingingsrecht (EURL 2014/104), omgezet in Boek 
XVII WER (door de Wet van 6 juni 2017). 
 
                                                
328 Over de vraag welk bevel kan worden gegeven handelt arrest HvJ 2 mei 2014, UPC Telekabel Wien, 
curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-314/12. Zie ook voor een meer specifiek vraagstuk S. DE POURCQ, 
"De aansprakelijkheid van bookingsites voor onrechtmatige reviews”, TPR 2014, 1157 v. 
329 Arbitragehof 18 december 1996, www const-court be/public/n/1996/1996-077n pdf Zie ook B. elias, “Naar 
een gelijkschakeling werknemers-ambtenaren inzake burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden”, AJT 1996-
97, 553-555; l. DERIDDER, “noot onder Arbitragehof 77/96”, T.Gem. 1997, 302-305.  
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Onrechtmatig voordeel 
 
Geen vergoeding is verschuldigd voor schade die bestaat uit het wegvallen van een 
onrechtmatig voordeel330. Dit vergt wel enige nuance: Het loutere feit dat de schadelijder zich 
in de onwettigheid bevindt, maakt evenwel nog niet elke schade tot onrechtmatig voordeel331. 
Volgens recente rechtspraak moet ook worden vastgesteld dat de schadelijder zelf een fout 
heeft begaan die aan de basis ligt van de onrechtmatigheid332.  
 
Een voorbeeld uit de rechtspraak betreft de schade die een aannemer vordert uit een onwettige 
overheidsopdracht (in casu onwettig omdat 1° er geen vergunning  was voor de werken en 2° 
de opdracht ‘op maat’ geschreven was en dus mededingingsbeperkend)333. Een ander 
voorbeeld zijn de kosten voor herstel van een illegaal gebouw of werk dat door de fout van 
een derde beschadigd is334. Deze rechtspraak is gecontesteerd; bovendien is ook de gekozen 
wettelijke grondslag (nl. art. 17 Ger.W.) m.i. naast de kwestie. 
 

Wrongful life 
 
Er kan geen sprake zijn van vergoedbare schade wanneer het bestaan ervan gebaseerd wordt 
op een vergelijking met een niet-bestaan van een persoon, in casu de vergelijking tussen de 
toestand van een gehandicapt bestaan en een niet bestaan335. Voor de moeder kan de geboorte 
van een kind als dusdanig evenmin schade vormen: een mislkte zwangeschaspafbrekeing die 
tot de geboorte van een gezodn kind leidt, kan dus geen aanspraak op schadervergoeding 
opleveren336. 
 

Overlijden 
 
Ons recht aanvaardt vrij ruim de vergoedbaarheid van de schade die derden lijden door het 
overlijden van een persoon. Voor die schade kunnen ze volgens de gewone regels vergoeding 
vorderen, iure proprio, als een eigen aanspraak. De overledene zelf kan geen vergoeding vorderen 
voor de schade die bestaat uit de dood, maar enkel voor de voor het overlijden opgelopen 
schade; is de persoon intussen overleden, dan gaat diens aanspraak over op de erfgenamen die 
deze dan iure successionis kunnen uitoefenen (los van hun eigen aanspraken). 
 

Ten laste blijvende schade (zgn. “doorbraak” causaal verband) door juridische 
oorzaak v. vergoedbare schade 
 

                                                
330  Cass. 4 november 2011, JT 2012, 530. Zie verder onder meer R. JAFFERALI,  "L’intérêt légitime à agir en 
réparation - Une exigence illégitime?", JT 2012, p. 253 et s. Zie bv. Hof Luik 25 oktober 2011, JT 2012, 535. 
331 Cass. 4 november 2011, JT 2012, 530.  
332  Cass. 16 juni 2014, C.12.0402.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20140616-3 = 
RW 2016-17, 105: om de schade voortvloeiend uit het inkomensverlies van een onrechtmatig verkregen openbaar 
ambt niet vergoedbaar te achten moet de rechter vaststellen dat de eiser een fout heeft begaan die aan de basis 
ligt van de onrechtmatigheid bij het verkrijgen van die betrekking. 
333 Hof Gent 1 maart 2013, 2008/AR/1387, ng. (Pub502758) 
334  Cass. 27 juni 2013, C.12.0340.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20130627-4 = 
RW 2014-15, 663, in casu een zwemvijver; Hof Gent 1e kamer 16 januari 2014, AR nr. 2011/1212,  P.V en N.W. 
/ JVD (garage gebouwd zonder vergunning). 
335  Cass. 14 november 2014, RW 2014-15, 1611 concl. A.g. Van Ingelgem, noot N. VAN DE SYPE “Geen 
vergoeding voor wrongful life”. 
336 Cass. 17 oktober 20165, C.09.0414.F, RW 2017-18, 859 noot. 
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Sinds de cassatie-arresten van 19 en 20 februari 2001 ("loondoorbetalingsarresten") zit het Hof 
van cassatie terecht op het spoor van de schade: wanneer ingevolge de onrechtmatige daad van 
een ander, iemand moet overgaan tot de nakoming van een wettelijke of contractuele 
verplichting, brengt dat laatste niet met zich mee dat het causaal verband met de onrechtmatige 
daad zou doorbroken zijn; dergelijke schade is in beginsel vergoedbare schade, tenzij de ratio 
van de rechtsregel die de genoemde verplichting oplegt erin bestaat dat die kost definitief ten 
laste te blijven van de aldus verplichte persoon. Dat laatste is een rechtsvraag, geen vraag van 
bewijs: Cass. 18 september 2007337. In latere arresten verduidelijkt Cass. dat vergoeding enkel 
dan op die grond niet kan, “wanneer blijkens de inhoud of de strekking van de overeenkomst, 
de wet of het reglement, de te verrichten uitgave of prestatie definitief voor rekening moet 
blijven van diegene die zich ertoe heeft verbonden of die ze ingevolge de wet of het reglement 
moet verrichten”338.  
 
Hetzelfde geldt wanneer de schade niet door een fout wordt veroorzaakt, maar een andere 
aansprakelijkheidsgrond,  bv. de foutloze aansprakelijkheid voor zwakke weggebruikers 
krachtens art. 29bis WAM339, bij verkeersongevallen waar de aansprakelijkheid niet kan worden 
vastgesteld (art. 29ter WAM), of die voor zaken onder art. 1384 I BW340. 
 
NB. Arrest nr. 137/2007 van het GwH 7 november 2007 geeft een grondwetsconforme 
interpretatie van art. 1382 BW die leidt tot gelijkschakeling van situaties van werkgevers uit 
privésector en overheidssector, d.i. tot toepassing van de cassatie-arresten van 2001 ook in de 
privésector. 
  
Voorbeelden van niet-vergoedbare schade:  
- de rente uitgekeerd aan de weduwe of kinderen van een overleden personeelslid341; 
- het invaliditeitspensioen dat een werkgever uitkeert na vervroegde pensionering van een 
werknemer die ten gevolge van de fout van een derde arbeidsongeschikt is geworden342; voor 
een invaliditeitspensioen uitgekeerd door de EU aan een EU-ambtenaar oordeelde het HvJ 
anders, art. 85bis Vo. 259/68 van 29 februari 1968 tot vaststelling van het Statuut van de 
ambtenaren van de Europese Gemeenschappen daarvoor subrogatie bepaalt anders bepaalt343; 
                                                
337 RW 2007-08, 987 = RW 2010-2011, 997; Cass. 7 mei 2015, C.14.0011.F, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20150507-9 = RW 2016-17, 826. 
338  Cass. 23 oktober 2012, P.12.0318.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20121023-
5 (ontruimingsactie door de politie); Cass. 7 november 2014, C.13.0199.N, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20141107-3 = RW 2016-17, 100 met concl. A.g. 
Vandewal. 
339 Cass. 7 februari 2011, C.10.0332.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20110207-4; 
Rb. Antwerpen 26 april 2011, RW 2012-13, 710. 
340 Cass. 7 januari 2016, C.15.0231.N, L.V./gemeente Lint, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-
20160107-2. 
341 Cass. 24 januari 2013, 2 arresten, C.12.0308.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-
20130124-5 = RW 2014-2015, 789, en C.12.0013.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-
20130124-4 = Arr. Cass. 2013, nr. 59 en 61. Verworpen werd in het laatste arrest eveneens de aanspraak op 
terugbetaling van de betaalde begrafeniskosten van het personeelslid. 
342 Cass. 26 mei 2009, RW 2009-2010, 622, andersluidende conclusie A.g. De Swaef; E. DE KEZEL, Juristenkrant 
nr. 204 = Jaarverslag cassatie 2009, 22; Cass. 30 juni 2009, P.08.1773.N, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20090630-5 = RW 2010-2011, 1209; Cass. 19 juni 
2015, C.12.0577.N, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20150619-1 = Arr. Cass. 2015, nr. 317. 
Zie eerder al de gevallen van Cass. 9 januari 2006, C.05.0007.N, Arr. 2006, nr. 22, en Cass. 12 november 2008, 
P.07.1531.F, Arr. 2008, nr. 62; vgl. ook Cass. 19 maart 2010, C.08.0113.F, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20100319-5, Jaarverslag Cassatie 2010, p. 18. 
343  In die zin HvJ 15 oktober 2015, EU/Axa Belgium, curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-494/14; de 
bepaking van art. 85bis bepaalt uitdrukkelijk dat er subrogatie is, waaruit wordt afgeleid dat het niet gaat om een 
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anderzijds houdt art. 85bis enkel in een subrogatie in voor zover de schadelijder zelf een 
aansprak op schadevergoeding jegens de derden heeft; het Gwh oordeelde dan ook dat "De 
omstandigheid dat het Hof van Justitie aangeeft dat die bedragen, krachtens de draagwijdte van het Statuut, 
niet definitief voor rekening van de Unie moeten blijven, houdt evenwel niet in dat de betaling ervan, wanneer 
het overlijden van de Europese ambtenaar te wijten is aan een ongeval dat door een derde is veroorzaakt, 
noodzakelijkerwijs wordt gelijkgesteld met het begrip « schade » in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van 
het Belgische Burgerlijk Wetboek"344. 
- de kosten die de overheid lijdt door de toekenning van ziekte- of invaliditeitsverlof aan een 
personeelslid345; 
- de niet door arbeidsprestaties gecompenseerde kost van de doorbetaling van een 
invaliditeitsuitkering aan een contractueel personeelslid wat betreft de periode na de beëindiging 
van de contractuele duur346; 
- de rente die de openbare werkgever wegens gedeeltelijke invaliditeit betaalt naast het loon 
(loon waarvoor men tegenprestatie ontvangt)347; 
- de schade ingevolge arbeidsongeschiktheid van een personeelslid voor zover die door de eigen 
schuld van het slachtoffer werd veroorzaakt, blijft definitief ten laste van de werkgever (Cass. 
21 september 2009348, argument uit beperking van regres en subrogatie - cassatie neigt naar 
parallellie); 
M.a.w. er is een beperking tot de uitkeringen die de tegenprestatie zijn van arbeidsprestaties: die 
beperking is volgens het GwH niet ongrondwettig349 (en ook niet in strijd met genoemd art 
85bis Statuut). 
- de uitkeringen van zgn. sommenverzekeringen, in het bijzonder de uitkering van 
levensverzekering bij overlijden van de verzekerde; 
-  de vergoeding betaald door een schadeverzekeraar aan de verzekerde schadelijder, uitkering 
die de tegenprestatie is van de premies350 - wel kan de verzekeraar in de wettelijk bepaalde 
gevallen regres uitoefenen of door quasi-subrogatie de aanspraak van deverzekerde uitoefenen; 
- schade geleden door de uitoefening van bepaalde taken van openbare dienst blijven in 
beginsel ten laste van die overheid. Bv. brandweer351 en politie352. wat de politie betreft is de 
motivering dat “het een algemene veiligheidstaak betreft die ten laste van het openbaar bestuur 

                                                
uitgave die definitief ten laste van de EU moet blijven.  
Contra evenwel Cass. 19 juni 2015, C.12.0577.N, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20150619-
1 = Arr. Cass. 2015, nr. 317. 
344 GwH 20 oktober 2016, www.const-court.be/public/n/2016/2016-136n.pdf = RW 2017-18, 250 noot G. 
JOCQUÉ "Het regresrecht van de Europese Unie". 
345 Cass. 14 februari 2011, S.09.0105.F, L. t. Communauté française, in casu over het decreet van 5 juli 2000 van de Franse 
Gemeenschap houdende de regeling inzake verlof en disponibiliteit wegens ziekte of invaliditeit van sommige personeelsleden uit het 
onderwijs. Zie ook Cass. 2 maart 2012, C.10.0569.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-
20120302-3 = RW 2013-14, 1532. 
346 Cass. 14 mei 2012, C.09.0318.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20120514-7, 
eerste middel = RW 2014-15, 789 = Arr. Cass. 2012, nr. 298. 
347 Cass. 2 maart 2012, C.10.0569.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120302-3 = 
Arr. Cass. 2012, nr. 144; Cass, 12 november 2008, Arr. Cass. 2008, nr. 627; Cass. 24 mei 2013, Arr. Cass. 2013, nr. 
317. 
348 Cass. 21 september 2009, C.08.0245.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20090921-1 = Jaarverslag cassatie 2009, 23. 
349 GwH 20 oktober 2016, www.const-court.be/public/n/2016/2016-136n.pdf. 
350 Cass. 11 maart 2015, P.13.2051.F, RW 2017-18, 62. 
351  Hof Antwerpen 25 oktober 2011, RW 2012-13, 991, gegrond op de W. 31 december 1963 betreffende de 
civiele bescherming. Vgl. in Nederland, op grond van een andere redenering ('doorkruisingsleer') HR 11 december 
1992, AB 1993 nr. 301 noot G.A. VAN DER VEEN. 
352 Bv. Hof Gent 5 mei 2014, RW 2015-16, 1268 w.b. de kosten van onderzoek en opsporing gemaakt met 
betrekking tot een ontvoering die achteraf op een vals alarm gebaseerd bleek te zijn. 
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(blijft)” onvoldoende volgens cassatie353. Het Hof van beroep Gent besliste dat "De kosten van 
het optreden van de politiediensten, met name die m.b.t. de opsporing en de bestrijding van echte of vermeende 
criminaliteit, blijven in beginsel, afgezien van eventuele andersluidende wettelijke bepalingen, ten laste van de 
overheid, ook als deze kosten achteraf nutteloos zijn gebleken. Dit geldt echter niet wanneer degene die ingevolge 
een door hem gepleegd misdrijf de kosten van het politieoptreden heeft veroorzaakt, het misdrijf heeft gepleegd 
met het bijzonder opzet om overlast te veroorzaken of om schade te berokkenen, in welk geval die kosten wel 
vergoedbare schade opleveren"354. 
Wat de brandweer betreft maakt het KB van 25 april 2007 tot vaststelling van de opdrachten 
van de hulpdiensten die kunnen worden verhaald en die welke gratis zijn wel een nader 
onderscheid; bv. optreden van de brandweer wegens vervuiling wegdek door ladingverlies kan 
verhaald worden355. Zo ook is er bij het optreden van civiele bescherming een onderscheid 
naargelang het gaat om de kosten voor technische hulpverleningswerkzaamheden die niet het 
gevolg zijn van een noodoproep om mensen te beschermen of te redden of niet356. 
- de kosten voor de vaststelling van de schade gemaakt door de rechtsbijstandsverzekeraar, meer 
bepaald kosten van de deskundige aangesteld door die verzekeraar357. 
 
Voorbeelden van vergoedbare schade:  
- De schade die erin bestaat dat de werkgever tijdens het doorbetalen van de arbeidsongeschikte 
werknemer diens arbeidsprestaties moet missen, is in beginsel wél een vergoedbare schade358. 
Deze schade is niét beperkt tot het “netto-loon” maar omvat in het algemeen de uitgaven van 
de werkgever (dus m.i.v. het brutoloon)359; zelfs wanneer het gaat om een personeelslid van de 
overheid maakt de bedrijfsvoorheffing mee een vergoedbare schade uit360. De werkgever moet 
niet aantonen dat hij andere schade lijdt dan die welke voortvloeit uit de omstandigheid dat hij 
het loon en de lasten heeft uitbetaald zonder als tegenprestatie arbeidsprestaties te hebben 
ontvangen361. De schade omvat niét het vakantoegeld, want daar staan geen prestaties van de 
werknemer tegenover362. 
- volgens een Nederlandstalig arrest geldt hetzelfde wanneer het niet de werkgever zelf is die de 
wedde doorbetaalt (in casu Vlaams ministerie van onderwijs)363, maar een Franstalig arrest 

                                                
353  Cass. 23 oktober 2012, P.12.0318.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20121023-
5 (ontruimingsactie door de politie) 
354 Hof Gent 1 februari 2016, RW 2016-17, 826. 
355 Pol.rvb. West-Vlaanderen Brugge 9 november 2015, RW 2016-17, 1395. 
356 Cass. 24 februari 2017, C.16.0309.N, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20170224-5, op 
grond van het KB van 25 april 2007 tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen verhaald 
worden en diegene die gratis zijn. 
357 Pol. Veurne 11 april 2011, RW 2012-13, 437. 
358 Cass. 12 november 2008, P.07.1531.F, Arr.Cass. 2008, nr. 627; Cass. 2 maart 2012, C.10.0569.F, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20120302-3; Cass. 24 januari 2013, 2 arresten, 
C.12.0308.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20130124-5, en C.12.0013.F, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20130124-4.; Rb. Antwerpen 26 april 2011, RW 2012-
13, 710. 
359 Cass. 4 februari 2014, P.13.0992.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20140204-3, 
RW 2015-16, 187; Cass. 23 oktober 2013, P.13.0727.F, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20131023-2 = RW 2015-16, 339, en in navolging 
daarvan GwH 20 oktober 2016, www.const-court.be/public/n/2016/2016-136n.pdf. 
360  Cass. 8 februari 2016, C.15.0170.N, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20160208-1 = 

RW 2016-17, 822 
361 Cass. 8 september 2016, C.15.0523.F, Franse Gemeenschap / Belgisch Bureau Autoverzekeraars, 
jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20160908-7 = RW 2017-18, 859. 
362  Cass. 26 januari 2017, C.16.0179.F, AG/Ethias,  
363 Cass. 7 november 2014, C.13.0199.N, Vlaamse Gemeenschap/Nationale Suisse 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20141107-3 = RW 2016-17, 100. 
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verwerpt de voorziening tegen een arrest dat beslist dat nu de schade bestaat uit het gebrek aan 
arbeidsprestaties, het de werkgever is en niet de subsidiërende overheid die de schade lijdt364. 
Het grondwettelijk Hof besliste intussen dat die franstalige interpretatie ongrondwettig is (en de 
nederlandstalige grondwettig)365. 
- zo een bewaarnemer krachtens de bewaarnemingsovereenkomst de bewaargever moet 
vergoeden, wanneer een derde de in bewaring gegeven goederen bedrieglijk verkrijgt, is dit voor 
de bewaarnemer een vergoedbare schade366. Omgekeerd is het ook een vergoedbare schade 
wanneer een persoon met misbruik van vertrouwen goederen verkoopt en de koper vervolgens 
de ware eigenaar vergoedt om de goederen te behouden; die vergoeding kan als schade worden 
teruggevorderd367;  
- de schade voor de overheid (FOD Financiën) die erin bestaat een ambtenaar van de dienst 
invordering te moeten aanwijzen om in een complex dossier van fiscale fraude alle stadia van 
de strafrechtspleging actief op te volgen en de advocaat die de verdediging van zijn belangen 
verzekert nuttig bij te staan, taak die geen deel uitmaakt van de normale invordering, waardoor 
de bezoldiging van die ambtenaar geen betrekking had op het normale werk dat hij daardoor 
niet kon uit om de geoderen te behouden voeren368; 
- de kosten die een gemeente maakt om krachtens de verplichting van art. 135 § 2 Nieuwe 
gemeentewet de veiligheid van de openbare wet te verzekeren, in casu instandhoudingswerken 
uitgevoerd aan een woning waarvan de bewaarder nalatig is369: 
- de kosten voor technische hulpverleningswerkzaamheden van de civiele bescherming die niet 
het gevolg zijn van een noodoproep om mensen te beschermen of te redden of niet (zie 
hierboven). 
 
Hier is omgekeerd de mogelijkheid van subrogatie een indicatie dat het om een vergoedbare 
schade gaat (ook al vallen de subrogatoire vordering en de aanspraak uit vergoeding niet 
samen)370.  
 
Deze  
NB. Omgekeerd zal een pensioen of levensverzekeringsvergoeding uitgekeerd naar aanleiding 
van een schadegeval, niet moeten worden aangerekend (in mindering gebracht) op de 
schadevergoeding, precies omdat dat recht een eigen rechtsgrond heeft, terwijl bv. een 
inkomensvervangende tegemoetkoming aan een persoon met een handicap (die betaling geldt 
als voorschot en de betalende instelling is gesubrogeerd, art. 13 § 2 W. 27 februari 1987) wel in 
mindering moet worden gebracht371. Zie de bespreking bij voordeelsafdracht infra. 

                                                
364 Cass. 5 maart 2015, C.14.0197.F, Franse Gemeenschap / AG, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20150305-9, Arr.Cass. nr. 164 
365 GwH 25 januari 2017, www.const-court.be/public/n/2017/2017-007n.pdf; ook 2 arresten GwH 15 juni 
2017, www.const-court.be/public/n/2017/2017-077n.pdf en www.const-court.be/public/n/2017/2017-
079n.pdf. 
366  Cass. 27 november 2007, RW 2010-2011, 741. 
367 Cass. 1 juni 2016, P.16.0085.F, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=F-20160601-2 = RW 
2017-18, 380. 
368 Cass. 25 mei 2011, P.10.1111.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20110525-4. 
369 Cass. 7 januari 2016, C.15.0231.N, L.V./gemeente Lint, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-
20160107-2. 
370  Argument dat uitdrukkelijk gebruikt wordt in Cass. 3 mei 2013, C.12.0425.N, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20130503-4 = RW 2013-14, 1533. Zo ook Cass. 7 
november 2014, C.13.0199.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20141107-3 = RW 
2016-17, 100; Cass. 7 januari 2016, C.15.0231.N. 
 
371 Cass. 18 novmber 2014, JEM/KBC verzekeringen, P.13.0181.N, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20141118-2 = RW 2015-16, 333. 



© Matthias Storme Gent-Mariakerke - versie 23 februari 2018  
 

82 

 
Samenloop en co-existentie: beperking buitencontractuele aanspraak voor 

contractuele schade 
 

1° De beperking van de samenloop en co-existentie 

a) Beperking door een contractuele verhouding tussen partijen  
 
Dit handelt over de vraag of men schadevergoeding wegens onrechtmatige daad kan vorderen 
van een contractspartij of een persoon die door de contractspartij voor de uitvoering is 
ingeschakeld. In het IPR is dit een vraagstuk van buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht 
(toepassing van de conflictregel uit de Rome-II-Vo.). 
 
Regels 
 
De huidige rechtspraak wat de samenloop tussen dezelfde partijen betreft is ongewijzigd sedert 
minstens 2006372: indien de schade ook contractueel is, is er geen buitencontractuele aanspraak 
tenzij er tevens een (strafrechtelijk) misdrijf is373. De rechtspraak concentreert zich enkel nog 
op de afwezigheid van contractuele schade (d.i. er is andere dan aan de slechte uitvoering van 
een contractuele verbintenis te wijten schade374) en vereist geen afwezigheid van een 
contractuele fout meer. Sommigen spreken van een koerswijziging. M.i. is het enkel een 
terechte kleine herformulering.  
 
Traditioneel geldt wel dat aanspraken uit onrechtmatige daden die tevens een strafbaar feit 
uitmaken, ook mogelijk zijn voor contractuele schade. 
 
Verduidelijking bij overgang contractuele aanspraak  
 
Wanneer de koper van een zaak met de eigendom ook een aanspraak verwerft op de 
contractspartij van de verkoper (diens leverancier, aannemer enz.) alsook wanneer de bouwheer 
de eigendom verwerft van zaken geleverd door de leverancier van de aannemer en daarmee ook 
diens aanspraken op de leverancier, dan heeft de koper c.q. bouwheer géén buitencontractuele 
aanspraak op de wederpartij van zijn wederpartij (zelfs al zou die niet gelden als 
uitvoeringsagent) omdat hij een contractuele aanspraak heeft verworven (zie de bespreking van 
die gevallen verder infra bij overgang van schuldvorderingen)375. 
 
Toepassing 
 
Of de schade contractueel is, hangt ervan af of de overeenkomst er in beginsel (mee) toe strekt 
die te vermijden. Een arrest Hof Gent illustreert dat in een zaak waar een aannemer die voor 
de grondeigenaar werken verricht zijn machine beschadigt door contact met een ondergrondse 
deksteen. Volgens het Hof is de aanwezigheid van een deksel in het weiland  vreemd aan de 

                                                
372 Cass. 29 september 2006, C.03.0502.N, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20060929-9  = 
RW 2006-07, 1717 noot A. VAN OEVELEN = NjW 2006, 946 noot I. BOONE = TBO 2007, 66 noot K. VANHOVE 
besproken door H. BOCKEN in NjW 2007, 722. 
373 Zie voor het geval van schade door een misdrijf nog Cass. 10 juni 2015, P.15.0419.F = JLMB 2015, 1740 = 
RW 2016-17, 822. Zie eerder Cass. 26 oktober 1990, Pas. 1991, I, 216 = RCJB 1992, 497, noot R.O. DALCQ. 
374 Cass. 24 maart 2016, C.14.0329.N, Banden van Cauter / BNP Paribas Fortis, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20160324-17. 
375 Zie bv. Hof Antwerpen 18 mei 2009, Limb. Rl. 2012, 16 noot P. VANHELMONT. 
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aannemingsovereenkomst en geen gevolg van een schending van de contractuele 
verplichtingen van één van de contractspartijen (anders gezegd: de opdrachtgever had geen 
contractuele verplichting om aan de aannemer een veld ter beschikking te stellen dat geen 
schade zou kunnen veroorzaken). Daardoor is een buitencontractuele aanspraak niet 
uitgesloten; in casu werd die toegekend op grond van art. 1384 I (aansprakelijkheid voor een 
gebrekkige zaak)376. 
 
Wanneer een koper schade lijdt door een aankoop die hij niet kan vernietigen omdat zijn dwaling 
onverschoonbaar is, en dit het gevolg is van de onzorgvuldigheid van een derde die hem 
adviseerde (bv. zijn vastgoedmakelaar), dan is dit geen schade uit de verkoopovereenkomst.  

b) Geen beperking door een reglementaire verhouding tussen partijen  
 
De regel van uitsluiting van buitencontractuele aansprakelijkheid wegens samenloop geldt niet 
voor “reglementaire” rechtsverhoudingen (zie voor deze kwalificatie infra IV.): Cass. 27 
november 2006377 (Gaselwest). In een dergelijke reglementaire rechtsverhouding gelden de regels 
van de buitencontractuele aansprakelijkheid: daarvan kan weliswaar bij wetskrachtige norm 
worden afgeweken, maar niet door middel van een louter reglement378 (wel door middel van 
een afwijkende overeenkomst, wat dan wel de toestemming van beide partijen vereist), tenzij de 
bepaling in het dat reglement gebaseerd is op een bevoegdheid die voldoende expliciet door de 
wetskrachtige norm wordt gegeven.  
 
Ook kan uit een lex specialis volgen dat de regels van art. 1382 BW vervangen worden door een 
meer specifieke wettelijke regeling (net zoals het contractenrecht in de theorie van de niet-
samenloop een lex specialis is ten aanzien van art. 1382 BW). 
 

2° Toepassing bij derden (regels van de niet-coëxistentie) en gevallen die buiten die 
beperking vallen (wel coëxistentie van aansprakelijkheden) 
 
De uitsluiting van een buitencontractuele aanspraak in de genoemde gevallen geldt niet enkel 
voor aanspraken jegens de contractuele wederpartij, maar ook jegens diens ‘uitvoeringsagenten”. 
De juiste omvang van die categorie is niet zo duidelijk bepaald. 

a) Geen beperking van passieve co-existentie (schuldenaar jegens meerdere schuldeisers) 
 
Op de eerste plaats speelt de beperking natuurlijk niet ten aanzien van een derde die geen 
contractuele band heeft met de opdrachtgever van de nalatige partij – zo kan een lasthebber 
zich voor fouten die hij in de uitvoering van de lastgevingsovereenkomst zou hebben begaan, 
niet op die “immuniteit” beroepen ten aanzien van een derde-schadelijder die geen contractuele 

                                                
376 Hof Gent 12 februari 2015, RW 2016-17, 226. Zo ook over dezelfde feiten Cass. 17 maart 2017, C.16.0283.N, 
jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20170317-1, verwerping voorziening tegen Gent 8 oktober 
2015 
377 Arr.cass. 2427 = NjW 2908, 29 noot I. BOONE = RABG 2007, 1257 noot L. PHANG “Over de 
rechtsverhouding tussen elektriciteitsmaatschappijen en hun afnemers en het samenloopverbod in deze 
verhouding”. 
378  Vred. Roeselare 18 februari 2010, T.Vred. 2012, 316 noot A. VAN OEVELEN, waartegen de voorziening in 
cassatie verworpen werd door Cass. 8 maart 2012, C.11.0027.N., 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120308-13; Rb. Antwerpen-Turnhout 9 februari 
2015, RW 2017-18, 392. 
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band heeft met de lastgever379, of een bestuurder van een rechtspersoon niet voor 
precontractuele aansprakelijkheid jegens een derde die met de vennootschap onderhandelde380.  
 
De contractuele schuldenaar kan zich ook niet op die immuniteit voor buitencontractuele 
aansprakelijkheid beroepen jegens de bestuurders van de vennootschap waarmee de 
overeenkomst is gesloten, voor zover die een eigen schade hebben geleden381. Zijn schuld is 
immers niet de uitvoering van een verbintenis van de vennootschap jegens de bestuurders. 
 
Ook wanneer de curator collectieve rechten van de schuldeisers uitoefent die niet louter de 
rechten van de gefailleerde zelf zijn (zie wel de kritische beschouwing hierover infra f), gaat het 
niet om een contractuele schade en is er dus geen samenloopverbod382. 

b) Beperking van actieve co-existentie (schuldeiser met aanspraken jegens meerdere schuldenaars) – 
wanneer speelt die niet 
 

i)  Uitvoeringsagent 
 
Wel is er dus in beginsel een immuniteit voor buitencontractuele aansprakelijkheid voor de 
contractuele schade aan een derde veroorzaakt door de uitvoeringsagenten en de organen van 
de wanpresterende contractant. 
 
Een uitvoeringsagent is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die door de schuldenaar 
van een contractuele verbintenis belast wordt met de gehele of gedeeltelijke uitvoering van 
deze verbintenis, ongeacht of hij deze verbintenis uitvoert voor eigen rekening en in eigen 
naam, dan wel voor rekening en in naam van de schuldenaar383. 
 
Bij een overschrijving tussen rekeningen bij verschillende banken, is de bank van de 
begunstigde een uitvoeringsagent van de bank van de opdrachtgever384. 
 
Wanneer een verkoper na verkoop een onderaannemer inschakelt om de goederen te verpakken 
in kleinere hoeveelheden (en deze daarbij fouten maakt), is die onderaannemer geen 
uitvoeringsagent vlg. Hof Gent 24 januari 2008385; een buitencontractuele aanspraak is dus 
mogelijk (een "rechtstreekse" contractuele niet); dit is m.i. onjuist voor zover een slechte 
verpakking een wanprestatie van de verkoper uitmaakt. 

                                                
379  Voor een toepassing op een syndicus van een V.M.E.: Cass. 21 oktober 2010, NV Lappland / Trevi services, 
C.08.0558/F. 
380 Hof Gent 13 februari 2012, DAOR nr. 102, 206; kh. Dendermonde 22 december 2014, RW 2015-16, 669 
(verwijt van een overeenkomst te onderhandelen waarvan men weet dat de vennootschap ze nooit zal kunnen 
nakomen; in casu in feite afgewezen). 
381  Cass. 25 oktober 2012, Industriebouw Verelst, C.12.0079.F, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20121025-9= RW 2013-2014, 934 = RJI 110; Hof 
Brussel 4 oktober 2010, JLMB 2014, 200 (zaakvoerder van de koper lijdt lichamelijke schade door gebrek in het 
aangekochte product), voorziening in cassatie verworpen door Cass. 21 november 2011, C.11.0368.F. 
382 Cass. 2 oktober 2014, C.13.0288, faill. Ouranos Networks/ Satelnet, Davoudian Industries e.a., 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20141002-3. 
383 Cass. 24 maart 2016, C.14.0329.N, Banden van Cauter / BNP Paribas Fortis, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20160324-17. 
384 Cass. 24 maart 2016, C.14.0329.N, Banden van Cauter / BNP Paribas Fortis, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20160324-17. 
385 RW 2009-2010, 1184 noot L. WERMOES, hervorming van kh. Gent 13 januari 2004, dat een rechtstreekse 
contractuele aanspraak op de onderaannemer had toegekend als accessorium van de aankoop. 
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ii)  Geen immuniteit want geen uitvoeringsagent 

 
Wanneer de verhuurder van een gebrekkige zaak aangesproken wordt door een derde op grond 
van art. 1384 BW, kan hij het exoneratiebeding in de overeenkomst met de huurder niet 
tegenwerpen aan een derde-schadelijder (in de veronderstelling dat diens schade niet-
contractueel is)386. 
 
Verder houdt de regel ook niet in dat een schuldeiser die een contractuele aanspraak heeft jegens 
zijn wederpartij wegens contractuele wanprestatie, niet voor dezelfde schade een aanspraak zou 
kunnen hebben uit onrechtmatige daad jegens de derde die medeplichtig is aan die 
wanprestatie387 (tenzij die derde een uitvoeringsagent is). 
 
In die gevallen kan er een aanspraak uit onrechtmatige daad zijn ook al is de schade tevens een 
contractuele schade, zolang het geen louter contractuele schade is388. 
 
Moeilijker is het hoger aangehaalde geval van een koper die schade lijdt door een aankoop die 
hij niet kan vernietigen omdat zijn dwaling onverschoonbaar is, en dit het gevolg is van de 
onzorgvuldigheid van een derde die hem adviseerde (bv. zijn vastgoedmakelaar), met name 
wanneer de koper is voortgegaan op informatie vanwege een vierde die door zijn adviseur-
wederpartij was geconsulteerd, rijst de vraag of er een contractuele verplichting van de derde is 
die geschonden is; is dat niet het geval, dan is een aansprakelijkheidsvordering tegen de vierde 
mogelijk. In het geval waarin die vierde een schatter is die is aangesteld door de hypothecaire 
kredietverlener389, lijkt het erop dat  die schatting niet gebeurde in uitvoering van een 
contractuele verplichting van die kredietverlener jegens de kredietnemer (hoogstens een 
precontractuele) en er dus een aansprakelijkheidsvordering mogelijk is. Een vergelijkbare vraag 
betreft rapporten van derden die wettelijk verplicht zijn opdat een contractspartij zijn 
contractueel verplichte prestaties zou kunnen verrichten - bv. een keuringsattest. Hier lijkt een 
aansprakelijkheidsvordering mogelijk; wanneer de contractspartij een rapport van een derde 
aanbrengt om aan een louter contractuele informatieplicht te voldoen, gaat het daarentegen 
normaal wel om een contractuele schade en is de derde een uitvoeringsagent 
 
Op de immuniteit zijn er overigens traditionele uitzonderingen: 
- wanneer de wanprestatie tevens een strafrechtelijke fout uitmaakt 
- bij fouten van bestuurders van vennootschappen die een overtreding van het Wb.Venn of 
schending van de statuten inhouden (art. 263, 408 en 528 Wb.Venn.). 
 

Weerkaatsingsschade voor aandeelhouders of schuldeisers 
 
Een vennootschap is gerechtigd om schadevergoeding te vorderen van een derde door wiens 
fout het vennootschapsvermogen werd aangetast. Voor deze schade aan het 

                                                
386 Bv. Cass. 4 oktober 2010, C.09.0632.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20101004-1. 
387  Cass.  12 oktober 2012, C.11.0692.N, J&T Autolease, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20121012-3 = RW 2014-15, 574. 
388  Zie verder S. STIJNS & F. VAN LIEMPT, “Derde-medeplichtigheid aan andermans contractbreuk”, in V. 
SAGAERT & D. LAMBRECHT, Actuele ontwikkelingen inzake verbintenissenrecht (2009), 78 v. 
389 Een voorbeeld van zo'n casus vinden we in de Engelse zaak Smith v Eric S Bush, joined with Harris v Wyre 
Forest District Council (1990) 1 AC 831: de koper kloeg dat hij was voortgegaan op een schattingsverslag van de 
schatter aangesteld door zijn hypothecaire kredietverlener. 
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vennootschapsvermogen komt aan de aandeelhouders geen zelfstandig vorderingsrecht toe390. 
In bepaalde gevallen kunnen zij wel namens de vennootschap vorderen ten bate van de 
vennootschap. Deze beperking geldt niet voor andere schade die de aandeelhouders zouden 
lijden. 
 
Volgens een bepaalde opvatting kunnen ook loutere391 schuldeisers van derden vergoeding 
vorderen van de schade die zij leiden door de fout van die derde die erin bestaat dat het 
vermogen van de schuldenaar als onderpand is aangetast (afgeleide of reflectieschade). Hierbij 
moet op de eerste plaats worden opgemerkt dat er géén schade kan zijn voor de schuldeiser 
voor zover de schuldenaar zelf een recht op schadevergoeding heeft jegens die derde, omdat 
die schuldvordering, waarop de schuldeisers eveneens verhaal kunnen nemen, dan de schade 
in het vermogen compenseert. De vraag is dus of een schuldeiser op genoemde grond meer 
rechten kan hebben dan de schuldenaar zelf. Wat schuldeisers betreft is dit betwist392. De 
cassatierechtspraak lijkt dit alvast wel in bepaalde gevallen toe te kennen bij faillissement (in 
welk geval de schuldvordering voor collectieve schade enkel door de curator kan worden 
uitgeoefend). 
 
Volgens de (m.i. problematische) formule van de cassatie-arresten heeft de boedel ook de 
aanspraak op schadevergoeding van schade aan de boedel zelf, ook genoemd het collectief 
nadeel dat de schuldeisers leiden (immers een schade aan het "collectief onderpand" van de 
schuldeisers) door de fout van een derde (d.i. iedereen behalve de gefailleerde) en is er schade 
aan de boedel bij een vermeerdering van het passief van de boedel of een vermindering van 
het actief393 door de fout van een derde, alsook wanneer door de fout van een derde het actief 
dat ter beschikking moest staan van de schuldeisers niet effectief voorhanden is in de boedel394.  
 
Het eerste dient m.i. te worden genuanceerd: zeker niet elke toename van het passief is een 
schade voor de op dat ogenblik reeds bestaande schuldeisers. Maar er is de meer fundamentele 
vraag op welke grond de schuldeisers een aanspraak zouden hebben wanneer de gefailleerde 
zelf geen aanspraak heeft (bv. indien de toename van het passief of vermindering van het actief 
door een daad van een derde die contractueel verbonden is met de gefailleerde geen 
contractuele fout uitmaakt). M.i. is er hoogstens een rechtsgrond in de volgende gevallen: 
 
a) Wanneer bij de uitoefening van de actio pauliana of de herstelbevoegdheden van de curator 
t.a.v. handelingen uit de verdachte periode blijkt dat een goed dat aan een wederpartij van de 

                                                
390 Zo reeds Cass. 17 juni 1864, Pas. 1865 I 37. Zie nu Cass. 23 februari 2012, C.11.0459.N, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120223-5 = RW 2011-2012, 1658 noot F. PARREIN 
= TRV 2012, 319 noot J. VANANROYE “Aandeelhouders hebben geen zelfstandig vorderingsrecht voor afgeleide 
schade” = Jaarverslag cassatie 2012, 29; Hof Gent 19 december 2012, TRV 2013, 257. De tegenovergestelde 
opvatting werd voordien verdedigd door D. DEMAREZ, De afgeleide schade van aandeelhouders van een naamloze 
vennootschap (doct.pr. Leuven 2004). 
391 Indien de schuldeiser tevens een zakelijk recht heeft op een vermogensbestanddeel, kan de schade natuurlijk 
wel bestaan uit schade aan het voorwerp van dat zakelijk recht. 
392 O.m. E. DIRIX, Het begrip schade, p. 140 nr. 224, argumenteert dat de schuldeiser geen vergoedbare schade 
lijdt. Een recht op vergoeding wordt wel verdedigd door I. BOONE en B. WYLLEMAN, "De vergoeding van 
afgeleide schade in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht" in H. Vuye en Y. Lemense (eds.), Springlevend 
aansprakelijkheidsrecht (Antwerpen: Intersentia 2011), (197) 240, nr. 82 en de verwijzingen aldaar; L. CORNELIS, 
“Persoonlijk: over schade en de aansprakelijkheidsvordering van de curator” in  K. Bernauw (ed.), Liber Amicorum 
Yvette Merchiers (Brugge: die Keure 2001), (61) 69, nr. 12. 
393 Cass. 19 oktober 1999, Arr. nr. 544. Voor het geval van vermindering van het actief vinden we dezelfde regel 
in § 92 Duitse InsO. 
394 Cass. 5 september 2013, C.12.0445.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20130905-
3, Pas. p. 1564. 
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gefailleerde was vervreemd niet in de boedel kan worden geïntegreerd omwille van een daad 
van die wederpartij, dan heeft de boedel een aanspraak tot schadevergoeding op die 
wederpartij. 
 
b) Waar de aangesproken derde bij de schuldeisers de schijn heeft gewekt dat een bepaald actief 
aanwezig zou zijn of passief afwezig zou zijn. Dit vinden we in Cass. 24 oktober 2002395, twee 
zaken waarin een fictieve kapitaalsverhoging was doorgevoerd door de valsheid van een derde. 
Door die fout was het kapitaal niet daadwerkelijk verhoogd tot het bedrag waartoe het volgens 
de akten van kapitaalverhoging zou zijn verhoogd. De curator vorderde de daarmee 
overeenstemmende schadevergoeding. Er werd niet ingegaan op de vraag of het in casu ging 
om een recht op schadevergoeding van de gefailleerde zelf (dat als bestanddeel van de boedel 
door de curator werd uitgeoefend) dan wel om een eigen recht op schadevergoeding van de 
boedel, omdat er in beide gevallen een aanspraak van de boedel zou zijn (en dus de curator 
bevoegd) nu de schade van de schuldeisers in ieder geval een gemeenschappelijke schade 
was396. Nochtans is die vraag m.i. wel relevant, want indien de gefailleerde geen recht had, dan 
kan dit m.i. slechts op grond van de simulatie, maar dan kunnen de schuldeisers van de 
gefailleerde zich op de gesimuleerde handeling beroepen om de kapitaalsverhoging in te 
vorderen.  
 
Zoals hierboven gezegd is een deel van de rechtspraak en rechtsleer evenwel van oordeel dat 
schuldeisers, anders dan aandeelhouders, van een derde vergoeding kunnen vorderen van de 
schade die zij lijden door de fout van die derde die erin bestaat dat het vermogen van de 
schuldenaar als onderpand is aangetast (afgeleide of reflectieschade), terwijl de schuldenaar zelf 
geen recht zou hebben op die vergoeding. Voor zover zo’n aanspraak op vergoeding zou 
bestaan (wat ik betwist) is die aanspraak in geval van faillissement wel duidelijk een collectieve 
aanspraak en geen individuele aanspraak. In Cass. 29 oktober 2004397 stelt het Hof van cassatie 
in toepassing hiervan duidelijker dat de schuldeisers collectieve aanspraken kunnen hebben, 
ook indien de gefailleerde geen aanspraak heeft; het Hof rechtvaardigt ook dit met een beroep 
op de bescherming van het gewettigd vertrouwen van de schuldeisers (op de aanwezigheid van 
dat actief of afwezigheid van dat passief). Daardoor wordt toch opnieuw aansluiting gezocht 
met de schijn- of vertrouwensleer. Dat rechtvaardigt een restrictieve interpretatie van die 
mogelijkheid: de regel moet wel zijn dat de gezamenlijke schuldeisers, en dus de boedel 
(waarover het bewind wordt gevoerd door de curator) geen andere aanspraken heeft dan de 
gefailleerde zelf398. 
 
Problematisch zijn dan ook sommige toepassingen van deze leer, zoals bv. Cass. 28 maart 
2014399, waar aan de notaris verweten werd dat hij bij de uitbetaling van de koopprijs voor een 
door de schuldenaar, latere gefailleerde, verkocht onroerend goed geen rekening had gehouden 

                                                
395 Cass. 24 oktober 2002, RW 2002-2003, 902 met conclusies A.g. Dubrulle = TBH 2003, 184 noot VERRAES. 
396 In de zin van een recht op vergoeding van de gefailleerde: L. CORNELIS, “Persoonlijk: over schade en de 
aansprakelijkheidsvordering van de curator”, in Liber amicorum Yvette Merchiers, p. 75 v. nr. 22 v. 
397 Cass. 29 oktober 2004, RPS 2004, 159 noot W. DERIJCKE, "La position juridique du curateur: entérinement 
d'une révolution taxinomique" = RW 2007-2008, 500 = TRV 2005, 554 noot J. VANANROYE. 
398 Hof Gent 6 oktober 2008, 7e K., nr. 2006/AR/1959 en 1994, faill. TVD Plastics t. Inox Construct, dat ten dele 
verbroken werd - evenwel niet op dit punt - door Cass. 17 december 2010, C.10.1046.N = 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20101217-3 = RW 2011-2012, 181 noot R. HOUBEN, 
“De collectieve schade die de curator kan vorderen is geen bundeling van individuele vorderingsrechten van de 
schuldeisers, maar wel het vorderingsrecht van de gefailleerde dat op grond van het faillissementsbeslag kan 
worden gerealiseerd”. 
399 Cass. 28 maart 2014, C.13.0163.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20140328-3 = 
TRV 2014, 788 noot G. LINDEMANS 
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met twee schuldeisers van de verkoper, en de koopprijs vervolgens bij de verkoper verdween 
zonder dat daar een vermindering van het passief tegenover stond. In dit geval is het causaal 
verband tussen de beweerde fout van de notaris en de vermindering van het actief van de 
boedel toch wel erg betwistbaar ... 
 
NB. Wanneer door een schending van het mededigingsrecht een directe schadelidjer zijn 
prijzen verhoogt en dus de schade (ten dele) afwentelt op zijn klanten, gaat het in hoofde van 
die klanten niet om afgeleide schade; anders dan naar Amerikaans recht kunnen die kalnten 
dus vergoeding van hun schade vorderen van de inrukemaker (zie art. 13 v. RL 2014/104.) 
 

Drittschadensliquidation 
 
In sommige gevallen heeft een verbonden derde hoedanigheid om schadevergoeding te 
vorderen (van schade die deze dus niet zelf lijdt). Zo kan de aansprakelijkheidsvordering van 
art. 18 van het Verdrag van Warschau inzake luchtvervoer zowel door de afzender als door de 
bestemmeling worden uitgeoefend400. Daarnaast zijn er een reeks gevallen van 
vertegenwoordiging ad agendum; zo heeft de commissionair hoedanigheid de schade in te 
vorderen die zijn opdrachtgever lijdt, de verzekerde de schade in te vorderen die reeds door de 
verzekeraar is vergoed indien zulks met die verzekeraar is overeengekomen, enz.  
 
In het Europees mededingingsrecht heeft de person die rechtstreeks schade lijdt door een 
inbreuk op het mededingingsrecht evenwel niet de bevoegdheid deze in te vorderen in zoverre 
hij die schade heeft afgewenteld (passing on), zie art. 13 RL 2014/104 en art. XVII.... WER; dit 
is anders in het Amerikaans recht, waar het recht op schadevergoeding geconcentreerd is bij 
de rechtstreekse schadelijder401. 
 

Schade aan collectieve goederen 
 
Schade aan het milieu kan ingeroepen worden als een eigen schade door een rechtspersoon die 
zich krachtens zijn statuten tot doel heeft gesteld de milieubescherming te bevorderen. Deze 
verregaande uitleg door het Hof van Cassatie berust op een verdragsconforme interpretatie 
van het gemeen recht in het licht van het Verdrag van Aarhus van 25 juni 1998 betreffende 
toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake 
milieuaangelegenheden402; formeel ging het over de toelaatbaarheid van de eis, maar eigenlijk 
komt het neer op een uitbreiding van het subjectief recht zelf. 
 
Hoofdstuk 4. Causaliteit 
 
Enkel de schade veroorzaakt door de fout of andere aansprakelijkheidsgrond dient te worden 
hersteld.  
 

Criteria causaal verband 
 

                                                
400 Cass. 30 januari 2015, C.14.0159.N, Advanced technology/Ziegler, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20150130-4 
401 Arresten van het SCotUS 17 juni 1968, Hanover Shoe, 392 US 481, en van 9 juni 1977, Illinois Brick, 76 US 504. 
402  Cass. 11 juni 2013, P.12.1389.N, eerste middel, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20130611-12. 
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Volgens de meeste rechtsleer huldigt de Belgische rechtspraak de leer van de “equivalentie van 
alle oorzaken”: een foutieve gedraging of ander feit is oorzaak van de schade indien zonder de 
fout de schade zich niet zou hebben voorgedaan.  
 
Daarbij gaat men uit van de schade zoals ze zich heeft voorgedaan, d.i. van de 
schadegebeurtenis. Meestal komt het er wel op neer dat de fout een noodzakelijke zij het 
onvoldoende voorwaarde moet zijn voor de schadeverwekkende gebeurtenis (die een voldoende 
zij het niet noodzakelijke oorzaak is van de concrete schade) (zgn. “INUS”, insufficient but necessary 
cause of an unnecessary but sufficient event) (bv. het ongeval is een voldoende doch geen noodzakelijke 
voorwaarde voor het overlijden, en de fout een noodzakelijke zij het onvoldoende voorwaarde 
voor het ongeval). 
 
Het causaal verband kan ontkracht worden door aan te tonen dat zonder de fout de schade zich 
ook in concreto zou hebben voorgedaan, met name doordat precies dezelfde gedraging ook niet 
foutief kon plaatsvinden en dan toch dezelfde gevolgen zou hebben gedaan, de zgn. leer van het 
rechtmatig alternatief403. Op deze wijze wordt toch rekening gehouden met het door de 
geschonden norm beschermde belang. Het hof van cassatie ziet erop toe dat de rechter daarbij 
de vergelijking niet maakt met een niet-foutieve situatie die in enig ander opzicht verschilt van 
de concrete gebeurtenis zoals ze zich heeft voorgedaan404.  
 
Aldus sluit het feit dat de pathologische aanleg van de schadelijder tot de schade heeft  bijgedragen, 
de verplichting niet uit om die schade volledig te vergoeden, behalve wat de gevolgen betreft 
die zich hoe dan ook, zelfs zonder de fout, zouden hebben voorgedaan405. Bij aansprakelijkheid 
voor gebrekkige zaken stelt de cassatierechtspraak dat het feit dat zonder het gebrek er zich ook 
schade zou hebben voorgedaan, niet verhindert dat de bewaarder van de zaak tot herstel van de 
volledige schade wordt veroordeeld (in casu een gebrekkig rioleringssysteem, waardoor er bij 
extreme weersomstandigheden meer schade door overstroming was dan er anders zou zijn 
geweest), een toch erg betwistbare conclusie406. Immers, het gebreke in de zaak had de schade 
doen toenemen, maar is geen oorzaak van de schade in die zin dat de schade ook zonder dat 
gebrek zou zijn ontstaan; het gaat o.i. dus niet om éénzelfde schade die door meerdere oorzaken 
is veroorzaakt. 
 

                                                
403 Cass. 28 mei 2008, P.08.0226.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20080528-8 = 
RW 2011-2012, 530; Cass. 23 januari 2013, P.12.0089.F, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20130123-4.  
404  Vgl. daarvoor bv.: 
- enerzijds Cass. 25 maart 1997, Pas. I 161 (alternatief aanvaard), Cass. 19 december 2007, P.07.1314.F, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20071219-14 = JLMB 2010, 2005  (alternatief 
aanvaard) of Cass. 23 januari 2013, P.12.0089.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20130123-4 (alternatief aanvaard) of Cass. 7 maart 2013, C.10.0741.F, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20130307-10 = RW 2013-14, 60 (alternatief aanvaard); 
- met arresten waarin het alternatief werd verworpen, zoals Cass. 18 december 2008 C.07.0018.F, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20081218-11 = JLMB 2010, 2006 noot Cl. 
PARMENTIER, en Cass. 23 september 2011, C.10.0744.F, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20110923-2. 
405  Cass. 2 februari 2011, P.10.1601.F, RW 2012-2013, 300 noot B. WEYTS, “Het leerstuk van de 
voorbeschiktheid tot schade als loutere toepassing van de regel van integrale  schadeloosstelling”. 
406  Cass. 12 november 2015, VMM/inwoners, C.14.068.N en C.14.0469.N, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20151112-4 (overstromingen Merksem-Schijn 1998) 
= RW 2017-18, 864. Kritiek onder meer bij G. JOCQUE, "Preadvies", TPR 2016/4 randnr. 20. 
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Een nuance kan wel worden aangebracht wanneer de partij die de fout heeft begaan over een 
beleidsvrijheid beschikt, in het bijzonder een overheidsbestuur, en daardoor ook zonder de fout 
tot dezelfde beslissing had kunnen komen. Immers, “De rechter mag het bestuur veroordelen 
tot vergoeding van de schade die een derde lijdt ingevolge zijn fout, zonder daarbij evenwel aan 
het bestuur zijn beleidsvrijheid te ontnemen en zonder zich in zijn plaats te stellen”407. Wanneer 
een overheidsbeslissing vernietigd wordt wegens een motiveringsgebrek, dient nog te worden 
aangetoond dat men een andere beslissing zou hebben bekomen indien er wel zorgvuldig was 
beslist408.  
 
Toch lijken er ook gevallen te zijn in de rechtspraak die met deze beide nuances op de 
equivalentieleer niet te verklaren zijn, met name gevallen waarin een persoon die een fout heeft 
begaan zonder dewelke de schade zich niet zou hebben voorgedaan, maar een fout die niét tot 
de schade heeft bijgedragen, niet mee aansprakelijk wordt gesteld. Ook is het zo dat de 
beperking van aansprakelijkheid wegens een eigen fout van de schadelijder vereist dat die fout 
van de schadelijder tot de schade heeft bijgedragen (zie infra j), en dat bij de verdeling van de 
draagplicht tussen meerdere aansprakelijke personen deze verdeeld wordt volgens da mate 
waarin hun fout (of foutloze gedraging) tot de schade heeft bijgedragen (zie infra). Sommige 
rechtsleer leidt hieruit af dat in het geldende recht niet elke oorzaak in aanmerking wordt 
genomen in ons aansprakelijkheidsrecht, maar enkel diegene die tot de schade hebben 
bijgedragen, d.w.z. het risico op schade hebben verhoogd409. 
 

Verlies van een kans  
 
Na twijfels door het “zwavelzuurarrest” van Cass. 1 april 2004 is er terug duidelijkheid door een 
reeks arresten vanaf 2008410,411.  
 
Pas wel op: 
- hangt ervan af wat men vordert! Vergoeding eisen voor verlies van een kans veroorzaakt door 
de fout is iets anders dan vergoeding vorderen voor een schade die met een bepaalde graad van 
waarschijnlijkheid is veroorzaakt door de fout ... 
- gaat nog steeds niet zover als een volwaardige proportionele aansprakelijkheid (d.i. 
proportionele causaliteit); maar voor de berekening van de vergoeding moet het verloren 
voordeel natuurlijk wel afgewogen worden tegen de kans412; 

                                                
407 Cass. 9 november 2012,  Isobar, C.11.0563.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20121109-5 = Arr.Cass. 2012, nr. 604, met concl. van advocaat-generaal G. Dubrulle. 
408  Cass. 31 mei 2013, C.12.0399.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20130531-4. 
Deel I. 409  Zie M. KRUITHOF, “Oorzaak of aaneleiding? Geen causaal verband zonder causale bijdrage”, in Th. 
Vansweevelt en B. Weyts, Actuele ontwikkelingen in het aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht (Mortsel: 
Intersentia 2015), 139 v. 
410 Cass. 5 juni 2008, C.07.0199N, RW 2008-9, 795 noot S. LIERMAN; 2 arresten Cass. 17 december 2009, 
C.08.0145.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20091217-7, en C.09.0190.N, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20091217-8 = NjW 2010, 660 noot I. BOONE = RW 
2011-2012, 1466; Cass. 15 maart 2010, C.09.0433.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20100315-3 = NjW 2010, 660 noot I. BOONE, “Verlies van een kans: voorwaarden voor recht op vergoeding en 
begroting van de schade”; Cass. 13 mei 2016, C.15.0395.F, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-
20160513-2 
411  Voor toepassingen zie onder meer Hof Brussel 20 december 2011, TBH 2012, 314. Voor een recent 
rechtsvergelijkend overzicht, zie S. BAEYENS, " De theorie van het verlies van een kans: een rechtsvergelijkende 
analyse toegepast op de zuivere vermogensschade", RW 2016-17, 363. 
412  Cass. 23 oktober 2015, C.14.0589.F, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=F-20151023-4 = 
RW 2016-17, 1660. 
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- enkel de economische waarde van de verloren kans komt voor vergoeding in aanmerking413. 
Het verlies van een kans kan dus nooit samenvallen met 100 % van de schade als dusdanig414.  
 
Het leerstuk is toepasselijk zowel bij contractuele415 als buitencontractuele aansprakelijkheid. 
 
Voor de verhouding tussen verlies van een kans en de vergoedingen uitgekeerd door de 
ziekteverzekeraar (en diens subrogatoir recht), oordeelde Cass. 23 september 2013 dat het niet 
dezelfde schade betreft416, wat tot het merkwaardige gevolg leidt dat er geen subrogatie is, en 
de schadelijder dus de vergoedingen zou kunnen cumuleren, maar deze interpretatie van het 
recht werd door het GwH ongrondwettig geacht in zijn prejudicieel arrest in dezelfde zaak van 
30 maart 2017417. 
 

Schade bij inbreuken op intellectuele rechten 
 
De materie is grotendeels geharmoniseerd door EU-Richtlijn 2004/48 over de afdwinging van 
intellectuele rechten. 
 
Cass. 13 mei 2009, SABAM418: verbreking van arrest dat bovenop de gederfde inkomsten 
(normaal tarief”) ook nog het extra-tarief van 25 % had toegekend; dit kan niet op grond van 
art. 1382 BW, want er is geen bewijs van dergelijke schade in causaal verband met de fout. Het 
Hof van justitie oordeelde wel dat een dergelijke regeling niet in strijd is met het EU-recht, met 
name Rl 2004/48419, die op dit punt enkel een minimumharmonisatie inhoudt. Het is niet 
verboden omdat "de betaling van die royalty’s als zodanig niet verzekert dat de in 
overweging 26 van richtlijn 2004/48 aangehaalde kosten voor onderzoek en opsporing van 
mogelijke inbreukmakende handelingen worden terugbetaald, en evenmin dat eventuele morele 
schade wordt vergoed" (r.o. 30) en de nationale wet dat forfaitair mag begroten (conform art. 
13 I 2 b Rl.), behoudens kennelijke onevenredigheid, in welk geval het verboden rechtsmisbruik 
zou uitmaken (r.o. 31). 
 
Een andere vraag is of de houder van het auteursrecht een recht heeft op voordeelsafdracht – 
zie de bespreking infra van de voordeelsafdracht, onder meer bij inbreuken op intellectuele 
eigendom. 
 

Beperking tot voorzienbare schade ? 
 
Bij buitencontractuele schade is de voorzienbaarheid niet enkel geen vereiste, maar zelfs geen 
relevant element voor de vaststelling van het causaal verband (Cass. 13 januari 2010420). 
 

                                                
413  Cass. 21 oktober 2013, C.13.0124.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20131021-
1 = RW 2013-14, 941. 
414  Cass. 15 mei 2015, C.14.0269.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20150515-2 = 
RW 2016-17, 100, in casu wegens het niet toegekend krijgen van een overheidsopdracht. 
415  Bv. Hof Antwerpen 28 september 2009, RW 2012-13, 257 inzake een tekortkoming door een advocaat. 
416 Cass. 23 september 2013, C.12.0559.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20130923-2= RW 2013-14, 940. 
417 www.const-court.be/public/n/2017/2017-042n.pdf, RW 2017-18, 617. 
418 P.09.0121.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20090513-2 = RW 2011-2012, 1713.  
419 HvJ 25 januari 2017, Stowarzyszenie Oławska Telewizja Kablowa, curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-
367/15. De A-g daarentegen concludeerde dat de RL geen punitive damages toestaat, en dat de gerechtigde die een 
hogere vergoeding wil bekomen dan de gederfde royalties, moet bewijzen dat de werkelijke schade hoger ligt. 
420 P.09.0705.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20100113-1 
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Eigen fout schadelijder – beperking aansprakelijkheid wederpartij 
 
De "eigen fout" leidt tot een verdeling van aansprakelijkheid. De eigen fout kan ook bestaan uit 
het niet beperken van de schade (maar het niet beperken is niet per se foutief: er is geen algemene 
verplichting om de schade zoveel mogelijk te beperken, wel om de redelijke maatregelen te 
nemen die een normaal zorgvuldig persoon zou nemen421).  
 
De aansprakelijkheid wordt beperkt in zoverre de fout van de schadelijder tot de schade heeft 
bijgedragen422. Hetzelfde criterium geldt voor de verdeling van de draagplicht tussen meerdere 
aansprakelijke partijen en wordt daarom verder uitgewerkt (zie infra de bespreking van de 
verdeling van de draagplicht). Er is evenwel een belangrijk verschil tussen beide situaties in de 
cassatierechtspraak: de aansprakelijkheid voor een opzettelijke fout wordt namelijk niet 
verminderd in geval van (onopzettelijke) fout van de schadelijder (Cass. 6 november 2002; Cass. 
9 oktober 2007 en 6 november 2007423). Dit geldt ook voor de aansprakelijkheid van de 
aansteller (werkgever) van de persoon die een opzettelijke fout heeft begaan (Cass. 30 september 
2015424).  
 
Wanneer voor de schade aan een voertuig zowel de echtgenoot van de eigenaar die het bestuurde 
als een derde aansprakelijk zijn, kan de rechter niet beslissen dat de derde maar voor een deel 
aansprakelijk is jegens de schadelijder die zelf geen fout heeft begaan425.  
 
Wanneer er zowel een fout is van de schadelijder als een gebrek in de zaak onder bewaring van 
een derde, is die derde nog steeds voor een deel aansprakelijk, tenzij de schade ook zonder het 
gebrek waarmee de zaak is behept, zou zijn ontstaan zoals zij zich heeft voorgedaan426. 
 
De eigen fout van de primaire schadelijder heeft ook gevolgen voor de aansprakelijkheid jegens 
een secundaire schadelijder voor “weerslagschade” in het bijzonder familieleden): de 
aansprakelijkheid van de aansprakelijke is jegens hen evenzeer beperkt als jegens het 

                                                
421 Cass. 13 juni 2016, C.15.0305.N, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20160613-1 = RW 
2017-18, 305. 
Deel II. 422  Zie M. KRUITHOF, “Oorzaak of aanleiding? Geen causaal verband zonder causale bijdrage”, in Th. 
Vansweevelt en B. Weyts, Actuele ontwikkelingen in het aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht,  (139) onder meer 
151-153 (met verwijzing in vn. 56 naar onder meer Cass. 10 juni 2003, P.02.1358.N), die daaruit afleidt dat de 
heersende equivalentieleer geen correcte weergave is van het geldende recht.  
423 Cass. 9 oktober 2007, P.07.0604.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20071009-4 
= A.C., 2007, nr. 465, m.b.t. de vergoedingsplicht van de dader van een opzettelijk misdrijf; Cass. 6 november 
2007, P.07.0627.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20071106-1 = RW 2007-8, 1716 
noot B. WEYTS; eerder ook Cass. 6 november 2002, Pas. I 2103 = JT 2003, 310 = RW 2002-2003, 1629 noot Br. 
WEYTS, "Fraus omnia corrumpit in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht: geen 
aansprakelijkheidsverdeling in geval van opzet". 
424 Cass. 30 september 2015, P.14.0474, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20150930-2 
= Jaarverslag cassatie 2015, 41 =  JT 2015, 844 noot A.K. LENAERTS “L’influence de la faute intentionnelle du 
préposé sur le partage de responsabilités entre le commettant et la victime négligente: application par répercussion 
du principe fraus omnia corrumpit ?” = RW 2017-18, 145 noot S. GUILIAMS.  
425 Cass. 17 februari 2017, C.16.0297.N, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20170217-4. 
426 Cass. 24 februari 2017, C.16.0248.N, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20170224-3. 
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medeschuldige primaire slachtoffer zelf (Cass. 16 februari 2011427). Dit werd door het 
Grondwettelijk Hof niet discriminerend geacht (arrest 111/2014)428. 
 
Anders dan de fout van het slachtoffer die tot de schade heeft bijgedragen leidt een niet-foutieve 
voorbestemdheid tot schade (zelfs een zgn. pathologische aanleg) evenwel niet tot een 
vermindering van aansprakelijkheid, tenzij de schade zich ook zonder de fout zou hebben 
voorgedaan429. 
 
Wanneer een werknemer krachtens art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet niet aansprakelijk is 
jegens de werkgever of een derde, doet dit geen afbreuk aan de regel dat deze werknemer die 
een fout heeft begaan die samen met die van een derde de schade veroorzaakte, zijn aanspraak 
op schadevergoeding jegens die derde verminderd ziet430 (in verhouding  met de werkgever zal 
dit niet spelen, althans niet wanneer het ook om een arbeidsongeval gaat, omdat de werknemer 
ook verzekerd is voor de gevolgen van de eigen fout). 
 
Hoofdstuk 5. De verplichting tot herstel 
 
Indien aan de genoemde vereisten is voldaan, is er een verbintenis tot herstel. We bespreken 
infra of deze verbintenis een herstel in natura kan of moet inhouden (in beginsel wel, infra VI.9 
herstel in natura) dan wel een herstel bij equivalent (VI.13, vergoeding bij equivalent). 
 
Is er een verplichting tot vergoeding bij equivalent, d.w.z. in een geldsom, dan zijn er regels over 
de begroting van die vergoeding. We behandelen dit hier zowel voor de schadevergoeding uit 
onrechtmatige daad als voor die tot schadevergoeding wegens niet-nakoming van een 
verbintenis. Of nog: zowel voor die gevallen waar de herstelverbintenis de omzetting (wijze van 
uitvoering) is van een voorafbestaande verbintenis tot een bepaalde prestatie (die een 
contractuele verbintenis kan zijn of een verbintenis uit de wet of een rechterlijke beslissing), dan 
wel een verbintenis die voortvloeit uit een onrechtmatige daad (en het gevolg is van de schending 
van een voorafbestaande verplichting). 
 

Tijdstip en wijze van vaststelling en begroting van de schade 
 

1° Vaststelling van de schade(-elementen) 

a) Tijdshorizon algemeen 
 
De vaststelling van het bestaan en de elementen van deze schade dient te gebeuren op het 
ogenblik van de niet-uitvoering van de verbintenis (onder meer Cass. 4 maart 2010431). 
 
Bij de beoordeling van de schade mag de rechter geen rekening houden met gebeurtenissen die 
na de fout hebben plaatsgehad en geen betrekking hebben op deze fout en de schade, waardoor 
                                                
427 Cass., 19 december 1962, Pas., 1963, I, p. 491; Cass., 28 juni 2006, Arr. Cass., 2006, nr. 361;  Cass. 16 februari 
2011, P.10.1232.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20110216-7, Arr. Cass., 2011, nr. 
137; Cass., 28 april 2011, C.09.0097.F; Cass., 23 januari 2012, Arr. Cass., 2012, nr. 62; Cass., 30 mei 2013, Arr. 
Cass., 2013, nr. 329. 
428 GwH 17 juli 2014, http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-111n.pdf = RW 2014-15, 1255 noot S. 
SOMERS “Enkele beschouwingen inzake de schadeloosstelling van benadeelden die schade bij weerkaatsing 
lijden in geval van een eigen fout van de rechtstreeks benadeelde”. 
429  Cass. 2 februari 2011, P.10.1601.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20110202-2. 
430  Cass. 8 juni 2009, NjW 2009, 636. 
431 C.09.0173.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20100304-4 = RW 2012-13, 143. 
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de toestand van de benadeelde zou verbeterd of verergerd zijn (Cass. 15 februari 2011432) (in 
casu verbetering van de toestand van de weduwe door het inkomen van de nieuwe partner)433. 
Ook de beëindigingsvergoeding van de concessiehouder (Cass. 25 maart 1976) c.q. 
uitwinningsvergoeding van de handelsagent (Cass. 15 mei 2008434) dienen te worden beoordeeld 
volgens het tijdstip van beëindiging van de overeenkomst. Men kan dit zien als een loutere 
toepassing van de causaliteitsvereiste435, maar er is toch een kleine nuance: bij een verergering 
door een vreemde oorzaak na het ontstaan van de schade is er strikt genomen wel een causaal 
verband tussen de fout en de gehele schade, maar geen causaal verband met de verergering; dit 
laatste is voldoende om met de verergering geen rekening te houden. 
 
In meerdere arresten inzake contractuele schade besliste het Hof van cassatie echter dat de 
rechter rekening mag houden met feiten van na dat tijdstip en in feite dient te oordelen of zij 
een weerslag hebben op de raming van de schade (bv. Cass. 14 januari 2010 inzake de 
beëindiging van een concessie436) . Inzake onrechtmatige daad besliste een cassatie-arrest van 
23 april 2012 dat de rechter bij de bepaling van de schade wel “rekening moet houden met 
gebeurtenissen die, hoewel zij vreemd zijn aan de onrechtmatige daad, de hierdoor veroorzaakte schade 
beïnvloeden”437 – in casu een brugpensionering die het afsluiten van de beroepsloopbaan van het 
slachtoffer met zich meebrengt, aangezien die weliswaar niet belet dat het slachtoffer een 
economische waarde behoudt en derhalve niet verhindert  dat hij schade lijdt ingevolge zijn 
arbeidsongeschiktheid, maar toch de economische waarde van het slachtoffer en derhalve de 
schade die het slachtoffer lijdt ingevolge zijn arbeidsongeschiktheid, beïnvloedt.  
 
Het lijkt erom dat de vraag is of deze feiten een invloed hebben op de schade zelf, dan wel 
eerder voordelen of gebeurtenissen zijn die niet de schade zelf betreffen. De grens is moeilijk te 
trekken tussen de bepaling van wat schade is, die in zekere zin ex ante is te bepalen, en de 
concrete begroting van de schade, die ex post gebeurt (zie hieronder 2°).  

b) Zaakschade 
 
Bij zaakschade kunnen we die grens iets nauwkeuriger bepalen: wanneer de zaak kan worden 
hersteld is de schade de herstellingskost, ongeacht of de schadelijder de zaak al dan niet effectief 
herstelt. Is herstel of teruggave niet mogelijk, dan geldt  de vervangingswaarde, dit is het bedrag 
nodig om zich een gelijkaardige zaak aan te schaffen; de rechter kan wel niet de nieuwwaarde 
toekennen met het argument dat de schadelijder zich niet die zaak met een gelijkaardige graad 
van vetusteit kan aanschaffen438. In zoverre de schadelijder de op de vervangingszaak te betalen 

                                                
432 P.10.1089.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20110215-6. Vgl. eerder Cass., 22 
juni 1988, AR 6582, Arr.Cass. 1987-88, 1397; Cass., 14 dec. 1993, AR 7100, Arr.Cass. 1993, nr. 522; Cass. 2 feb. 
1996, C.95.0092.F, Arr. Cass. 1996, nr. 70; Cass., 2 mei 2001, P.00.1703.F, Arr.Cass. 2001, nr. 247; Cass. 15 feb. 
2007, C.05.0274.F, Arr.Cass. 2007, nr. 96 
433  Zie ook Cass. 25 mei 2012, C.11.0494.F,  jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-
20120525-3.  
In dat arrest werd een beslissing verbroken waarin een persoon met handicap die gratis hulp ontving van zijn 
zuster, die verongelukte, en vervolgens gratis hulp ontving van zijn andere zuster, een vergoeding kreeg 
toegewezen (althans de verzekeraar), omdat de rechter daarmee niet wettig had beslist dat die persoon persoonlijk 
schade had geleden (over eventuele schade van de zuster is geen uitspraak gedaan). 
434  Cass. 15 mei 2008, RW 2011-2012, 139. 
435 Zo G. JOCQUE, "Preadvies", TPR 2016/4 randnr. 21. 
436  Cass. 14 januari 2010, C.08.0082.N 
437 Cass. 23 april 2012, C.11.0478.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120423-2, 
Jaarverslag cassatie 2012, 17 = RW 2013-14, 458. Vgl. eerder Cass. 16  oktober 2003, Arr. Cass. 2003, 1877 
438  Cass. 11 februari 2016, C.15.0031.N, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20160211-1. 
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BTW niet kan recupereren, maakt die BTW ook deel uit van de schade, ongeacht of de 
schadelijder effectief tot vervanging overgaat439. 

c) Kosten schadebeperking 
 
Deze maken deel uit van de schade (tenzij ze onredelijk zijn geraakt). De volgende casus kan 
men ook hieronder brengen: wanneer een persoon met misbruik van vertrouwen goederen 
verkoopt en de koper vervolgens de ware eigenaar vergoedt om de goederen te behouden; die 
vergoeding kan als schade worden teruggevorderd440; het cassatie-arrest beschouwde dit als 
een toepassing van de meer algemene regel dat de rechter moet rekening houden met latere 
gebeurtenissen die de schade hebben verergerd of beperkt. 

d) Kosten nalatenschap 
 
De door een erfgenaam op de nalatenschap verschuldigde successierechten worden door de 
rechtspraak niet aanvaard als een schade in de zin van art. 1382 BW, en evenmin de kosten van 
boedelbeschrijving in geval van beneficiaire aanvaarding van de nalatenschap, zogenaamd 
omdat zij “alleen de fiscale en burgerlijke tegenwaarde zijn van de door de erfgenaam 
ontvangen erfenis”441. De oplossing kan in de meeste gevallen gerechtvaardigd worden, 
enerzijds wanner – zoals omzeggens steeds – deze kosten lager liggen dan de baten die de 
erfgenaam uit de nalatenschap ontvangt en door dezelfde oorzaak zijn ontstaan, anderzijds 
wanneer de kosten niet lager zouden gelegen hebben indien de overledene pas later zou zijn 
overleden. De oplossing is m.i. echter betwistbaar wanneer geen van beide rechtvaardigingen 
aanwezig is. 
 

2° Begroting van de schade in geld 

a) Tijdshorizon 
 
De begroting ervan gebeurt in beginsel naar het tijdstip dat dit van het effectieve herstel ervan 
zo dicht mogelijk benadert, dit is praktisch naar het tijdstip van de uitspraak (Cass. 4 maart 
2010442). Dit verhindert de rechter niet dat hij de schade ook mag begroten op een eerder tijdstip 
waarop de kosten zijn gemaakt, verhoogd met de vergoedende interest vanaf die datum (Cass. 
20 maart 2013443), bv. op het ogenblik van de 'consolidatie' voor schade uit blijvende 
arbeidsongeschiktheid. Essentie is dat de gekozen peildatum overeenstemt met het vereiste van 
integrale vergoeding444. 
  
Tenzij de beslissing op dat punt uitgesteld wordt (bv. of er uitdrukkelijk een voorbehoud wordt 
beslist in de uitspraak), moet de rechter op dat ogenblik ook de toekomstige schade begroten, 
d.i. de schade die nog zal geleden worden ten gevolge van de onrechtmatige daad. Hij moet 
                                                
439 Onder meer Cass. 11 mei 2000, Arr.Cass. 885 = FJF 2001, 553 = Verkeersrecht 2000, 339. 
440 Cass. 1 juni 2016, P.16.0085.F, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=F-20160601-2 = RW 
2017-18, 380. 
441  Cass. 22 juni 2011, P.11.0407.F, RW 2012-13, 1299; eerder zo Cass. 25 februari 2009, Arr.Cass. 2009, p. 653, 
nr. 155. 
442 C.09.0173.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20100304-4. Eerder Cass. 22 
november 2005, P.05.0963.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20051122-10 = Arr. 
2322 concl. P.g. DE SWAEF. 
443  Cass. 20 maart 2013,  P.12.1130.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20130320-1 = 
RW 2013-14, 61. 
444 G. JOCQUE, "Preadvies", TPR 2016/4 randnr. 13. 
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daarbij echter wel het volgende eerbiedigen445: 
- de verleden schade moet begroot worden op het ogenblik van de uitspraak (en kan niet door 
kapitalisatie bepaald worden), voor zover dit door de partij wordt gevorderd; 
- de toekomstige schade kan door middel van kapitalisatie begroot worden446.  
 
Indien tussen het ontstaan van de schade en de begroting ervan de schade uiteindelijk anders is 
uitgevallen dan hypothetisch kon worden voorzien op het tijdstip van het ontstaan, geldt de 
werkelijke schade. Zo bv. wanneer de schadelijder overlijdt (zonder causaal verband met de 
onrechtmatige daad) voor de vaststelling van de schade: die wordt dan begroot rekening 
houdende met de werkelijke overlijdensdatum van de schadelijder en niet de hypothetische 
resterende levensduur447: als een concrete schadeberekening mogelijk is, krijg die voorrang op 
de abstracte. Wanneer exacte gegevens bekend zijn op de dag van de schadebegroting, mag de 
rechter deze niet gronden op hypothetische gegevens448. 

b) In concreto of naar billijkheid 
 
De schade moet in beginsel in concreto worden gewaardeerd. Zo bv. dient inkomensverlies te 
worden begroot op het inkomen van de schadelijder persoonlijk, en niet het gemiddelde 
inkomen van een vergelijkbare persoon. 
 
Ook de morele schade moet in concreto worden gewaardeerd; zo kan niet a priori worden 
uitgesloten dat een milieuvereniging een hogere morele schade lijdt dan 1 symbolische euro bij 
de aantasting van natuurwaarden die niet zijn toegeëigend (GwH 21 januari 2016449). 
 
De rechter mag de schade naar billijkheid ramen, mits hij de reden aangeeft waarom hij de door 
de schadelijder voorgestelde berekeningswijze niet kan aannemen en tevens vaststelt dat de 
schade onmogelijk anders kan worden bepaald450. Indien de partijen geen andere 
berekeningswijze hebben voorgesteld, is de rechter niet verplicht tot deze motivering451. 
 

Voordeelstoerekening bij schadelijder 
 

                                                
445 Cass. 23 oktober 2009, C.07.0638.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20091023-2 
= RW 2011-2012, 1669. Eerder Cass. 22 november 2005, P.05.0963.N, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20051122-10 = Arr. 2322 concl. P.g. DE SWAEF. Zie 
nader G. JOCQUE, "Preadvies", TPR 2016/4 randnr. 15-16. 
446 Waarbij Cass. 27 mei 2016, C.15.0509.F, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20160527-5 
preciseert dat "S’il incombe à la victime d’un fait illicite de démontrer son dommage, il ne lui appartient pas, 
lorsqu’elle propose de calculer l’indemnisation de son dommage ménager permanent par la capitalisation d’une 
base journalière forfaitaire, d’établir que ce dommage restera constant dans le futur". 
447 G. JOCQUE, "Preadvies", TPR 2016/4 randnr. 24. 
448 Cass. 20 oktober 2016, C.16.0014.F,  
449 GwH 21 januari 2015, www.const-court.be/public/n/2016/2016-007n.pdf  = RW 2016-11, 1377 noot 
Stefan SOMERS "Over de concrete begroting van morele schade". 
450 I.a. Cass. 17 februari 2012, C.11.0451.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20120217-5; Cass. 20 november 2012, P.12.0499.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20121120-3 (in casu werden de motieven aanvaard op grond waarvan de rechter de kapitalisatiemethode voor de 
begroting van de schade afwees); Cass. 16 april 2015, C.13.0305.F, RW 2016-17, 1389. 
451  Cass. 15 januari 2014, P.13.1110.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20140115-1, 
in casu de schade veroorzaakt door bedrieglijke pogingen de opname van ondernemingsgegevens in een 
zogenaamde internetgids te verkopen, schade zelfs veroorzaakt aan partijen die geweigerd hebben de factuur te 
betalen. 
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Voordelen die de schadelijder door de onrechtmatige daad verkrijgt, correcter: voordelen die 
deze zonder de fout niet had genoten452, worden in mindering gebracht op de schade. Dat geldt 
ook voor de kostenbesparing door de schadelijder (bv. vennootschap die activiteit van een 
zaakvoerder door een derde laat verrichten, maar de bezoldiging van de zaakvoerder niet 
betaalde: dat laatste is dan enkel een schade van de zaakvoerder, niet van de vennootschap453). 
Zo ook bv. bij een ambtenaar die had moeten worden benoemd in een functie met een hogere 
wedde wordt de wel ontvangen lagere wedde in de bestaande functie natuurlijk toegerekend454. 
Toch rekent de rechtspraak bepaalde besparingen niet toe, wellicht uit morele overwegingen, 
met name de besparing aan onderhouds- en opvoedingskosten bij het overlijden van een 
kind455. 
 
Dat geldt niet voor voordelen die geacht worden een zelfstandige rechtsgrond te hebben; zo 
worden overlevingspensioenen en uitkeringen van sommenverzekeringen (andere dan 
schadeverzekeringen) niet aangerekend456 (en leidt de uitbetaling ervan ook niet tot subrogatie). 
 
Hetzelfde geldt voor het rustpensioen dat de schadelijder zelf zou ontvangen457, tenzij het 
dezelfde schade zou dekken (quod non), of de werkloosheidsvergoeding458. Vervanginkomsten 
wegens arbeidsongeschiktheid worden in beginsel wel toegerekend. Indien het slachtoffer mee 
aansprakelijk is, dient eerst de aansprakelijkheidsverdeling te worden toegepast, en worden 
vervolgens de door het slachtoffer ontvangen uitkeringen op zijn aandeel toegerekend (Cass. 2 
december 2009459). Anders dan bij eerdere rechtspraak paste het Hof van Cassatie deze laatste 
regel ook toe op de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap460. 
 
Voordeelstoerekening speelt ook bij contractuele schadevergoeding. Daar moeten de 
besparingen toegerekend worden op de schade. Dat geldt daarom nog niet voor de winst die de 
wederpartij van de wanpresteerder kan maken uit een nieuwe transactie (die zij niet had kunnen 
sluiten indien de eerder overeenkomst verder zou worden uitgevoerd)461. 
 
Zoals hoger gezegd kan in het Europees mededingingsrecht de persoon die rechtstreeks schade 
lijdt door een inbreuk op het mededingingsrecht geen vergoeding vorderen in zoverre hij die 
schade heeft afgewenteld (passing on), zie art. 13 RL 2014/104 en art. XVII.... WER. Hetzelfde 
geldt bv. ook voor de terugvordering van onterecht geheven belastingen e.d. 
 

(Geen) Nadeelstoerekening bij aansprakelijke 
 
                                                
452 Zo Cass. 1 februari 2013, C.12.0205.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20130201-3 = RW 2013-2014, 1533; eerdere arresten zijn niet altijd even precies in hun formulering. Zie G. 
JOCQUE, "Preadvies", TPR 2016/4 randnr. 23. 
453  Cass. 1 februari 2013, C.12.0205.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20130201-3 
= RW 2013-2014, 1533. 
454 Cass. 15 mei 2015, C.14.0264.N, G. JOCQUE, "Preadvies", TPR 2016/4 randnr. 26. 
455 G. JOCQUE, "Preadvies", TPR 2016/4 randnr. 27 et verwijzingen 
456 Onder meer Cass., 7 sept. 2004, P.04.0315.N, Arr.Cass. 2004, nr. 386; Cass. 16 maart 2006, C.05.0299.N, 
Arr.Cass. 2006, nr. 156; Cass., 4 sept. 2007, P.07.0426.N, Arr.Cass. 2007, nr. 384; Cass. 15 februari 2011, 
P.10.1244.N,  jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20110215-7, voor wat betreft een 
overlevingspensioen. Zie kritisch G. JOCQUE, "Preadvies", TPR 2016/4 randnr. 36. 
457 Cass. 29 november 2006, Arr. 2448 = RGAR 2008, 14429. 
458 Cass. 28 april 1992, Arr. 816 = RW 1993-94, 1361 noot A. VAN OEVELEN. 
459 Cass. 2 december 2009, RW 2011-2012, 1903. 
460  Cass. 18 november 2014, RW 2015-16, 333. 
461 Zie in dit verband naar Engels recht de beslissing van het Supreme Court in de New Flamenco-zaak: UKSC 
28 juni 2017, www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2017/43.html. 
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Omgekeerd dient de rechter bij de begroting van het equivalent van een verbeurdverklaring 
geen rekening te houden met de kosten die de tot het misdrijf veroordeelde heeft gemaakt om 
het misdrijf te begaan of de goederen te verkrijgen die het misdrijf mogelijk hebben gemaakt462. 
De tenuitvoerlegging van de verbeurdverklaring mag wel de omvang van het voordeel dat het 
oorspronkelijke misdrijf opleverde, niet overschrijden463. 
 
Hoofdstuk 6. Bijzondere regeling procesaansprakelijkheid (gerechtskosten en 
rechtsplegingsvergoeding) 
 
Omdat de vrijheid om naar de rechter te gaan een grondvrijheid is, kan het gerechtvaardigd 
zijn andere regels toe te passen ten aanzien van proceskosten dan de gewone regels van art. 
1382 BW. De wetgever heeft dat ook gedaan464. 
 

Tenlastelegging 
 
Volgens art. 1017 I GerW worden de gerechtskosten s.s. en een  rechtsplegingsvergoeding (zie 
hieronder) ten laste gelegd van de in het ongelijk gestelde partij, behoudens bijzondere wetten. 
 
Deze bepaling maakt het mogelijk de kosten om te slaan indien een partij gedeeltelijk ongelijk 
krijgt, onder meer ook wanneer de eis slechts ten dele wordt toegekend. 
 
Een arrest van Hof Antwerpen ging – terecht – een stap verder, en veroordeelde op grond van 
art. 1382 BW een eiser tot alle kosten, omdat de toegekende aanspraak (na deskundig 
onderzoek) lager lag dan het bedrag dat de verweerder minnelijk had voorgesteld voor de 
dagvaarding465. 
 
NB. De rechtsplegingsvergoeding komt op de eerste plaats toe aan de partij zelf (dus niet aan 
de advocaat), maar indien die partij gedekt is door een rechtsbijstandsverzekering dient deze in 
mindering te worden gebracht van de uitkering door de verzekeraar466. 
 

Begroting 
 

1° Geschiedenis 
 
De verhaalbaarheid van het ereloon van de advocaat werd voor het eerst ingevoerd in art. 6 van 
de W. Betalingsachterstand van 2 augustus 2002 voor de wanbetaling bij handelstransacties 
binnen het toepassingsgebied van die wet, die de Richtlijn Betalingsachterstand omzette. Dit 
werd gevolgd door het arrest Cass. 2 september 2004 dat de verhaalbaarheid op 
materieelrechtelijke grondslag uitbreidde467. 
 
De wetgever koos met de Wet van 21 april 2007 en het uitvoeringsbesluit RPV echter voor een 
zuiver procesrechtelijke grondslag. De aansprakelijkheid voor proceskosten werd dus autonoom 

                                                
462  Cass. 14 oktober 2014, RW 2015-16, 784. 
463 Cass. 13 maart 2015, C.14.0380.N, RW 2016-17, 260. 
464 Vgl. voor deze legitimatie ook naar Nederlands recht S. LINDENBERGH, .... 
465  Hof Antwerpen 31 maart 2010, RW 2011-12, 572. 
466 Cass. 24 maart 2016, C.15.0136.N, RW 2016-17, 335 noot S. MOSSELMANS. 
467 Cass. 2 september 2004, Pas. 2004, 1217, conclusie advocaat-generaal A. Henkes = RW 2004-05, 535, 
conclusie advocaat-generaal A. Henkes en noot B. WILMS en K. CHRISTIAENS. Ook van toepassing voor bijstand 
bij onteigening: Cass. 31 januari 2008, Arr.Cass. 2008, 289 = Res.Jur.Imm. 2008, 151. 
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geregeld in het GerW (Wet van 21 april 2007) en dus losgekoppeld van het gemene 
aansprakelijkheidsrecht.  
 

2° Forfaitair karakter 
 
De vergoedingen zijn forfaitair en wat de aansprakelijkheid betreft heeft de rechter een ruime 
marge (bv. hij kan maar moet niet verdelen wanneer beide partijen gedeeltelijk in het ongelijk 
zijn gesteld468). 
 
Het is echter de vraag of deze regeling niet strijdig is met supranationale normen in een aantal 
bijzondere gevallen, die in beginsel een volledige verhaalbaarheid vereisen, zoals met name de 
Richtlijn Betalingsachterstand en de Handhavingsrichtlijn Intellectuele rechten  nr. 2004/48. 
Wat het laatste betreft oordeelde het HvJ op 28 juli 2016 dat de regeling inderdaad strijdig is 
met de regels inzake schadevergoeding bij inbreuken op intellectuele rechten uit de 
Handhavingsrichtlijn469. 
 
Omgekeerd stelt het EVRM grenzen aan de verhaalbaarheid van buitensporige erelonen, met 
name zgn. succes fees (EHRM 18 januari 2011 in MGN Ltd. / UK, Daily Mirror / Campbell-zaak470). 
 

3° Toepassingsgebied en uitzonderingen 
 
Het Grondwettelijk hof oordeelde in arrest nr. 182/2008 van 18 december 2008 over de Wet 
21 april 2007 verhaalbaarheid erelonen en kosten: de regeling bleef overeind. Resultaat is dat er 
wel een opdeling blijft: 
1° kosten technische adviseurs: gemeen recht (materieel recht), d.i. deel van de schade bij 
contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid en in beginsel ook bij 
onteigeningsgeschillen471; 
2° kosten advocaten: procesrechtelijke regel voor alle geschillen, ook in 
onteigeningsgeschillen472; 
3° lacune in de wet w.b. strafrechtelijk vervolgde. Hint van het GW Hof ...  Intussen is daaran 
ten dele verholpen; zo heeft de beklaagde die niét door het OM werd vervolgd maar rechtstreeks 
gedagvaard door een burgerlijke partij, recht op een RPV van de burgerlijke partij die in het 
ongelijk is gesteld473. 
4° verworpen voor de cassatieprocedure; niet behandeld door GW Hof.  Logischerwijze zou bij 
verbreking in cassatie er wel een schadeclaim op de Staat moeten zijn. De mogelijkheid daartoe 
volgt overigens uit de rechtspraak inzake aansprakelijkheid van de staat voor fouten van de 
rechterlijke macht (zie hoger en met name Cass. 5 juni 2008474). Dit is des te prangender omdat 

                                                
468  Zie bv. Cass. 18 december 2009, C.08.0334.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20091218-3. 
469  HvJ 28 juli 2016, United Video Properties / Telenet, curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-57/15 = 
RABG 2016, 1427 noot D. DELARUE en A. VAN DER PLANKEN, "Niets belet nog de integrale vergoeding van  
advocatenkosten in IE-geschillen"; zie eerder J. DEENE, “De rechtsplegingsvergoeding in procedures inzake 
intellectuele rechten: een sui generis-regime?”, RW 2010-2011, 946 v.  
470 http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2011/66.html. 
471 Cass. 5 mei 2006, Arr.Cass. 2006, 1030, conclusie advocaat-generaal A. Henkes = JT 2006, 339, noot B. DE 
CONINCK = RW 2009-10, 104. 
472 Cass. 14 april 2016, C.15.0020.N, RW 2017-18, 860 afkeurende noot V. SAGAERT en J. TOURY. Niet 
ongrondwettig volgens GwH 8 december 20110, nr.186/2011, RW 2012-13, 54. 
473 Art. 162bis Sv. Zie ook Cass. 5 december 2017, P.17.0173.N, AG Insurance/ Baltic Services: geen RPV lastens 
de burgerlijke partij wanneer door het OM vervolging is ingesteld tegen de beklaagde.  
474 Cass. 5 juni 2008, C.07.0073.N, Vulex, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20080605-4 = 
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in geval van verbreking door het Hof van cassatie de aanleg voor en na de cassatieprocedure als 
één aanleg worden beschouwd waarvoor dus slechts 1 RPV wordt toegekend475. 
 
In de arresten nr. 68, 69 en 70/2015 van 21 mei 2015 heeft het GwH zijn rechtspraak bijgesteld 
inzake de RPV ten laste van de overheid als verliezende partij: de overheid is in beginsel evenzeer 
een RPV verschuldigd; de uitzondering geldt enkel nog voor de strafvordering en aanverwante 
uitgeoefend door het openbaar ministerie (inbegrepen het arbeidsauditoraat) (maar bv. geen 
uitzondering voor een afgewezen vordering tot nietigverklaring huwelijk ingesteld door het 
openbaar ministerie). In arrest 34/2016 van 3 maart 2015 werd in dezelfde lijn de vernietiging 
uitgesproken van art. 17 W. 25 april 2014, dat de overheid wilde vrijstellen van betaling van een 
rechtsplegingsvergoeding. 
 

Buiten het toepassingsgebied van art. 1022 GerW 
 
Het gemeen recht (art. 1382 BW) blijft intact voor kosten die buiten het toepassingsgebied 
vallen: 
- kosten technische adviseurs (supra en Cass. 1 maart 2012476); 
- arbitrageprocedures; voor zover de arbitrage-overeenkomst het niet regelt477 kan hier 
toepassing gemaakt worden van het gemeen aansprakelijkheidsrecht478. 
 
NB. Dat gold eerst ook voor kosten voor procedures voor de Raad van State: de uitsluiting van 
een RPV aldaar werd niet ongrondwettig bevonden, vermits de eiser die vernietiging bekomt, 
schadevergoeding kan eisen m.i.v. advocatenkosten (GwH nr. 118/2009 van 16 juli 2009); dat 
de overheid die als verweerder gelijk krijgt voor de Raad van State slechts vergoeding kan 
vorderen bij tergend en roekeloos beroep, is niet ongrondwettig (GwH nr. 96/2012)479; intussen 
werd bij wet ook in de procedure voor de Raad van State een RPV ingevoerd (W. 20 januari 
2014). 
 

Opeisbaarheid gerechtskosten 
 
De gerechtskosten zijn slechts opeisbaar vanaf de veroordeling (uitspraak)480; aldus kan een 
eerdere betaling niet eerst op de kosten worden toegerekend481. 
 
Hoofdstuk 7. Aansprakelijkheid voor zaken  
 
De rechtspraak heeft sedert lang uit de eerste zin van art. 1384 een objectieve aansprakelijkheid 
afgeleid van de bewaarder van een gebrekkige zaak jegens de schadelijder. Deze wordt hier 
besproken. Daranaqst zijn er bijzodnere wetsbepalingen voor bepaalde zaken, bv. art. 135 § 2 
gemeentwet voor openbare wegen (aansprakelijkheid gemeente)482. 

                                                
RW 2008-9, 800 noot A VAN OEVELEN. 
475  Cass. 10 september 2015, C.13.0402.N en C.13.0403.N, RW 2016-17, 338 noot Bart VAN DEN BERGH. 
476 Cass. 1 maart 2012, C.10.0425.N, RW 2013-14, 19. Zie eerder Cass. 2 sept. 2004, C.01.0186.F, Arr. 2004, nr. 
375, met concl. van advocaat-generaal Henkes; Cass. 16 nov. 2006, C.05.0124.F, Arr. 2006, nr. 568. 
477  Zie bv. art. 10k van de algemene voorwaarden van DNS inzake domeinnaamgeschillen, zie 
http://www.dns.be/nl/juridisch/domeinnaamgeschillen/adr-procedure. 
478  Zo Hof Gent 26 maart 2012, Cepina Nieuwsbrief nr. 68-1 (www.cepina.be/upload/files/newsletter68-1.pdf). 
479 www.const-court.be/public/n/2012/2012-096n.pdf. 
480  Cass. 22 maart 1960, Pas. I 856; Cass. 24 september 1953, Pas. 1954 I 36. 
481 Kh. Brussel 20 juni 2008, RW 2011-12, 706. 
482 Volgens Rb. Antwerpen (Antwerpen) 14 maart 2016, RW 2017-18, 872, geldt dat ook wanneer de bedding 
privé-eigendom is, mits de weg een openbaar karakter heeft. 
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Vereist zijn (a) een gebrek in de zaak zelf, d.i. een abnormaal kenmerk dat in staat is schade te 
veroorzaken, en (b) de bewaring ervan (garde) door de aangesprokene.  
 

Vereiste gebrek 
 
De zaak moet in haar geheel een abnormaal kenmerk vertonen, maar het abnormaal kenmerk 
moet geen intrinsiek kenmerk betreffen of een blijvend element zijn dat inherent is aan de zaak 
(bv. brok steenpuin op de rijbaan is een gebrek: Cass. 31 oktober 2013483; abnormale 
waterstagnatie in een tuin die paalt aan een gelijkvloers484). Het abnormale karakter van de 
zaak kan enkel worden beoordeeld door een vergelijking te maken met zaken van dezelfde 
soort en van hetzelfde type om de hoedanigheden van de zaak te bepalen waaraan de getroffene 
zich normalerwijs kon verwachten485.  
 
Deze aansprakelijkheid zou niet gelden wanneer de schade niet door het gebrek van de zaak, 
maar door het gedrag van de zaak wordt veroorzaakt. De oorsprong van het gebrek 
daarentegen is volgens de verwoording van de rechtspraak in beginsel niet relevant486. Recente 
rechtsleer toont evenwel aan dat het correcter is te onderscheiden tussen schade die slechts 
veroorzaakt wordt op het ogenblik waarop de zaak door een externe oorzaak gebrekkig wordt 
en schade veroorzaakt doordat de zaak reeds eerder gebrekkig was487.  
 

Vereiste bewaring 
 
Deze bewaring vereist enkel de mogelijkheid van toezicht over de zaak, welke een gebruik, genot 
of bewaring van de zaak inhoudt488. Evenwel wordt de aansprakelijkheid als bewaker afgewezen 
wanneer een persoon geen “intellectuele leiding” heeft over de zaak (bv. de minderjarige die per 
vergissing de handrem van een voertuig losmaakt heeft die leiding niet omdat hij de werking en 
het gebruik niet kon beheersen)489. 
 
De bewaring is in die zin niet noodzakelijk bepaald door de juridische verhouding. Niettemin 
zal de juridische kwalificatie wel een rol kunnen spelen, voor zover in concreto niets anders 
blijkt. Zo zal de vruchtgebruiker van een onroerend goed in beginsel ook de bewaring hebben 
(in casu van een gebrekkige boom490). 
 
                                                
483 Cass. 31 oktober 2013, C.12.0628.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20131031-2 
= RW 2014-15, 790. Zo ook Cass. 14 januari 2014, C.12.0510.F, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20140117-1, ook indien er een verkeersbord was dat 
het risico van stenen aangaf. 
484 Cass. 5 maart 2015, C.14.0047.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20150305-8. 
485 Cass. 4 januari 2016, C.15.1091.F. 
486  Zelfs niet indien het veroorzaakt is door de fout van de schadelijder zelf: Cass. 26 september 2002, 
C.00.0648.F, Arr.Cass. 2002, 1988 = Pas. 1769 = RGAR 2005 nr 13988; Cass. 7 november 1980, Arr.Cass. 1980-
81, 271 met concl. Dumon = Pas. 1981, 294 = RW 1980-81, 1703; kh. Turnhout 9 januari 2014, NjW 2014, 367 
noot Sophie GUILIAMS. 
487 M. KRUITHOF, "Gedrag versus gebrek van een zaak: over schade door brand, een klapband of een vallende 
lichtreclame", RW 2017-18, 603. 
488 Cass. 25 maart 1943, Pas. I, 110 = RCJB 1948, 157 noot G. DOR; Cass. 20 maart 2003, Pas. I, 581 = RCJB 
2006, 9 noot B. DUBUISSON; Cass. 22 maart 2004, Pas. I, 487. 
489  Cass. 13 september 2012, C.10.0226.F, RW 2014-14, 782 noot Th. VANSWEEVELT  en B. WEYTS, “De 
bewaarder van een zaak in de zin van art. 1384, eerste lid BW moet de «intellectuele leiding» hebben over die zaak, 
ook in geval van bruiklening, gebruik, diefstal en minderjarigheid”. 
490 Pol. Oost-Vlaanderen/Gent 9 nov 2015, RW 2016-17, 552.w 
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Volgens de traditionele rechtspraak is ook vereist dat de bewaarder de zaak voor eigen rekening 
bewaart, doch deze vereiste geldt alvast niet meer voor de hieronder besproken bewaarder van 
een dier. 
 
Zijn er meerdere bewakers, dan zijn ze in solidum aansprakelijk jegens het slachtoffer491. Wanneer 
de schadelijder één van de bewaarders is (meestal een geval van mede-eigendom), zijn de 
anderen aansprakelijk jegens hem onder aftrek van diens aandeel492. 
 
Bij de gemeenschappelijke delen van een gebouw is het de vereniging van mede-eigenaars die 
als bewaker geldt493, zelfs indien het goed in feite slechts door een enkele mede-eigenaar wordt 
gebruikt (in casu een tuin) 494. 
 

Geen foutvereiste 
 
Dit betekent dat bij gebrek in de zaak de bewaarder aansprakelijk is, ook indien hij aantoont 
geen fout te hebben begaan, behalve als er geen causaal verband is met het gebrek in de zaak; 
“de afwezigheid van oorzakelijk verband tussen het gebrek en de schade kan niet uitsluitend 
worden afgeleid uit de al dan niet foutieve handelswijze van de bewaarder van de zaak, noch uit 
het feit dat het slachtoffer zelf een fout in oorzakelijk verband met de schade heeft begaan”495. 
Het is de aangesprokenen die de vreemde oorzaak moet bewijzen warauit moet blijken dat er 
geen causaal verband is496. 
 
Hoofdstuk 8. Kwalitatieve aansprakelijkheid voor andere personen en voor dieren 
 

Voor dieren 
 
Wat dieren betreft, houdt art. 1385 BW volgens de rechtspraak een niet weerlegbaar vermoeden 
van schuld aan de door een dier veroorzaakte schade door de eigenaar van dat dier of ten laste 
van degene die zich ervan bedient terwijl hij het in gebruik heeft. De aansprakelijkheid geldt ook 
wanneer het dier dat onder de hoede was van een persoon, verloren gelopen is of ontsnapt is497.  
 
Er is evenwel geen aansprakelijkheid bij gebrek aan oorzakelijk verband “wanneer het dier zich 
niet abnormaal noch onvoorzienbaar heeft gedragen en een fout van het slachtoffer de schade 
heeft veroorzaakt, waardoor elke mogelijke fout van de eigenaar of bewaarder als oorzaak van 
de schade wordt uitgeschakeld”498. 
                                                
491  Cass. 25 maart 1943; Cass. 15 september 1983, Pas. 1984 I 36 ccl. E. Liekendael = RCJB 1985, 577 noot R. 
KRUITHOF. 
492  Cass. 15 september 1983, Pas. 1984 I 36 ccl. E. Liekendael = RCJB 1985, 577 noot R. KRUITHOF. 
493 Cass. 28 mei 2010, C.09.0233.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20100528-1, 
Jaarverslag cassatie 2010, 19; Cass. 5 maart 2015, C.14.0047.F, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20150305-8. 
494 Cass. 5 maart 2015, C.14.0047.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20150305-8. 
495  Cass. 26 april 2013, C.12.0286.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20130426-1 = 
RW 2013-14, 61; ook Cass. 24 februari 2017, C.16.0248.N, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-
20170224-3. 
496 Cass. 12 november 2015, VMM/inwoners, C.14.068.N en C.14.0469.N, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20151112-4 (overstromingen Merksem-Schijn 1998) 
= RW 2017-18, 864. Kritiek onder meer bij G. JOCQUE, "Preadvies", TPR 2016/4 randnr. 20. 
497 Cass. 19 november 2012, C.09.0379.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20121119-
2, = RW 2013-14, 935 = Pas. 2012 nr. 620 met concl. A.g. J.M. Genicot,  ook relevant voor de invulling van het 
begrip hoede. 
498 Cass. 12 oktober 1984, RW 1984-85, 2278; Cass. 26 februari 1978, rolnr. 7601, Arr. 1986-87, nr. 383; Cass. 6 
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Voor ‘aangestelden’  

 
Krachtens art. 1384 BW is er in het algemeen een foutloze aansprakelijkheid van de aansteller 
voor de fout van de aangestelde tijdens de aanstelling begaan (respondeat superior; vgl. ook VI-
3:201 DCFR).  
 
De uitzondering voor misbruik van functie wordt zeer restrictief gedefinieerd door de 
cassatierechtspraak499: de aangestelde moet buiten de grenzen van zijn bediening hebben 
gehandeld en voor een ander doel dan zijn eigen taak. 
 
Indien de aangestelde niet geniet van een immuniteit, is de aansteller die zelf geen fout heeft 
begaan in de interne verhouding niet draagplichtig en kan hij regres uitoefenen. Zie ook bij 
pluraliteit van schuldenaars de bespreking van de gevolgen van de kwijtschelding jegens een 
van beiden voor de aanspraken jegens de andere. 
 

Voor lasthebbers 
 
Een fout die door een lasthebber binnen de grenzen van de lastgeving wordt begaan, wordt 
eveneens aan de lastgever toegerekend (behalve voor aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad 
is dit van belang wanneer de lasthebber een rechtshandeling stelt die nietig is wegens niet-
naleving van bepaalde vereisten; zie in dat kader Cass. 21 december 2012500). 
 

Voor (minderjarige) kinderen 
 
In een arrest van 4 maart 2015501 herinnert het Hof van cassatie eraan dat de aansprakelijkheid 
van ouders voor hun minderjarige kinderen geen foutloze aansprakelijkheid is maar een 
foutvermoeden. Anders dan bij dieren is voor de weerlegging dus geen bewijs nodig dat het 
schadelijke feit een externe oorzaak heeft die geen verband houdt met de invloed waarover de 
ouders beschikken door het vervullen van hun opdrachten van bewaking en opvoeding; het is 
voldoende aan te tonen dat de daad van het kind niet het gevolg is van een gebrek aan bewaking 
noch van een verwijtbare tekortkoming van de vader en moeder in de opvoeding van hun kind. 
 
Hoofdstuk 9.  (Andere gevallen van) foutloze aansprakelijkheid 
 

Nabuurhinder 
 

1° Vereisten 
 
De foutloze aansprakelijkheid wegens nabuurhinder vereist wel steeds: 
-  "een daad, verzuim of enige gedraging” van de eigenaar van een goed, die  

                                                
januari 2012, C.11.0025.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20120106-4, Arr.Cass. nr. 
383 = RW 2013-14, 458.  
499  Zie Cass. 21 maart 2013, C.11.0476.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20130321-
5 = RW 2014-15, 790. 
500 Cass. 21 december 2012, F.12.0006.N, RW 2013-14, 1577 noot M. DE POTTER DE TEN BROECK. 
501 Cass. 4 maart 2015, P.14.1873.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20150304-4 = 
RW 2015-16, 1258 noot S. SOMERS , “Het tegenbewijs van de goede opvoeding ...”. 
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- 1° aan de eigenaar kan worden toegerekend (Cass. 3 april 2009502: louter bewaarderschap 
volstaat niet; Cass. 4 mei 2012503), en  
- 2° “een naburige eigenaar een hinder berokkent die de gewone ongemakken van het 
nabuurschap te boven gaat". 
 
Ad 1° 
Bij een goed in vruchtgebruik gelden zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker als eigenaar 
voor deze aansprakelijkheid, ook wanneer het goed verhuurd is504. 
 
Dat de buur een fout zou hebben begaan, verhindert anderzijds niet dat de schadelijder de leer 
van de burenhinder inroept ipv foutaansprakelijkheid505. Er is overigens ook géén verbod van 
samenloop tussen deze aansprakelijkheid en die ex art. 1382 BW506. 
 
Dat de schade aan de buur (mede) veroorzaakt wordt door de fout van een derde sluit deze 
aansprakelijkheid niet uit, maar er moet wel nog steeds aan de net genoemde vereisten voldaan 
zijn (Cass. 25 juni 2009507). De abnormale vatbaarheid van het pand van de naburige eigenaar 
heeft slechts een weerslag op de rechtmatige en passende vergoeding, wanneer zonder het 
gedrag van de veroorzaker van de hinder die de gewone ongemakken van het nabuurschap 
overtreft, die hinder zich niet zou hebben voorgedaan zoals hij in concreto is ontstaan508. 
 

2° Aanspraakgerechtigde 
 
De aanspraak wegens burenhinder komt toe aan eenieder die een zakelijke of persoonlijk recht 
heeft op een erf dat naburig is aan het erf dat de hinder veroorzaakt. Dat beide erven aan 
dezelfde eigenaar toebehoren sluit de aanspraak niet uit, voor zover het om onderscheiden erven 
gaat509. 
 

3° Sanctie 
 
De vergoeding moet "passend" zijn, wat dus niet noodzakelijk hetzelfde is als integrale 
schadevergoeding; aldus kan de rechter de vergoeding naar billijkheid bepalen ook zonder vast 
te stellen dat hij in de onmogelijkheid verkeert om ze op een andere wijze te ramen510, wat bij 
de gewone aansprakelijkheid uit onrechmatige daad niet het geval is. 
 

                                                
502 Arr.Cass. 2009, 981 = TBBR 2009, 469, noot C. BAEKELAND = T. Verz. 2010, 84, noot J. ROGGE. 
503  Cass. 4 mei 2012, 10.0080.F, RW 2013-14, 459. Vgl. ook Cass. 10 maart 2017, C.16.0405.N, 
jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20170310-4. 
504 Cass. 16 februari 2017,  C.16.0115.F, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=F-20170216-10.  
505 Cass. 11 februari 2016, RW 2016-17, 896 noot D. GRUYAERT. 
506  Cass. 11 februari 2016, C.15.0031.N, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20160211-1. 
507 Cass. 25 juni 2009, C.07.0354.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20090625-6 = 
RW 2010-2011, 1645 noot T. DE BIE, “Relaas van een verdere afbrokkeling van de evenwichtsleer als objectieve 
aansprakelijkheidsgrond”. 
508 Cass. 24 maart 2016, C.15.0308.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20160324-15 
= TBO 2016, 549, in casu afbraakwerken zonde rdewelke de schade (bovenmatige hinder) zich niet zou hebben 
voorgedaan. 
509  Cass. 4 juni 2012, C.10.0627.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120604-4 = 
NjW 2012, 725, noot I. BOONE, 'Hinder uit nabuurschap tussen onderscheiden erven in dezelfde eigendom' = 
RW 2013-14, 1459. 
510 Cass. 24 maart 2016, TBO 2016, 549, in casu afbraakwerken zonde rdewelke de schade (bovenmatige hinder) 
zich niet zou hebben voorgedaan. 
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De vergoeding kan ook een herstel in natura inhouden. Vergoeding of verbod kunnen enkel de 
bovenmatige hinder betreffen, en dus niet de volledige hinder511. De activiteit die op zichzelf 
rechtmatig is, kan dus niet verboden worden512, enkel ingeperkt. Bij hinder door overhangende 
bomen waarbij het snoeien van overhangende takken geen oplossing is, omdat de bomen toch 
zouden sterven, kan de rechter het rooien ervan bevelen (wat vervanging door niet bovenmatig 
hinderende bomen niet verbiedt)513.  
 

Andere risico-aansprakelijkheden 
 
Onder meer: 
- Aansprakelijkheid voor schade door daling van het grondwater: art. 1 W. 10 januari 1977, 
voor het Vlaams Gewest art. 14 § 1 Decreet 24 januari 1984 Grondwaterbeheer. 
- Wet Productenaansprakelijkheid: onveilige producten die in het verkeer zijn gebracht. Voor 
de uitleg van dat laatste begrip, zie HvJ C-127/04 en Cass. 6 juni 2011514. Naar Belgisch recht 
betreft het hier vaak een contractuele aansprakelijkheid. 
- Verordening (EG) nr. 2027/97 betreffende de aansprakelĳkheid van luchtvervoerders bĳ 
ongevallen zoals gewijzigd door Verordening (EG) nr. 889/2002; 
- art. 17 Vo. (EG) nr. 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 
betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (zoals uitgelegd door 
HvJ nr. 509/11 van 26 september 2013515: geen beroep op overmacht mogelijk door 
spoorwegonderneming bij overmatige vertraging); naar Belgisch recht betreft het hier in 
beginsel wel een contractuele aansprakelijkheid (zie Cass. 6 mei 2014) 
- Wet van 13 november 2011 betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade 
ingevolge een technologisch ongeval516. 
 

Aansprakelijkheid wegens rechtmatige overheidsdaad 
 
Bij gerechtvaardigd optreden van de uitvoerende macht: 
- schadeplicht wegens schade veroorzaakt bij huiszoekingen aan de eigendom van een 
onschuldige eigenaar (niet-beklaagde): Cass. 24 juni 2010517: de vergoedingsplicht is niet beperkt 
tot die gevallen waarin de wetgever een bijzondere regeling heeft ingevoerd, maar geldt minstens 
voor alle gevallen onevenredige aantasting van eigendomsrechten; 
- schadeplicht bij afslachten van dieren wegens besmettingsgevaar: vereiste evenwicht van de 
burgers voor de lasten is verbroken wanneer de  betrokkene een bijzondere en buitensporige 
last dient te ondergaan; in casu werd echter beslist dat het plafonneren van de vergoeding op 
2500 Euro per afgeslacht dier geen onevenredige last is (Cass. 8 maart 2010518). 

                                                
511  Cass. 23 november 2000, Arr. 2000, 1828. 
512  Cass. 14 december 1995, Arr. 1125. Zie verder J. KOKELENBERG e.a., "Overzicht van rechtspraak 
Zakenrecht", TPR 2001, 837 nr. 81. 
513  Cass. 8 februari 2010, RW 2011-2012, 953 noot T. DE BIE “Precisering van de compensatie als sanctie in het 
geval van een bovenmatige burenhinder”. 
514 C.10.0126.F, RW 2012-13, 1254: zolang het in pakhuis van de producent is opgeslagen, is het nog niet in het 
verkeer gebracht. 
515 eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0509:NL:HTML. 
516 Bespreking door E. VERJANS, “Nieuwe wettelijke regeling voor de vergoeding van slachtoffers van grote 
technologische rampen, RW 2012-13, 1076. 
517 C.06.0415.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20100624-1 = RW 2010-2011, 1217 
noot S. LIERMAN “Gelijkheid van de burgers voor de openbare lasten: wel fundamenteel, (nog) niet absoluut”. 
518 C.08.0261.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20100308-6. 
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- volgens het Grondwettelijk Hof kan het ontbreken van een vergoedingsregeling voor 
rechtmatige eigendomsbeperking strijdig zijn met de grondwet (art 1./11 GW)519; 
- en vanzelfsprekend vergoedingsplicht bij onteigening (art. 16 GW), die integraal dient te zijn 
net zoals bij een onrechtmatige daad520. 
 

Risico-aansprakelijkheid wegens voorlopige tenuitvoerlegging 
 

1° Beslissing hervormd in beroep  
 
De tenuitvoerlegging van een nog niet in kracht van gewijsde gegaan vonnis gebeurt op eigen 
risico (art. 1398 II Ger.W.); dit betekent ook dat bij een vernietiging van de titel ingevolge verzet 
of hoger beroep, de onverschuldigd geworden prestaties moeten terugbetaald worden mét 
interest (waar art. 1378 BW dat recht op interest in het algemeen slechts laat lopen vanaf het 
ogenblik waarop de accipiens te kwader trouw is). Bij kantonnement geldt tot aan de hervormende 
beslisisng de interest die de Depositokas geeft en van die datum tot de terugbetaling de 
verwijlinterest521. 
 

2° Beslissing gecasseerd  
 
Die risico-aansprakelijkheid geldt niet bij tenuitvoerlegging van een beslissing waartegen cassatie 
is ingesteld522 (in geval cassatie zal de betaling als onverschuldigde betaling worden behandeld 
en loopt de interest pas vanaf de verbreking).  
 

3° Kort geding en andersluidende bodembeslissing 
 
De situatie is niet dezelfde bij een beschikking in kort geding waarvan de uitwerking eindigt bij 
een andersluidende beslissing ten gronde; die beslissing ten gronde doet de kortgedingbeslissing 
immers niet retroactief teniet. De niet-naleving van de beslissing in kort geding tot aan de 
andersluidende beslissing van de rechter ten gronde kan om die reden dus wél aanleiding geven 
tot schadevergoeding, in de mate dat de schade het specifieke gevolg is van de niet-uitvoering 
van de rechterlijke beslissing in kort geding als zodanig en niet van de niet-eerbiediging van de 
beweerde rechten van de eiser in kort geding, wiens aanspraken door de rechter ten gronde 
ongegrond werden bevonden523. Indien de beslissing in kort geding ten uitvoer is gelegd en de 
beslissing van de bodemrechter achteraf anders luidt, is er dus geen risico-aansprakelijkheid 
wegens objectief onterechte tenuitvoerlegging524. 
 
De situatie is ook niet dezelfde bij de uitvoering van een beslissing die een provisioneel 
onderhoudsgeld toekent, dat later dient te worden terugbetaald of verrekend op basis van de 
definitieve uitspraak over de echtscheiding (en niet op basis van een rechtsmiddel dat de eerste 
beslissing ongedaan heeft gemaakt): in dat geval kan niet bovenop de latere beslissing interest 
worden opgeëist525.  

                                                
519  GwH 19 april 2012, 55/2012. 
520 Hof Brussel 17 mei 2011, RW 2013-14, 1235, dat het uitdrukkelijk heeft over een aansprakelijkheid wegens 
rechtmatige overheidsdaad. 
521 Beslagr. Gent 29 mei 2001, RW 2003-04, 797; K. BROECKX en E. DIRIX, Beslag, (2010), 255, nr. 373.  
522 Cass. 17 februari 2005, RW 2007-2008, 1221; Hof Antwerpen 5 februari 2008, RW 2008-2009, 1385 noot E. 
DIRIX & K. BROECKX; Cass. 23 februari 2015, C.14.0396.N, RW 2015-16, 1583 noot. 
523  Zo Cass. 8 maart 2012, C.11.0124.N, RW 2012-13, 1331. 
524 Cass. 15 september 1983, Pas. 1984 I 42, concl. A.g. Liekendael. 
525 Cass. 30 maart 2007, C.04.0483.N. 
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Deel III. ONGERECHTVAARDIGDE VERRIJKING 
  
Hoofdstuk 1. Ongerechtvaardigde verrijking in het algemeen 
 
Hier bespreken we de zelfstandige aanspraken wegens ongerechtvaardigde verrijking. Daarnaast 
zijn er andere toepassingen van het “verrijkingsbeginsel”, zoals: 
- bepaalde regels van contractenrecht (bv. voordeelstoerekening bij bepaling van contractuele 
schadevergoeding, toegepast bv. in art. 1934 BW; bezettingsvergoeding na beëindiging van een 
huurovereenkomst; restitutieplicht bij ontbinding alsmede bij uitoefening 
eigendomsvoorbehoud); 
- de vergoedingsregeling bij huwelijksstelsels met een gemeenschap, voor verschuivingen tussen 
de huwgemeenschap en een eigen vermogen (art. 1432 v. BW). 
 

Vereisten: een niet gerechtvaardigde vermogensverschuiving 
 
Een aanspraak op restitutie bestaat in het algemeen in het geval van 1° een verarming 2° gepaard 
aan een verrijking van de aangesprokene 3° bij oorzakelijk verband tussen beiden en 4° 
afwezigheid van een rechtsgrond die dit rechtvaardigt.  
 

1° Verarming 
 
Er zijn 2 visies op het begrip verarming: een enge en een ruime opvatting. In de enge opvatting 
is er geen verarming wanneer er een tegenprestatie tegenover staat, in de ruime opvatting is die 
er wel (zoals bij de pauliana). In de ruime opvatting, die te verkiezen is, is er evenwel een 
rechtvaardiging voor de verarming wanneer men die verarming in ruil voor een tegenprestatie 
heeft uitgevoerd of er aanspraak op tegenprestatie door ontstaat. 
 

2° Verrijking 
 
De verrijking kan met name bestaan uit: 

a) Het ontvangen van een goed of recht op een goed (actiefbestanddeel) 
- belangrijkste toepassing: ontvangen als prestatie: dan onverschuldigde betaling (condictio indebiti, 
Leistungskondiktion), infra; 
- ander geval: inning van andermans schuldvordering door een schijnschuldeiser: de schuldenaar 
is bevrijd, de werkelijke schuldeiser heeft een aanspraak op de ontvanger526; 
- eigendomsverwerving krachtens natrekking, zaaksvorming, of vermenging, zij het dat de 
verrijking maar ongerechtvaardigd is wanneer er geen verbintenisrechtelijke rechtsgrond is voor 
die verrijking (zoals bv. een contractuele verhouding tussen partijen)(zie onder 4°). Sommige 
gevallen hiervan zijn wel in het bijzonder wettelijk geregeld (zie met name art. 555 v. BW bij 
onroerende natrekking). 

b) Het ontvangen of genieten van een dienst (inbegrepen de verrichting van een werk en besparing van 
kosten)  
- de verrijking bestaat hier uit dienst geleverd aan de verrijkte (ook een soort toepassing van de 
onverschuldigde betaling), inbegrepen kosten gedaan aan het goed van een derde 
(Verwendungskondiktion).  

                                                
526 Dit kan ook een aanspraak uit onrechtmatige daad zijn, is er geen onrechtmatige daad, dan is er nog de 
verrijkingsaanspraak. 
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Echter kan bij een ongevraagde dienst enkel als verrijking worden beschouwd de kosten die de 
dienstverkrijger heeft bespaard (men kan echter ook argumenteren dat hier wel een verrijking 
is, maar er geen vergoedingsplicht is, cfr. DCFR VII-5:102)527. 

c) De vermindering van een schuld  
- belangrijkste toepassing: regres- of verhaalsrechten (Rückgriffskondiktion), infra 3. 

d) Het gebruik (genot) van een goed. 
Voorbeelden van deze “Eingriffskondiktion” onder 5. 
 

3° Causaal verband 
 
Het causaal verband kan ook onrechtstreeks zijn, in die zin dat de verrijking via een derde tot 
stand komt (bv. een bankgarantie uitbetaald hoewel de valutaverhouding niet bestaat of nietig 
is; in de valutaverhouding is er aldus een verrijking van de persoon aan wie de garantie werd 
uitbetaald ten koste van de opdrachtgever van de garantie)528. 
 

4° Afwezigheid van een rechtvaardigende rechtsgrond 
 
Er is een aanspraak op restitutie wanneer noch de verrijking noch de verarming een rechtsgrond 
hebben529. Er is echter ook een aanspraak indien er wel een rechtsgrond is, maar deze de 
verrijking/verarming niet rechtvaardigt; er is tenslotte géén aanspraak indien de verrijking en/of 
de verarming een rechtsgrond heeft, welke die verrijking en/of verarming wél rechtvaardigt. Bij 
aanwezigheid van een rechtsgrond hangt het er dus nog van af of de rechtsgrond van de 
verrijking er juist toe strekt dat de verrijkte daardoor verrijkt wordt. 
 
Zo bv. strekken de regels inzake natrekking er niet toe om de eigenaar van de hoofdzaak te 
verrijken noch om de eigenaar van de door natrekking verloren gegane eigendom te verarmen, 
en sluit natrekking dus een verrijkingsaanspraak niet uit (de verrijking heeft wel een rechtsgrond 
maar is niet gerechtvaardigd)530. Meer algemeen strekken regels van zakenrecht er in het 
algemeen niet toe om een verrijking verbintenisrechtelijk te rechtvaardigen. 
 
Rechtsgronden die de verarming en/of verrijking kunnen rechtvaardigen en daardoor de 
verrijkingsaanspraak uitsluiten zijn: 

a) Verbintenis van de verarmde 
 
De verrijking is in beginsel gerechtvaardigd indien er een verbintenis is van de verarmde, zij het 
uit overeenkomst of eenzijdige belofte (contractuele verbintenis), een (verbintenis uit) 

                                                
527 Zie de bespreking bij J. BAECK, “Multi-inzetbaar in het Belgisch privaatrecht: de vordering uit 
ongerechtvaardigde verrijking”, in Preadviezen 2012 Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht in België en 
Nederland,  (199) 204 v. nr. 9 v. 
528  Voor een toepassing, zie Cass. 28 juni 2012, nv Multimodal Logistics Platform t nv Schenker, C.11.0723.N, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120628-14 = RW 2012-13, 59 = Jaarverslag cassatie 
2012, 23. 
529 Cass. 10 mei 2012, C.10.0707.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120510-9 = 
NjW 2013, 29 noot M. DAMBRE = RW 2012-13, 985 noot A. VAN OEVELEN, “Gevolgen van de nietigverklaring 
van een woninghuurovereenkomst wegens niet-naleving van de gewestelijke woonkwaliteitsnormen” = Jaarverslag 
cassatie 2012, 22.. 
530 J. BAECK, Preadviezen 2012, p. (199) 213 nr. 22. 
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onrechtmatige daad, een (verbintenis uit een) wettelijke bepaling, een verbintenis rechterlijke 
beslissing, of een natuurlijke verbintenis.  
 
- Indien er een overeenkomst is, is niet vereist dat partijen bij de overeenkomst de bedoeling 
hadden om een verrijking teweeg te brengen opdat er geen aanspraak uit ongerechtvaardigde 
verrijking zou zijn: dan kan er enkel op contractuele grond gevorderd worden531. Indien de 
overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, dan is er geen rechtsgrond; wordt ze ontbonden, 
dan is er wel een rechtsgrond voor de prestatie in uitvoering ervan, en is de restitutieverbintenis 
geen verbintenis uit ongerechtvaardidge verrijking maar een contractuele restitutieverbintenis. 
 
Dat een overeenkomst nietig is door de fout van een van de partijen sluit evenwel nog niet uit 
dat die partij een vergoeding kan vorderen van de op grond van de nietige overeenkomst 
geleverde prestaties (Cass. 10 mei 2012)532. 
 
Een contractuele verbintenis vormt in beginsel wel een rechtvaardiging voor de verrijking van 
een schuldeiser, maar daarom niet voor die van een derde, in het bijzonder niet bij een pluraliteit 
van schuldenaars. Zo bv. strekt de solidaire aansprakelijkheid van meerdere schuldenaars er niet 
toe om de persoon die eerst betaald heeft of tot betaling gedwongen is, voor de gehele schuld 
draagplichtig te maken (vandaar een regresrecht). 
 
- Bij een verbintenis krachtens een rechterlijke beslissing is er geen rechtsgrond meer eenmaal 
de titel is hervormd, gecasseerd, enz.... De hervormende beslisisng vormt overigens een 
(uitvoerbare) titel voor die terugvordering. Wordt een maatregel in kort geding niet definitief 
overgenomen in een bodembeslissing, dan was de uitvoering ervan evenwel niet ongegrond. Uit 
de bodembeslissing moet volgen of er voor het verleden een restitutieverbintenis ontstaat of 
niet (vgl. ook de bespreking van aansprakelijkheid voor voorlopige tenuitvoerlegging in Deel 
II).  

b) Tegenprestatie andere dan uitvoering van een verbintenis 
 
In beginsel ook een tegenprestatie die niet in obligatione is, zoals bv. een tegenprestatie als 
voorwaarde voor het verbindend worden van een toezegging (in de zin van het ontstaan van 
een verbintenis uit die toezegging) (prestatie in conditione; offer calling for an act) 

c) Wil van de verarmde indien .... 
 
De wil van de verarmde kan maken dat de verrijking gerechtvaardigd is, maar het is niet omdat 
een prestatie vrijwillig gebeurt dat zij een regresvordering uitsluit533 (zie de bespreking 
hieronder). Een prestatie gedaan met het oog op een bepaald doel dat niet gerealiseerd wordt, 
heeft  dan ook geen rechtvaardiging (bv. kosten gedaan om een woning van de wederpartij, of 
van een kind plus toenmalige partner, in te richten voor samenwoning, waarna de relatie 
verbroken is zodat de woning nooit voor het gezin is gebruikt534; betaling in het kader van een 
                                                
531 Cass. 3 juni 2016, Snail company / Axa, C.15.0423.F, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=F-
20160603-1&idxc_id=304825 = RW 2017-18, 379. 
532 Cass. 10 mei 2012, C.10.0707.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120510-9 = 
NjW 2013, 29 noot M. DAMBRE = RW 2012-13, 985 noot A. VAN OEVELEN, “Gevolgen van de nietigverklaring 
van een woninghuurovereenkomst wegens niet-naleving van de gewestelijke woonkwaliteitsnormen” = Jaarverslag 
cassatie 2012, 22.. 
533 Cass. 19 januari 2009, C.07.0575.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20090119-1 
(een zaak waarin een advocaat schulden van de cliënte had betaald) 
534 Hof Luik 15 maart 2011, JLMB 2012, 219; Hof Gent 6 november 2014, RW 2016-17, 227. 
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samenwoningsrelatie die van korte duur was en niet in verhouding tot wat een 
gemeenschappelijke huishouding rechtvaardigt535; bij werken om de woning van de 
samenwonende partner herinterichten, waar men ook zelf meerdere jaren heeft gewoond, werd 
de mogelijke vermogensverschuiving gerechtvaardigd geacht536). De wil van de verarmde is dus 
buiten het geval van een overeenkomst maar een rechtsgrond voor zover deze de wil heeft gehad 
een definitieve vermogensverschuiving ten voordele van de verrijkte tot stand te brengen537. 
Het is dan ook ten onrechte dat sommige andere rechtspraak uit het vrijwillig karakter van 
uitgaven van samenwoners afleidt dat een verrijkingsaanaanspraak altijd is uitgesloten538. De 
samenwoning als dusdanig volstaat niet als rechtvaardiging, wel het feit dat de verarming 
plaatsvond als bijdrage in de gezinslasten. 
Indien evenwel de kosten aan de woning die eigendom is van de samenwonende partner de 
normale bijdrage tot de lasten van de samenwoning niet overschrijden, is de verrijking 
gerechtvaardigd539. 

d) Gebruik van een algemene vrijheid 
 
M.i. kan ook het gebruik van een algemene vrijheid (libertas) een rechtvaardiging vormen. 
 

5° Subsidiair karakter ? 
 
Traditioneel voegt men er als vijfde vereiste aan toe dat de condictio (aanspraak op restitutie) een 
subsidiaire remedie is (subsidiariteitsdogma), maar dit zit reeds vervat in de vereiste van verarming 
en gebrek aan rechtsgrond. Met name is er geen restitutie-aanspraak wanneer de verarming en 
verrijking het gevolg zijn van de toepassing van regels van contractenrecht540; bv. ook wanneer 
de eiser beschikte over een contractuele aanspraak, maar deze heeft laten verjaren, is de 
verarming niet ongerechtvaardigd541.  
 
Betwistbaarder is de stelling dat er ook geen ongerechtvaardigde verrijking is wanneer de eiser 
in hoofdorde een contractuele aanspraak aanvoert, die hij evenwel niet kan bewijzen (in casu 
een lening)542; dat is iets anders dan die aanspraak laten verloren gaan. Het Hof van Cassatie 
heeft deze rechtspraak dan ook gecorrigeerd in 2017543. De subsidiariteitsvereiste betekent nu 

                                                
535 Hof Brussel 18 oktober 2013, voorziening in cassatie verworpen door Cass. 22 januari 2016, C.14.0492.F, 
jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=F-20160122-2. 
536 Hof Antwerpen 6 mei 2015, RW 2016-17, 386.  
537 Cass. 23 oktober 2014, C.14.0207.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20141023-6  
= RW 2016-17, 225; Cass. 9 juni 2017, C.16.0382.N. 
538 Zoals geoordeeld werd door Hof Antwerpen 21 januari 2015, RW 2016-17, 953, en door Hof Antwerpen 11 
januari 2016, verbroken door Cass. 9 juni 2017, C.16.0382.N. 
539 Gent 5 maart 2015, RW 2016-17, 1148. Vgl. ook Antwerpen 20 mei 2015, RW 2017-18, 63. 
540  Bv. Hof Antwerpen 7 januari 2010, RW 2011-2012, 233 noot D. MERTENS “Verrijking zonder oorzaak kan 
geen substituut zijn voor een wettelijke of conventionele cliënteelvergoeding“. 
541 Geval door Cass. 25 maart 1994, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-19940325-8 = Arr. 
Cass. 1994, 307 = Pas. 1994 I 305 = RW 1996-97, 45 noot A. VAN OEVELEN) verklaard op grond van het subsidiair 
karakter van de ongerechtvaardigde verrijkingsvordering. 
542 Cass. 5 juni 2015, C.14.0354.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20150605-1, 
jaarverslag cassatie 2015, 39 = RW 2016-17, 225. 
543 Cass. 9 juni 2017, C.16.0382.N, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20170609-3, op komst 
in RW 2017-18 met noot Michelle AERTS. "Door na aldus te hebben geoordeeld dat noch de bewaargeving, noch de lastgeving 
aannemelijk zijn en dat aan de toepassingsvoorwaarden van zaakwaar- neming niet is voldaan, de vordering van de eiseres gesteund 
op verrijking zonder oorzaak te verwerpen op grond van het subsidiair karakter van deze vordering, miskennen de appelrechters het 
algemeen rechtsbeginsel van de verrijking zonder oorzaak".  
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enkel nog dat "de verrijkingsvordering niet (kan) worden ingewilligd wanneer zij tot doel heeft 
een wettelijk beletsel met betrekking tot een aan de eiser ter beschikking staande vordering te 
omzeilen" maar "staat (er) niet aan in de weg dat de eiser zijn vordering in hoofdorde steunt 
op een of meer andere grondslagen en subsidiair op de verrijking zonder oorzaak voor het 
geval de rechter oordeelt dat eerst genoemde grondslagen in werkelijkheid niet voor handen 
zijn"544.  
 
Wel is de algemene actio de in rem verso subsidiair aan de bijzondere condictiones, in die zin dat er 
bijzondere regels gelden voor een aantal gevallen die hieronder nader worden besproken, zoals 
de onverschuldigde betaling (infra 2) en de regresaanspraken (infra 3) en de vergoeding bij 
onroerende natrekking (infra 4); immers lex specialis derogat generali. 
 

Gevolgen 
 

1° Restitutie in natura of bij equivalent 
 
Zoals bij verbintenissen in het algemeen (zie infra) kan in beginsel restitutie in natura worden 
gevorderd, tenzij deze onmogelijk is e.d.m., in welk geval ze bij equivalent (in waarde) dient te 
gebeuren.  
 
De goederen die nog in natura aanwezig zijn bij de restitutieschuldenaar ten tijde van de 
nietigverklaring, zijn overigens automatisch terug eigendom van de restitutietschuldeiser. 
 
Voor de regels inzake de vervangende schadevergoeding, zie infra Deel VI, behoudens waar er 
bijzondere regels gelden (bv. art. VI.52 § 2 WER bij uitoefening herroepingsrecht door een 
consument: “de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van 
de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de 
goederen vast te stellen”). 
 
De restitutieplicht omvat ook de vruchten. 
 

2° Uitzonderingen op de restitutieplicht 
 
Er is geen restitutieplicht wanneer het belang van de openbare orde vereist dat men niet kan 
terugvorderen545, maar het adagium “in pari causa turpitudinis cessat repetitio” is geen algemeen 
geldende regel. 
 
Een voorbeeld waar de terugvordering werd geweigerd, betreft de verboden 
terbeschikkingstelling van werknemers, om aldus de preventieve rol van de sanctie te laten 
doorwegen546.  
 
Absoluut nietig is ook de overeenkomst waarbij werknemer ster beschikking worden gesteld 
in strijd met de beperkende wetgeving daarover (nl. de Wet van 24 juli 1987 betreffende de 

                                                
544 Zie meer algemeen mijn bijdrage M.E. STORME, "In subsidiaire orde", TPR 2017, 411. 
545 Naar Duits recht is er bij betaling “in het zwart” nooit terugvordering mogelijk: BGH 11 juni 2015, Az. VII 
ZR 216/14, http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-
bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=71319&linked=pm. 
546 Cass. 15 februari 2016, C.14.0448.F, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20160215-1 = 
RW 2017-18, 180 = Pas. 2016 met andersluidende conclusie A-g Genicot: de uitlenende werkgever kreeg geen 
vergoeding van de ontlenenden werkgever voor de arbeidsprestaties die deze laatste effectief heeft genoten. 
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tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve 
van gebruikers)547.  
 
In andere gevallen waarin de restitutie is uitgesloten, gaat het er veeleer om dat er wel een 
rechtvaardigende rechtsgrond is (bv. ongevraagd geleverde goederen of diensten aan 
consument). 
 
Hoofdstuk 2. Onverschuldigde betaling (1376 BW) 
 

Verrijking door een prestatie 
 
In beginsel geldt de ontvangst van een prestatie zonder rechtsgrond als een verrijking, zonder 
dat aan nadere vereisten moet zijn voldaan. Het kan zowel om een goed als dienst gaan. 
 

Zonder rechtsgrond 
 
Het kan zowel gaan om een prestatie die nooit verschuldigd is geweest (condictio indebiti s.s.), als 
een waarvan de rechtsgrond later is weggevallen door retroactieve nietigverklaring (condictio sine 
causa) of een andere retroactieve tenietdoening (condictio causa finita). Een retroactieve ontbinding 
van een verbintenis daarentegen maakt de prestatie niet onverschuldigd in de strikte zin, maar 
leidt tot een teruggaveverbintenis van dezelfde (meestal contractuele) aard als de ontbonden 
verbintenis.  
 
Vb. van een onverschuldigde prestatie is ook de geleverde huurwaarborg bij nietigverklaring van 
de huurovereenkomst (Cass. 10 mei 2012)548. 
Vb. de teruggave van prestaties geleverd krachtens een overeenkomst die door de consument is 
herroepen krachtens zijn herroepingsrecht (art. VI.50 WER voor teruggaveplicht onderneming 
en VI.51 WER voor teruggaveplicht consument). 
 
Betaling krachtens een vonnis is niet onverschuldigd: Cass. 16 mei 2002. 
 
Het kan zijn dat de prestatie verschuldigd is door de solvens maar niet aan de accipiens. 
 
Het kan ook zijn dat de prestatie verschuldigd is aan de ontvanger, maar niet door de solvens, 
wat maar terugvorderbaar is als deze in dwaling handelde.  
 
Bij een betaling door een bewindvoerder in het kader van een collectieve procedure (inbegrepen 
een rangregeling bij beslag) kan de betaling worden teruggevorderd indien de accipiens meer 

                                                
547 Cass. 15 februari 2016, C.14.0448.F, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20160215-1 = 
RW 2017-18, 180 = Pas. 2016 met andersluidende conclusie A-g Genicot. 
548 Cass. 10 mei 2012, C.10.0707.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120510-9 = 
NjW 2013, 29 noot M. DAMBRE = RW 2012-13, 985 noot A. VAN OEVELEN, “Gevolgen van de nietigverklaring 
van een woninghuurovereenkomst wegens niet-naleving van de gewestelijke woonkwaliteitsnormen” = Jaarverslag 
cassatie 2012, 22.. Volgens Van Oevelen (p. 988 nr. 6) zou het evenwel niet om een onverschuldigde betaling gaan 
maar om een restitutieplicht sui generis die voortvloeit uit de rechterlijke beslissing. 
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ontving dan het aandeel in de opbrengst waarop hij recht had, tenzij wanneer er een definitieve 
rangregeling is afgesloten549; in het laatste geval is enkel aanvechting wegens bedrog mogelijk550. 
 

Betaald aan of door een vertegenwoordiger 
 
De onverschuldigde betaling gedaan aan een vertegenwoordiger die deze betaling bevoegdelijk 
heeft ontvangen, moet in beginsel worden teruggevorderd van de vertegenwoordigde551. 
 
Omgekeerd kan een onverschuldigde betaling door een lasthebber door diens opdrachtgever 
worden teruggevorderd552. 
 

Onverschuldigde betaling aan een handelingsonbekwame 
 
Indien de overeenkomst nietig is en de schuldeiser tevens onbekwaam is om de prestatie te 
“ontvangen, is de terugvordering maar mogelijk in de mate waarin de prestatie hem tot voordeel 
heeft gestrekt (art. 1312 BW). Hoewel de beoordeling hiervan in beginsel tot de bevoegdheid 
van de feitenrechter behoort, verbreekt cassatie bv. een veroordeling tot terugbetaling van een 
geldsom uit een nietige lening, die door de onbekwame ontlener gebruikt is om zijn kinderen te 
begiftigen (Cass. 24 juni 2011553). De terugvordering is wel niet beperkt tot het geval dat het 
voordeel nog aanwezig is op het tijdstip van de terugvordering554. 
 

Teruggave in natura of bij equivalent - Wegvallen van de verrijking en andere 
beperkingen op de condictio indebiti 
 
De prestatie dient in beginsel in natura te worden teruggegeven, en wanneer dat niet mogelijk is 
bij equivalent555. 
 
Het risico voor waardedaling komt in beginsel voor rekening van de restitutieschuldeiser: 
 
1° bij geldsommen: het enkele feit dat een ontvangen geldsom (geldschuld s.s.) in waarde is 
verminderd, houdt geen beperking in van de restitutieschuld: het nominaal bedrag moet worden 
teruggegeven556. 
                                                
549 Brussel 7 februari 2000, DAOR 2000/55, 213; Cass. 19 mei 2014, C.13.0482.N, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20140519-4 = RW 2016-17, 1467 noot V. Sagaert 
"Onterechte betaling door een bewindvoerder in een insolventieprocedure: is een terugvordering mogelijk?". 
Anders voordien Antwerpen 12 september 2002, TRV 2003, 598 = JDSC 2005, 300; Antwerpen 2 maart 1998, 
AJT 1998-99, 231. 
550 Gent 2 februari 1988, RW 1989-90, 17. Vgl. bij onroerend beslag G. DE LEVAL, "L'ordre", RNotB 1982, 105 
nr. 39. 
551  Zo bv. voor een voorschot betaald aan een makelaar, terwijl de overeenkomst nietig is:  Rb. Gent 23 maart 
2010, TBO 2012, 75 noot C. HEEB. 
552 Zie E. SWAENEPOEL, “Over onerschuldigde betaling en vertegenwoordiging”, noot onder Hof Antwerpen 
11 oktober 2004, TBBR 2005, 518 
553  Cass. 24 juni 2011, RW 2012-13, 13 noot B. VAN DEN BERGH, “Over de betaling aan onbekwamen, Over 
de betaling aan onbekwamen, nietigheid, restitutie en het begrip «voordeel» als bedoeld in art. 1241 BW en art. 
1312 BW”. 
554 W. VAN GERVEN- S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht (2010), 605; S. RUTTEN, De betaling nr. 103; B. VAN 
DEN BERGH, RW 2012-13, p. (14) 17 nr. 7 
555 Cass. 13 januari 2017, C.15.0226.N, Anfina, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20170113-2. 
556  Cass. 28 november 2013, C.12.0556.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20131128-3 = RW 2014-15, 584 = RW 2015-16, 1108. 
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2° Ook bij goederen die moeten worden teruggegeven komt een waardedaling voor risico van 
de restitutieschuldeiser - en een stijging ten zijnen gunste - tenzij de waardedaling toe te rekenen 
is aan de restitutieschuldenaar557. Zo maakt het feit dat terug te geven aandelen waardeloos zijn 
geworden, de teruggave ervan niet onmogelijk, zodat het risico bij de restitutieschuldeiser 
berust558. Hetzelfde geldt wanneer goederen bij equivalent dienen te worden teruggegeven: het 
gaat hier niet om een geldschuld s.s., maar om een waardeschuld, en de waarde dient te worden 
bepaald op datum van de begroting van de vergoeding (zij het uitgaande van de toestand waarin 
de goederen werden ontvangen)559. 
 
De prestatie geldt niet (langer) als een verrijking en de condictio indebiti gaat teniet wanneer de 
ontvanger van het geld intussen in vertrouwen op de betaling zijn titel op de ware schuldenaar 
heeft vernietigd (1377 II BW). Dit wordt ruim geïnterpreteerd, bv. Hof Brussel 21 februari 
2005560: huurder blijft huur betalen aan de hypothecaire schuldeisers ook nadat de huur is 
beëindigd door de curator van de kredietnemer-verhuurder en zonder dat de hypothecaire 
schuldeiser dat wist. 
 
Verder zijn er een aantal regels die terugvordering als onverschuldigde betaling uitsluiten 
wanneer die het gevolg is van een vergissing door de solvens maar de ontvanger niet wist of moest 
weten dat het om een vergissing ging. Dit beginsel geldt voor sociale zekerheidsuitkeringen 
volgens art. 17 van het Handvest van de sociaal verzekerde (Wet 11 april 1995), maar er zijn 
afwijkende bepalingen in sommige takken van de sociale zekerheid. De afwijkende bepaling van 
art. 174 Ziekteverzekeringswet inzake invaliditeitsuitkeringen, die terugvordering mogelijk 
maakte gedurende een jaar, werd discriminerend geacht door het GwH561. Door de werkgever 
niet ingehouden sociale bijdragen kunnen verder krachtens de bijzondere regel van art. 26 RSZ-
Wet niet teruggevorderd worden van de werknemer562. 
 

Al dan niet verschuldigd zijn van vruchten of interest 
 
Omgekeerd is een ontvanger te kwader trouw niet enkel terugbetaling verschuldigd, maar ook 
de vruchten en interest op de som vanaf de ontvangst.  
 
Ook bij tenuitvoerlegging krachtens een titel die na een rechtsmiddel is vernietigd, is interest op 
het ontvangene - achteraf gezien onverschuldigd - verschuldigd vanaf de betaling zelf563. Dit 
geldt niet wanneer de uitvoering plaatsvindt op grond van een in kracht van gewijsde gegane 
beslissing die later verbroken werd in cassatie: dan loopt de interest pas vanaf het cassatie-
arrest564. 
 

                                                
557 Cass. 13 januari 2017, C.15.0226.N, Anfina, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20170113-2, geannoteerd door W.J. LEYS op https://corporatefinancelab.org/2017/02/22/klare-wijn-over-
gebakken-peren-ex-tunc-vernietigen-ex-nunc-waarderen/. 
558 Cass. 13 januari 2017, C.15.0226.N, Anfina, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20170113-2. 
559 Cass. 13 januari 2017, C.15.0226.N, Anfina, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20170113-2. 
560 RW 2007-08, 1221  
561  GwH  113/2012 van 20 september 2012. 
562  Zie bv. Arbh. Antwerpen-Hasselt 15 november 2011, RW 2012-13, 992. 
563  Cass. 23 februari 2015, C.14.0396.N, RW 2015-16, 1223. 
564 Cass. 17 februari 2005, RW 2007-2008, 1221; Hof Antwerpen 5 februari 2008, RW 2008-2009, 1385 noot E. 
DIRIX & K. BROECKX; Cass. 23 februari 2015, C.14.0396.N, RW 2015-16, 1583 n. 
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Bij een ontvanger te goeder trouw betreft de aanspraak op terugbetaling enkel de som zelf, zodat 
er slechts interest verschuldigd is vanaf de ingebrekestelling (art. 1378 BW) zoals bij andere 
verbintenissen (zie de bespreking infra in Deel VI); dat de onverschuldigde betaling gebeurde 
ingevolge een (onterechte) aanmaning door de ontvanger is op zichzelf nog geen kwade 
trouw565. Hetzelfde geldt ook voor een verplichting tot restitutie van een betaalde geldsom na 
nietigverklaring van een overeenkomst (Cass. 5 januari 2012566). 
 
Hoofdstuk 3. Regres- of verhaalsrechten (Rückgriffskondiktion) 
 
Hier moet men onderscheiden tussen de regresaanspraken die afzonderlijk geregeld zijn in ons 
recht en de op de algemene regel inzake ongerechtvaardigde verrijking gegronde 
regresaanspraak. 
 

Bijzonder geregelde regresaanspraken 
 

1° Van een verzekeraar jegens een aansprakelijke 
 
De verzekeringswet verleent aan de verzekeraar die vergoeding betaalt heeft in een aantal 
gevallen een regresrecht567: 
- bij schadeverzekeringen in het algemeen jegens een derde die aansprakelijk is voor de schade 
van de verzekerde; het regresrecht is hier een verrijkingsvordering 
- bij aansprakelijkheidsverzekeringen in het algemene jegens een derde (andere dan 
verzekeringnemer en verzekerde) die mee met de verzekerde aansprakelijk is jegens de derde-
schadelijder; ook hier is het regresrecht een verrijkingsvordering, en is het verzekerd door 
middel van een zgn. subrogatie in de rechten van de verzekerde (art. 95 Wb.Verz.); jegens de 
bloedverwanten in de rechte lijn, de echtgenoot en de aanverwanten in de rechte lijn van de 
verzekerde, de bij hem inwonende personen, zijn gasten en zijn huispersoneel is er alleen een 
regres bij “kwaad opzet” of tegen hun aansprakelijkheidsverzekeraar (art. 95 IV en V Wb.Verz.); 
(vgl. art. 10:101 § 3 PEICL). 
- bij wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekeringen jegens de verzekeringnemer en 
verzekerde in de gevallen waarin de verzekeraar volgens de interne verhouding geen dekking 
diende te verlenen (maar wel betaald heeft krachtens het eiggen recht van de derde-
schadelijder) in de gevallen waarin dit regresrecht contractueel is voorbehouden (zie Art. 152 
Wb.Verz) en tijdig wordt uitgeoefend. De regresaanspraak is jegens de verzekeringnemer een 
contractuele aanspraak568 (en jegens andere verzekerden een contractuele of quasi-contractuele 
aanspraak), waarvoor het verbod van rechtsmisbruik geldt569, en geen aanspraak gegrond op 
buitencontractuele aansprakelijkheid570. Daaruit volgt ook dat de verwijlinterest in beginsel 

                                                
565  Cass. 12 november 2012, S.11.0015.N, RSZ t. Brabo, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20121112-5. 
566 Cass. 5 januari 2012, C.10.0712.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120105-3 = 
RW 2013-14, 902. 
567 Kritisch t.a.v. de uitgebreidheid van het regresrecht van verzekeraars in de meeste Europese rechtsstelsels A. 
VON GOLDBECK, "Grenzen des Versichererregresses", ZEuP 2013, 283 v. 
568 Zodat inzake interest de regels van contractuele aansprakelijkheid gelden, onder meer de rgeel dat interest in 
beginsel slechts loop vanaf de ingebrekestelling. Zo Pol. Gent 7 maart 2011, RW 2012-13, 71. 
569  Cass. 17 februari 2012, C.10.0651.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120217-3 
= VAV 2012, 115 
570 Zodat ze ook niet op grond van art. 1384 I BW kan worden gericht tegen de persoon die burgerlijk 
aansprakelijk is voor de verzekerde. Vgl. C. VAN SCHOUBROECK e.a., "Overzicht", TPR 2003, 2002 en noot 828 
met verwijzingen. 
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maar loopt vanaf de ingebrekestelling571. Anders dan sommige andere regresrechten wordt 
deze regresaanspraak niét verzekerd met tevens een subrogatie in de rechten van de 
schadelijder jegens de verzekerde572. 
 

2° Tussen medeschuldenaars of van borg jegens hoofdschuldenaar 
 
Deze vinden we met name wanneer meerdere schuldenaars gehouden zijn voor dezelfde schuld, 
met name als hoofdelijke schuldenaars, schuldenaars in solidum (onvolmaakte hoofdelijkheid) of 
borg en hoofdschuldenaar (al dan niet hoofdelijke borg, persoonlijke zowel als zakelijke borg). 
We vinden ze ook in bepaalde gevallen waarin meerdere personen gehouden zijn ook al gaat het 
strikt genomen niet om dezelfde schuld. In het eerste geval wordt het regresrecht verzekerd 
door de bijkomende toekenning van een subrogatoire aanspraak (waarover infra); in het tweede 
geval is er in beginsel geen subrogatoire aanspraak. 
 
Verhaal heeft diegene die een betaling heeft verricht waarvoor hij niet draagplichtig is in de 
interne verhouding (of meer dan zijn "aandeel" heeft betaald). Voor de criteria van draagplicht 
bij aansprakelijkheid van meerdere personen, zie infra Deel VI onder 7. 
 
Indien er meer dan 2 aansprakelijke personen zijn, is het verhaal van degene die meer betaald 
heeft dan zijn schuld jegens elk van de andere beperkt tot het aandeel van die andere 
afzonderlijk. Bv. A die tot 120 is veroordeeld kan van B en C elk 40 terugvorderen, en niet naar 
keuze van een van hen 80. Dit geldt ook wanneer een van de medeschuldenaars geen partij was 
in het geding, en dus niet veroordeeld is jegens het slachtoffer573. 
 
Deze regresaanspraken wijken af van de algemene regel inzake ongerechtvaardigde verrijking 
doordat niet steeds aan de vereiste van verrijking van aangesprokene moet zijn voldaan: 
- ook indien er nog geen verrijking is doordat een derde gesubrogeerd is in de oorspronkelijke 
schuldvordering, sluit dit niet uit dat er een regresaanspraak geldt; de subrogatie is immers 
accessoir aan het regresrecht. 
- de regresaanspraak is anders dan de subrogatoire aanspraak niet noodzakelijk beperkt tot de 
omvang van de oorspronkelijke schuld; de regresaanspraak kan ook bijkomende kosten 
omvatten waarmee de regresgerechtigde verarmd is. 
 
Indien er tussen partijen een contractuele rechtsverhouding bestaat, is de regresaanspraak een 
contractuele aanspraak (er is dus geen wettelijke regresaanspraak naast de contractuele 
aanspraak); in het andere geval zou men het als een bijzondere vorm van ongerechtvaardigde 
verrijking kunnen zien, doch door die afwijkende regeling ziet men hierin soms veeleer een 
toepassing van de zaakwaarneming of doet men een beroep op de algemene notie van 
verbintenis quasi ex contractu. De modaliteiten van het regres worden dus bepaald door de interne 
verhouding tussen borg en hoofdschuldenaar, de zgn. dekkingsverhouding. 
 
De regresvordering van de borg wordt in hoofdzaak uniform geregeld door art. 2028 BW, 
zodat de grondslag slechts voor bijkomende vragen van belang is (net zoals het regres tussen 
hoofdelijke medeschuldenaars geregeld is door art. 1213 v. BW en dat van een derde-bezitter 
door art. 103 HypW). 
 
                                                
571  Bv. Pol. Oudenaarde 17 december 2012, RW 2013-14, 313, inzake de WAM. 
572  Bv. Pol. Oudenaarde 17 december 2012, RW 2013-14, 313, inzake de WAM; I. BOONE, Verhaal van derde-
betalers op de aansprakelijke, 2009, nr. 5.8.1. 
573 Cass. 18 januari 2007, C.05.0529.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20070118-1 = 
NJW 2008, 80, noot G. JOCQUÉ = Pas. 2007, 93 = RW 2010-11, 144. 
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Zijn er meerdere solidaire hoofdschuldenaars, dan heeft de borg, wanneer de borg voor allen 
werd gesteld, op ieder van hen een regresvordering voor het geheel (art. 2030 BW). 
 
Het regresrecht is niet onderworpen aan de modaliteiten van de subrogatoire schuldvordering, 
maar aan eigen modaliteiten. Zo is het bv. aan een eigen verjaringstermijn onderworpen (in 
beginsel de 10-jarige van art. 2262bis BW), ongeacht de verjaringstermijn van de subrogatoire 
schuldvordering. Die verjaring begint eerst te lopen vanaf de betaling door de borg574. 
 
Het regresrecht is niet achtergesteld bij de resterende schuldvordering van de schuldeiser (vgl. 
het omgekeerde voor de subrogatoire schuldvordering), maar een dergelijke achterstelling 
wordt wel vaak door de schuldeiser bedongen in borgtochtovereenkomsten. 
 
NB. De persoon die een eigen schuld heeft betaald, die evenwel mee werd veroorzaakt door de 
fout van een derde, kan bij vervulling van andere vereisten krachtens art. 1382 B.W. 
schadevergoeding vorderen van die derde, wat men ook soms "verhaal" noemt.  Het gaat hier 
evenwel niet om een eigenlijke regresvordering, maar om een toepassing van art. 1382 BW (zie 
hierboven Cass. 19 februari 2001 (5 arresten); GwH 1 november 2007 geeft een 
grondwetsconforme interpretatie om het onderscheid werknemer/ambtenaar op te heffen). 
 

Regresaanspraak krachtens de algemene regel inzake ongerechtvaardigde verrijking 
 
Deze vinden we wanneer een derde die niet mee gehouden was tot de schuld, deze heeft betaald 
(onverschuldigd dus) maar er noch subrogatie is noch condictio indebiti is van de solvens jegens 
de accipiens, met name in het geval van art. 1377 BW (supra). In dat geval heeft de solvens wel 
een actio de in rem verso jegens de oorspronkelijke schuldenaar, die immers verrijkt is575.  
 
Ook wanneer iemand andermans schuld betaalt om behulpzaam te zijn, maar zonder animus 
donandi, noch om een schuld jegens die ander te betalen, en dus met de bedoeling de som terug 
te krijgen, is er een verhaalsrecht krachtens de algemene regel van de ongerechtvaardigde 
verrijking - het is niet omdat een prestatie vrijwillig gebeurt dat zij een regresvordering uitsluit576. 
 
Wanneer men de bijzondere regresaanspraak heeft laten verjaren, kan men geen beroep doen 
op de algemene verrijkingsaanspraak577. 
 
Hoofdstuk 4. Vergoeding voor gedane werken of gemaakte kosten e.d. 
 

Onroerende natrekking 
 

                                                
574 Vgl. dezelfde oplossing voor het regres van de hoofdelijke medeschuldenaar naar Nederlands recht in HR 6 
april 2012, ASR Verzekeringen/ Achmea, 
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2012:BU3784 =RvdW 2012/534. 
 
575 Zie bijvoorbeeld Cass. 14 januari 1994, Arr. Cass. 1994, 35, concl. D'HOORE = RW 1994-95, 51. 
576 Cass. 19 januari 2009, C.07.0575.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20090119-1; 
Cass. 23 oktober 2014, C.14.0207.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20141023-6 = 
RW 2016-17, 225. 
577 Cass. 25 maart 1994, Arr. Cass. 1994, 307 = Pas. 1994 I 305 = RW 1996-97, 45 noot A. VAN OEVELEN, zij 
het daar verklaard op grond van het subsidiair karakter van de ongerechtvaardigde verrijkingsvordering, terwijl 
het eerder gaat om een toepassing van lex specialis derogat generali. 
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Bij onroerende natrekking is er een bijzondere regeling van de verbintenisrechtelijke gevolgen 
van de natrekking in art. 554 en 555 BW578. Voor de natrekking bij de beëindiging van een 
opstalrecht geldt art. 6 Opstalwet, dat in beginsel een vergoeding toekent aan de opstalhouder; 
de Erfpachtwet bepaalt omgekeerd dat er in beginsel géén vergoeding aan de erfpachter 
verschuldigd is bij het einde van de erfpacht. 
 
Zoals gezegd is de natrekking een rechtsgrond maar nog geen rechtvaardiging van de verrijking. 
Beide regelingen is niet dwingend, er kan bij overeenkomst van worden afgeweken.  
 
De regeling van art. 554 v. BW zou enkel gelden als er sprake is van opstallen of werken die 
individualiseerbaar zijn en niet voor loutere verbeteringen of herstellingen579 (zie daarvoor infra 
c de kostenleer). Ze kan ook gelden bij gebouwen gebouwd op de grond van één partner met 
(geheel of gedeeltelijk) gelden van de andere partner (tenzij in het geval dat er afstand van 
natrekking en dus een opstalrecht wordt aanvaard580). 
 
Zijn de opstallen aangebracht door een derde die geen bezitter te goeder trouw is, dan heeft de 
grondeigenaar de keuze tussen:  
1° derde te verplichten tot wegname of diens kosten, of  
2° behoud mits terugbetaling van de waarde van materialen en arbeidsloon.  
 
Bij een bezitter te goeder trouw is die keuze er niet en geldt enkel de 2° oplossing; waarbij de 
grondeigenaar de keuze heeft tussen vergoeding van de waarde van materialen en arbeidsloon 
of van de meerwaarde. Aangezien een samenwonende partner niet als een derde-bezitter te 
goeder trouw wordt beschouwd581, kan die niet opteren voor de meerwaarde. 
 
Ad 1° De aanspraak op wegname geldt jegens de persoon die op dat ogenblik eigenaar is, ook 
als heeft hij de opstallen niet aangebracht582.  
Ad 2° De restitutievordering van de derde anderzijds ontstaat wanneer die keuze wordt gemaakt 
en moet dus gericht worden tegen de partij die op dat ogenblik eigenaar was, en niet tegen een 
eventuele rechtsopvolger onder bijzondere titel (indien het goed intussen doorverkocht is) 
(Cass. 3 februari 2011583), noch tegen een rechtsvoorganger die eigenaar was op het ogenblik 
van de werken584. 
Ad 3° De terugbetalingsverplichting van de eigenaar ontstaat op het ogenblik van de natrekking 
(en brengt vanaf dan vergoedende interest op)585. 

                                                
578 Zie algemeen Th. VAN SINAY, “Bouwen op andermans grond – in het algemeen en in enkele bijzondere 
gevallen – vergoedingsregeling – enkele bedenkingen” in H. Vuye, P. Wéry, J. Kokelenberg en F. Van Neste 
(red.), Eigendom – Propriété, Brugge: die Keure 1996; S. BOULY, “De verbintenisrechtelijke vergoedingsregels in het 
raam van onroerende natrekking”, RW 2013-14; 496 v. 
579 Hof Antwerpen 6 mei 2015, RW 2016-17, 386; S. BOULY, “Zakenrechtelijke en vermogensrechtelijke aspecten 
van bouwen op grond van een partner", TBBR 2011, (44) 51. 
580 In een arrest Hof Antwerpen 11 september 2013, waartegen de cassatievoorziening werd verworpen door 
Cass. 26 december 2014, C.14.0121.N, RW 2015-16, 183, werd een stilzwijgend opstalrecht betreffende een door 
samenwoners gebouwde woning op de grond van één van hen afgeleid uit het gezamenlijk aanvragen van de 
bouwvergunning, aangaan en afbetalen van de lening, bestellen en betalen van de werken. 
581 S. BOULY, “De gevolgen van onrechtmatig bowuen op fo over andermans grond", TBO 2005 (169) 171. 
582  Cass. 31 mei 2012, C.10.0647.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120531-6. 
583 Cass. 3 februari 2011, C.09.0039.F en C.09.0443.F, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20110203-7 = RW 2013-14; 495 noot S. BOULY “De 
verbintenisrechtelijke vergoedingsregels in het raam van onroerende natrekking”. 
584  Cass. 23 april 1965, RCJB 1966, 51 noot R. KRUITHOF. 
585 Cass 7 mei 2015, C.13.0513.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20150507-8 = TBO 
2016, 420. 



© Matthias Storme Gent-Mariakerke - versie 23 februari 2018  
 

119 

 
Roerende natrekking 

 
Vergoeding voor aan andermans goederen gemaakte kosten (andere dan 

onverschuldigde prestaties) 
 
Deze aanspraak vinden we verspreid over diverse bepalingen in ons recht, onder meer bij diverse 
bepalingen inzake bezit. 
 
Bv. ook aanspraak van de derde-verkrijger te goeder trouw van een verloren of gestolen zaak 
op terugbetaling van de prijs in de gevallen van art. 2280 BW. 
 
Subsidiair geldt de algemene “kostenleer”, waarbij: 
- een volledige vergoeding wordt toegekend voor noodzakelijke kosten, en  
- een vergoeding voor de meerwaarde in geval van nuttige kosten586. 
 

Overige voor een ander gedane kosten 
 
Er is ook rechtspraak die een vergoeding wegens ongerechtvaardigde verrijking toekent aan 
iemand die de kinderen van een derde (derden) huisvest en opvoedt, wanneer de ouders hun 
verplichting ex. art. 203 BW niet nakomen. Volgens de cassatierechtspraak kan op die grond 
wel enkel vergoeding voor reeds gedane kosten worden toegekend, en niet ook voor de 
toekomst worden vastgelegd587. 
 
Hoofdstuk 5. Vergoeding voor ontvangen genot of bespaarde kosten, in het bijzonder 
bij mede-eigendom 
 
Het gaat hier om de genotsvergoeding of bezettingsvergoeding, reeds hoger vermeld (vgl. de 
Eingriffskondiktion). 
 
In het consumentenrecht zijn er nadere regels voor de vergoeding die een herroepende 
consument moet betalen indien hij het goed heeft gebruikt (meer dan het louter testen); in de 
huidige wetgeving is de hoofdregel dat er géén gebruiksvergoeding verschuldigd maar een 
vergoeding wegens waardevermindering - zie art. VI.51 WER en hierboven. 
 
Wie een goed bezet zonder recht of titel, is een bezettingsvergoeding verschuldigd.  door. 
Wanneer de rechter uitstel van teruggave van het gehuurde goed verleent aan de huurder, is de 
verschuldigde vergoeding ook een bezettingsvergoeding en geen huur588, maar dan gaat het wel 
om een contractuele aanspraak. Wanneer de huur nietig verklaard is wegens overtreding van de 
woonkwaliteitsnormen, kan de rechter aan de verhuurder (die de ontvangen huur dan moet 
terugbetalen) een bezettingsvergoeding toekennen (Cass. 10 mei 2012)589 en in dat geval gaat 
het om een verrijkingsaanspraak. De bezettingsvergoeding dient te worden begroot op de 

                                                
586  Cass. 23 december 1944, Pas. 1944, 123. Zie verder o.m. S. BOULY, TBBR 2011, (44) 51. Voor een toepassing 
bij ex-partners, zie Antwerpen 3 november 1997, TBBR 1998, 252.  
587 Cass. 22 juni 2017, C.10.0188.F, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=F-20170622-4. 
588  Cass. 2 april 2009, RW 2011-2012, 953. 
589 Cass. 10 mei 2012, C.10.0707.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120510-9 = 
NjW 2013, 29 noot M. DAMBRE = RW 2012-13, 985 noot A. VAN OEVELEN “Gevolgen van de nietigverklaring 
van een woninghuurovereenkomst wegens niet-naleving van de gewestelijke woonkwaliteitsnormen” = Jaarverslag 
cassatie 2012, 22. 
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actuele huurwaarde van het goed, en niet op de contractuele huur (die bij een langdurige huur 
soms veel lager ligt)590. 
 
Wanneer een verkoop wordt nietigverklaard, is de ex-koper die het goed reeds gebruikt heeft, 
een bezettingsvergoeding verschuldigd  vanaf het ogenblik waarop hij niet meer te goeder trouw 
is591.  
 
Een bijzonder geval vinden we bij mede-eigendom. Onder mede-eigenaars is diegene die een 
groter aandeel heeft gehad in gebruik en genot dan zijn aandeel in de mede-eigendom is in 
beginsel een vergoeding verschuldigd592. Dit wordt afgeleid uit  art. 577-2 §§ 3 en 5 BW (hoewel 
dat strikt genomen daarin niet te lezen is) en het gaat niet om een schadevergoeding wegens 
(contractuele of buitencontractuele) fout593 maar om een variante op de hoger besproken 
Eingriffskondiktion; ze verschilt van de normale regels inzake ongerechtvaardigde verrijking 
omdat de mede-eigenaar hier natuurlijk wel een titel heeft voor zijn genot, maar desondanks 
vergoeding verschuldigd is. In de praktijk komt deze het meest voor bij een post-communuatire 
onverdeeldheid tussen (ex-)echtgenoten; of daar een bezettingsvergoeding verschuldigd is, 
hangt natuurlijk ook mede af van de andere vergoedingen en betalingen die heen en weer 
gebeuren594. 
  
Dat het aandeel van de vergoedingsgerechtigde mede-eigenaar bij een verdeling retroactief zou 
wegvallen, doet geen afbreuk aan deze vergoedingsplicht voor de periode voordien595.  
 
Ten onrechte oordeelt sommige rechtspraak dat de aanspraak op vergoeding onverjaarbaar is, 
zogezegd omdat ook het recht op verdeling onverjaarbaar is596. 
 
Hoofdstuk 6. Voordeelsafdracht 
 

                                                
590 Bv. Vred. Antwerpen 12 januari 2017, RW 2017-18, 749. Vgl. naar Duits recht BGH 18 januari 2017, VIII 
ZR 17/16, juris.bundesgerichtshof.de/cgi-
bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=77295&pos=0&anz=1. 
591 Cass 7 mei 2015, C.13.0513.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20150507-8  = TBO 
2016, 420.w 
592 Cass. 6 mei 2010, C.09.0095.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20100506-6. 
Eerder vonden we die regel wel al zo geïnterpreteerd in gevallen van onverdeelheid na echtscheiding, de zgn. 
woonstvergoeding, zie P. HOFSTRÖSSLER, “De woonstvergoeding: enkele kritische bedenkingen”, TPR 1990, 
(1517) 1542 nr. 24; Cass. 4 mei 2001, C.97.0430.N, Arr. 2001, 801 nr. 254 = E.J. 2001/8, 122, noot S. 
MOSSELMANS, "De principiële vergoedingsverplichting voor het exclusieve gebruik van een onverdeeld goed 
(woonstvergoeding) en het declaratief karakter van de uiteindelijke verdeling" = JT 2003, 683 = Pas. 2001, 771 = 
Rev.trim.dr.fam. 2002, 714 = RW 2002-03, 1421 = T.Not. 2001, 466. Zie ook GwH 16 juni 2016, www.const-
court.be/public/n/2016/2016-097n.pdf. 
593  Cass. 19 september 2011, C.10.0278.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20110919-2 = RABG 2012, 315 noot B. VERLOOY = RW 2012-13, 1300 noot D. MICHIELS, “Tontine en exclusief 
genot”. De regel zo uitgelegd werd niet ongrondwettig geacht door het GwH 16 juni 2016, www.const-
court.be/public/n/2016/2016-097n.pdf. 
594 Zie bv. Cass. 16 november 2015, C.13.0520.F, RW 2016-17, 1306, in een geval waar de deelgenoot die de 
gezinswoning bleef bewonen omgekeerd aan de andere meer dan diens deel in de onkomsten liet toekomen. 
595  Zie hiervoor Cass. 6 mei 2010, C.09.0095.N., jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20100506-6; Hof Brussel 6 september 2011, RW 2013-14, 740.  Eerder Cass., 4 mei 2001, C.97.0430.N, Arr. 2001 
nr. 254 = E.J. 2001/8, 122, noot S. MOSSELMANS, "De principiële vergoedingsverplichting voor het exclusieve 
gebruik van een onverdeeld goed (woonstvergoeding) en het declaratief karakter van de uiteindelijke verdeling". 
Zie ook Cass. 26 juni 2015, C.14.0463.N, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20150626-3, ivm 
het effect van een retroactief uitgesproken echtscheiding. 
596 Hof Brussel 18 juni 2013, RW 2014-15, 1544. 
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In ons recht zijn er een aantal bepalingen die de houder van een subjectief recht een 
schuldvordering geven tot voordeelsafdracht jegens degene die te kwader trouw van dat recht 
gebruik heeft gemaakt. Anders dan bij de andere verrijkingsvorderingen is deze aanspraak niet 
beperkt tot de verarming van de aanspraakgerechtigde597. Strikt genomen gaat het dus om een 
andere bron van verbintenis (en meer specifiek een uitbreiding van een aanspraak uit 
onrechtmatige daad tot meer dan enkel de veroorzaakte schade). De aanspraakgerehctigde heeft 
dan de keuze tussen het bewijzen van de schade dan wel de voordeelsafdracht. 
 
 Zo bv.: 
- de voordeelsafdracht van de vruchten door de bezitter te kwader trouw (zie art. 549 BW); 
- de voordeelsafdracht door de inbreukmaker op een intellectueel recht (art. 335 § 2 III WER); 
- sommige gevallen van verbeurdverklaring 
  

                                                
597  Zie voor een algemeen overzicht M. KRUITHOF, "De vordering tot voordeeloverdacht", TPR 2011, 13 v.; 
zie ook. J. BAECK, Preadviezen 2012, p. (199) 207 v. Specifiek voor auteursrecht C. RONSE, “Over de winstafdracht 
in geval van kwade trouw en enkele andere vraagstukken in het auteursrecht”, Computerrecht (Nl) 2015/5, 285. 
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Deel IV. ANDERE BRONNEN VAN VERBINTENIS 
 
Hoofdstuk 1. Zaakwaarneming 
 
De zaakwaarnemer kan de gemaakte kosten terugvorderen wanneer deze kosten noodzakelijk 
waren in het belang van de meester van de zaak (dat de zaakwaarnemer er zelf ook belang bij 
had verhindert dat niet, zolang onbaatzuchtigheid de doorslaggevende reden is598). 
 
Hoofdstuk 2. Natuurlijke verbintenis 
 
Deze is géén aanspraak, meer enkel een verweermiddel tegen een terugvordering na vrijwillige 
uitvoering en een rechtsgrond (titel) voor eigendomsverwerving (eveneens bij vrijwillige 
uitvoering).  
 
De vrijwillige betaling van een natuurlijke verbintenis (waaronder een verjaarde schuld599) is 
bindend, d.w.z. dat de betaling niet onverschuldigd is en niet kan worden teruggevorderd. Dit 
geldt niet als de betaling onder dwang gebeurde600 of als “de betaling niet kan worden opgevat 
als de voldoening van een door de betaler erkende schuld"601. 
 
Hoofdstuk 3. Kwalitatieve verbintenissen en aanverwante 
 

Begrip kwalitatieve verbintenis en rechtsgevolgen. 
 
Bij verkrijging onder bijzondere titel verkrijgt men in beginsel geen verbintenissen, ook niet als 
die verband houden met het goed dat men verkrijgt. Bij verkrijging onder algemene titel 
daarentegen verkrijgt men in beginsel ook de schulden. Dit geldt bv. voor erfgenamen die de 
nalatenschap zuiver hebben aanvaard.  
 
In de wettelijk bepaalde gevallen is de verkrijger van een goed onder bijzondere titel in afwijking 
van de algemene regel toch gehouden tot verplichtingen van zijn rechtsvoorganger die in 
verband staan met het goed. Men spreekt dan van een kwalitatieve verbintenis602, d.i. een 
verbintenis gekoppeld worden aan een hoedanigheid (qualité) met betrekking tot een goed (in 
beginsel eigendom)603, zodat de schuld ook overgaat op rechtsopvolgers onder bijzondere titel 
van een schuldenaar (en niet alleen op rechtsopvolgers onder algemene titel, zoals gewone 
schulden). 
 
Kwalitatieve verbintenissen gelden vaak in hoofde van eigenaars waarvan de 
beschikkingsbevoegdheid beperkt is door zakelijk werkende rechten van derden: zij komen er 
echter bovenop, in de vorm van verbintenissen jegens die derde - bv. verbintenissen van de 
blote eigenaar jegens de vruchtgebruiker en omgekeerd. Sommigen spreken van “zakelijke 
verbintenissen”, maar het is beter de preciezere term “kwalitatieve verbintenissen” te 
gebruiken, althans voor zover de verbintenissen inderdaad in de hoedanigheid van eigenaar 

                                                
598  Hof Brussel 12 november 2013, RW 2013-14, 1383. 
599 Cass. 29 november 2013, C.12.0540.F, RW 2014-15, 939. 
600 Cass. 29 november 2013, C.12.0540.F, RW 2014-15, 939. 
601 Cass. 6 maart 2006, RW 2009-20, 149 
602 Zie hierover o.m. V. SAGAERT, "Kwalitatieve verbintenissen in het Belgische en Nederlandse recht", in in J. 
Smits & S. Stijns (eds.), Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, 341 v. 
603 Wanneer het goed bewaard is met zakelijke rechten, zal het kwalitatief recht gekoppeld zijn aan de kwaliteit 
van eigenaar dan wel van beperkt gerechtigde (vruchtgebruiker, pandhouder, ...) naargelang de 
bevoegdheidsverdeling tussen eigenaar en beperkt gerechtigde. 



© Matthias Storme Gent-Mariakerke - versie 23 februari 2018  
 

123 

gelden604. Kwalitatieve verbintenissen mogen ook niet verward worden met verbintenissen die 
slechts op één goed (of enkele afzonderlijke goederen) verhaalbaar zijn, zoals bv. bij de 
zakelijke borg. 
 
Men kan onderscheiden tussen volmaakt kwalitatieve, waarbij de oude schuldenaar bevrijd is, 
en onvolmaakt kwalitatieve, waar de oude schuldenaar nog gehouden blijft tezamen met de 
verkrijger van het goed. Kwalitatieve verbintenissen betreffende voortdurende of 
opeenvolgende prestaties zijn normaal enkel voor de toekomst kwalitatief (d.i. voor zover ze 
de periode na de eigendomsovergang betreffen); in ieder geval moet worden bepaald of er ook 
"lasten uit het verleden" overgaan en zo ja welke. 
 
In de mate waarin een rechtsopvolger gehouden is tot een kwalitatieve verbintenis, is hij in 
beginsel gehouden met heel zijn vermogen (en niet enkel met dat ene goed). Daardoor verschilt 
een kwalitatieve verbintenis wegens de eigendom van een zaak van een gehoudenheid met 
enkel die zaak. De schuldenaar van een kwalitatieve verbintenis is dus door het opgeven van 
de zaak niet bevrijd van zijn verbintenissen die de periode betreffen waarin hij eigenaar was 
van die zaak.  
 

Basisregel 
 
In ons recht kunnen verbintenissen in beginsel niet bij overeenkomst kwalitatief worden 
gemaakt (wel kan bij de overdracht bedongen worden dat de verkrijger zich verbindt tot 
nakoming ervan), maar enkel op grond van de wet605. Men kan hier dus spreken van een soort 
numerus clausus zoals bij zakelijke rechten (besproken in Hoofdstuk IV). In sommige andere 
rechtsstelsels kunnen verbintenissen bij overeenkomst kwalitatief worden gemaakt onder 
bepaalde voorwaarden, minstens bij onroerend goed606.  
 
Een wettelijk aanknopingspunt is enkel vereist voor het beginsel zelf van de kwalitatieve 
werking. De inhoud van de verbintenissen kan namelijk meestal wél bij overeenkomst worden 
bepaald. 
 
Vaak, maar bijlange niet altijd, zijn er voor (het de rechtsopvolger verbinden van) dergelijke 
verbintenissen publiciteitsvereisten. Ook worden de gemeenrechtelijke vereisten inzake vaste 
datum in een aantal gevallen verstrengd. 
 

Belangrijkste gevallen  
 

1° Bij huur 
 
Een duidelijk voorbeeld zijn de verbintenissen van de verhuurder bij huur. Deze zijn in bepaalde 
gevallen kwalitatief 607 (emptio non tollit locatum, d.i. koop breekt geen huur in het geval van art. 

                                                
604 Ook kwalitatieve aansprakelijkheden zijn verbonden aan de hoedanigheid van titularis van een goed (bv. art. 
1386 BW, alsmede vergoedingsplicht wegens nabuurhinder). Doch de verplichting tot schadevergoeding die 
ontstaat uit zo’n aansprakelijkheid is zelf geen kwalitatieve verplichting; eenmaal deze verplichting is ontstaan, 
gaat ze niet meer over bij overdracht van het goed. 
605 Voor één van de eerste overzichten van door het BW geschapen kwalitatieve verbintenissen, zie MICHON, 
Des obligations “propter rem” dans le code civil (pr. Nancy 1891). 
606  Bv. art. 6:252 NBW. Pleidooien voor de aanvaarding van door overeenkomst kwalitatieve verbintenissen 
vinden we in Frankrijk bij M. DE JUGLART, Obligation réelle et servitudes en droit français, pr. Bordeaux 1937, en 
ABERKANE, Essai d’une théorie générale de l’obligation “propter rem” en droit positif, (pr. Parijs 1955, Paris: LGDJ 1957). 
607 Vgl. V. SAGAERT, "Het goederenrecht als open systeem van verbintenissen", TPR 2005,  randrn. 27. Voor 
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1743 BW bij vaste datum en daarbuiten art. 9 Woninghuurwet; en bijkomende vereiste bij 
langdurige huur is de overschrijving van de akte in de hypotheekregisters, zie art. 1 II HypW 
(maar niet bij pacht) 608). De inhoud van die verbintenissen is bepaald bij overeenkomst. Is de 
huur tegenwerpelijk, dan geldt dat voor alle daarmee verbonden bedingen, dus bv. ook een 
voorkooprecht van de huurder609. Ook de verplichting tot teruggave van een borgsom is m.i. 
kwalitatief610. 
 

2° Bij beperkte zakelijke rechten 
 
Hoewel dit niet uitdrukkelijk door de wet is geregeld, kan impliciet uit meerdere regels worden 
afgeleid dat verbintenissen in het kader van een zakenrechtelijke verhouding (met name tussen 
eigenaar en vruchtgebruiker of opstalhouder of erfpachter) eveneens kwalitatief zijn611. De 
rechtspraak aanvaardt meer bepaald het kwalitatief karakter van verbintenissen die uit hun aard 
inherent worden geacht aan het zakelijk recht. Ook hier wordt de inhoud door partijen nader 
bepaald. 
 
Dit is zeker het geval voor zakenrechtelijke verhoudingen tussen de eigenaar en de beperkt 
gerechtigde.  
- Een duidelijk voorbeeld is de verplichting van de erfpachter of opstalhouder om een 
vergoeding (canon e.d.) te betalen; deze verplichting wordt bij de vestiging van het recht bepaald 
en is vanaf dan kwalitatief, d.w.z. gaat over op de rechtsverkrijgers van de beperkt erfpachter 
of opstalhouder althans voor de periode vanaf de overgang van dat recht.  
- Andere voorbeelden vinden we in de verhouding tussen de gerechtigde van een intellectueel 
eigendomsrecht en de beperkt gerechtigde (bv. de licentiehouder).  
- Ook de verplichtingen van de eigenaar van het lijdend erf (bij erfdienstbaarheden) op grond 
van art. 640 en 696-699 BW zijn kwalitatieve verbintenissen. De wet beperkt wel de mogelijke 
inhoud van kwalitatieve verbintenissen die partijen bijkomend zouden bedingen: de 
erfdienstbaarheid zelf kan slechts uit een dulden of niet doen bestaan, kwalitatief zijn verder 
enkel de verbintenissen die de wet uitdrukkelijk toestaat dan wel strikt bijkomstig zijn aan de 
erfdienstbaarheid612. 
 

3° Bij appartementsmede-eigendom 
 

                                                
meer traditionele verklaringen, zie bv. E. Dirix, Obligatoire verhoudingen, nr. 58 v.; A. VAN OEVELEN, "De 
tegenwerpbaarheid van de huurovereenkomst bij overdracht van het verhuurde goed" Notarius 1991. Art. 9 
Woninghuurwet spreekt van indeplaatsstelling (subrogatie), wat eigenlijk alleen maar correct is voor de rechten, 
maar niet de juiste term voor de verplichtingen. 
608  Cass. 12 oktober 1979, RW 1979-80, 2577 = RCJB 1982 noot Y. MERCHIERS; 28 november 2008, RW 2009-
2010, 446. 
609 A. DE BOUNGNE, “Voorkeurrechten en verkoopbeloften (aankoopoptie), NFM 1991, (143) 153. 
610 Al lijkt het hof van Casstaie daar anders over te hebben geoordeeld in cass. 27 juni 1946, Arr. Cass. 1946, 247 
= Pas. 1946 I 267, volgens welk arrest de nieuwe eigenaar niet kan worden aangesproken tot terugbetaling van de 
waarborg die door de huurder aan de vroegere eigenaar was betaald en die deze niet heeft overgemaakt aan de 
koper. 
611 Zie V. SAGAERT, "Het goederenrecht als open systeem van verbintenissen", TPR 2005, randnr. 25 
(vruchtgebruik) en 26 (erfpacht). 
612 Zie o.m. H. DE PAGE, Traité VI nr. 499; J. HANSENNE, “La limitation du nombre des droits réels et le champ 
d’application du concept de service foncier“, RCJB 1968, 177; J. KOKELENBERG, “Privaatrechtelijke 
erfdienstbaarheden”, TPR 1983, 90 nr. 2. 



© Matthias Storme Gent-Mariakerke - versie 23 februari 2018  
 

125 

Hetzelfde kan ook gelden voor de verhoudingen tussen mede-eigenaars. Duidelijk is dit in ieder 
geval voor de verplichtingen van mede-eigenaars van appartementen jegens elkaar613 - zij het 
dat deze aan overschrijving in de hypotheekregisters onderworpen zijn.  
 

4° Andere vormen van mede-eigendom? 
 
Bij de (vrijwillige) onverdeeldheid van een afzonderlijk goed zijn de verbintenissen in beginsel 
niet kwalitatief; nochtans lijkt de wet sommige ervan bij onroerend goed toch kwalitatief te 
maken, met name een geldig beding om in onverdeeldheid te blijven; ten aanzien van derde-
verkrijgers is overschrijving in de hypotheekregisters vereist (zie art. 815 BW); ten aanzien van 
beslagleggers niet (art. 1561 I GerW). 
 
Betreft de mede-eigendom een geheel van goederen (boedel, afgescheiden vermogen), dan 
volgt het kwalitatief karakter van de verbintenissen in beginsel daaruit, dat het aandeel steeds 
een aandeel in het geheel van de activa én passiva omvat, zodat de verkrijger aan de 
verbintenissen die uit de mede-eigendom ontstaan gebonden is.  
 
Kwalitatieve verbintenissen vinden we verder ook in gevallen zoals de gemene muur (zie art. 
655 v. BW, verplichting tot herstel en wederopbouw). 
 

5° Bosdecreet 
 
Volgens art. 91 Bosdecreet (zoals gewijzigd 19 mei 2006) zijn de rechten en plichten die 
voortvloeien uit het bosdecreet kwalitatief.  
 

6° Nutscontracten? 
 
In bepaalde gevallen vloeit uit de wetgeving voort dat verbintenissen m.b.t. leveringen van 
nutsbedrijven (water, elektriciteit e.d.m.) ook kwalitatief zijn en dus overgaan met de eigendom; 
zo bv. bepaalde art. 3 van de Brusselse ordonnantie tot regeling van de drinkwatervoorziening van 8 
september 1993 dat wanneer de aanvrager van een wateraansluiting niet de zakelijk gerechtigde 
is, deze zijn akkoord moet geven en daardoor hoofdelijk en ondeelbaar verbonden is (deze 
bepaling geldt nu614 nog steeds in een aantal gevallen, maar niet algemeen). Deze 
verbondenheid is kwalitatief en gaat over bij vervreemding van het goed; zij vervalt wel 
wanneer de titel van de eigenaar die zijn akkoord heeft gegeven retroactief wordt ontbonden 
(een kwalitatieve verbintenis gaat niet over op de vorige eigenaar, aangezien deze bij een 
retroactieve ontbinding, nietigverklaring e.d.m. niet de rechtsopvolger is615). 
 

7° Kapitaalvolstortingsplicht  
 
Ook de volstortingsplicht van de aandeelhouder is ten dele kwalitatief: de verkrijger van niet-
volstorte aandelen in een NV is gehouden tot volstorting; de overdrager blijft jegens derden 
(op de eerste plaats de vennootschap) hoofdelijk mee gehouden tot beloop van hoogstens de 

                                                
613 Deze verbintenissen kunnen bovendien ook van derden, niet-mede-eigenaars, worden afgedwongen, en dit 
is de reden waarom er bv. overschrijving is vereist van het reglement van mede-eigendom. 
614 Sinds de wijziging  bij Ordonnantie van 30 januari 2014. 
615 Cass. 6 december 2007, RW 2008-2009 noot J. DE CONINCK, "Retroactieve toebedeling van het 
eigendomsrecht en gehoudenheid tot verbintenissen in verband met de eigendom". De andere stelling zou 
overigens wellicht strijdig zijn met de Grondwet, zie a contrario het arrest van het Arbitragehof over de genoemde 
wetsbepaling, nr. 9/96 van 8 februari 1996, grondwettelijkhof.be/public/n/1996/1996-009n.pdf. 
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schulden ontstaan voor de overdracht (of juister: vooraleer de overdracht tegenwerpelijk is 
geworden); zie art. 507 Wb.Venn.616. 
 
 
Hoofdstuk 4. Andere gevallen, o.a. ‘reglementaire’ rechtsverhoudingen 
 
Er zijn nog een hele reeks gevallen van verbintenissen die niet aangegaan zijn door middel van 
een rechtshandeling van de schuldenaar en in die zin uit de wet voortvloeien. 
 
Bv. 
- belastingschulden; 
- aanspraken tot restitutie die volgen uit verbeurdverklaring; 
- verbintenissen voortvloeiend uit verordeningen van de overheid, bv. een parkeerreglement617; 
- sinds de liberalisering van de elektriciteitsmarkt is de rechtsverhouding met de 
elektriciteitsleverancier s.s. en bij aansluiting op het hoogspanningsnet contractueel en enkel nog 
die met de distributienetbeheerder bij aansluiting op het laagspanningsnet reglementair618. 
- de rechtsverhouding met een autonoom overheidsbedrijf zoals de spoorwegmaatschappij 
NMBS is eveneens contractueel619, al wordt dat niet unaniem aanvaard620. 
 
Zie over de toepasselijkheid van de regels inzake buitencontractuele aansprakelijkheid in 
dergelijke rechtsverhoudingen de bespreking supra. 
 
Hybried is de overeenkomst van sociale huisvesting, in die zin dat de regels van contractenrecht 
slechts subsidiair gelden, voor die aspecten die niet reglementair zijn geregeld621.  
  

                                                
616 Deze regel geldt niet voor de BVBA; welke er dan wel geldt, is betwist. Volgens Hof Gent 16 januari 2006, 
TRV 2007, 548 geldt dat indien de aandelen in een BVBA in afwijking van de algemene regel kunnen worden 
overgedragen (wat in beginsel het akkoord van drievierden van de aandeelhouders veronderstelt), dit ook 
instemming met een overdracht van de volstortingsschuld inhoudt. Anders de annotatie onder dat arrest door K. 
MARESCEAU, “De invloed van de aandelenoverdracht op de volstortingsplicht: een omstreden problematiek voor 
de BVBA”, TRV 2007, 550. 
617  Cass. 3 juni 2010, RW 2012-13, 698, dat hieruit afleidt dat de bepaling van art. # 1231 BW inzake 
schadebedingen hierop niet ven toepassing is 
618  Cass. 27 november 2006, Arr.cass. 2427 = NjW 2908, 29 noot I. BOONE = RABG 2007, 1257 noot L. 
PHANG “Over de rechtsverhouding tussen elektriciteitsmaatschappijen en hun afnemers en het samenloopverbod 
in deze verhouding”; A. VAN OEVELEN, “Het reglementair karakter van de rechtsverhouding tussen de 
distributienetbeheerder voor elektriciteit en de afnemer, en de daaraan verbonden rechtsgevolgen op het vlak van 
de aansprakelijkheid”,  T.Vred. 2012, 323 v. 
619 Impliciet Cass. 6 mei 2014, Arr.cass. 2014, 183 = Pas. 2014, 1058; A. VAN OEVELEN, “Het contractuele dan 
wel reglementaire karakter van de rechtsverhouding tussen de NMBS en haar reizigers en de gevolgen van deze 
kwalificatie op de geldboete verschuldigd bij niet-betalen van het genomen vervoer”,  T.Vred. 2015, 511 v.; en 
Cass. 6 december 2016, P.15.1090.N, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20161206-4 = RW 
2016-17, 1500. 
620 Zo is deze reglementair volgens Vred. Genk 13 december 2016, RW 2016-17, 1154 = RW 2017-18, 395. 
621 Cass. 9 september 2016, C.15.0454.N, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20160909-5 = 
RW 2017-18, 170 noot B. HUBEAU en T. VANDROMME. 
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Deel V. RECHTSTREEKSE RECHTSBESCHERMING VAN SOMMIGE 
SUBJECTIEVE RECHTEN 
 
Hoofdstuk 1. Algemeen 
 
Subjectieve rechten worden beschermd doordat de persoon die schade veroorzaakt door een 
inbreuk erop vergoedingsplichtig is, althans zo de inbreuk onrechtmatig is en toerekenbaar (zie 
deel II, onrechtmatige daad). Subsidiair kunnen zij ook beschermd worden doordat een 
aantasting ervan die een verarming inhoudt recht geeft op een restitutie (indien de verarming in 
oorzakelijk verband staat met de verrijking van de aangesprokene en geen rechtsgrond dit 
rechtvaardigt, zie hierboven Deel III).  
  
Maar vele subjectieve rechten622 en sommige andere rechtsgoederen worden ook rechtstreeks 
beschermd en niet slechts bij schadeveroorzaking (daardoor verschillen zij van belangen die in 
beginsel slechts beschermd worden in de mate waarin door een onrechtmatige daad schade 
wordt veroorzaakt)623.  
 
Voor de sanctionering van schuldvorderingen jegens de schuldenaar, zie Deel VI: op de eerste 
plaats kan de gerechtigde de nakoming afdwingen (specific performance), en bij gebrek daarvan een 
vergoeding in waarde, die niét beperkt blijft tot de schade die de wederpartij zou hebben 
veroorzaakt door een overeenkomst te sluiten en niet na te komen. 
 
Bij vele andere subjectieve rechten zien we, zij het soms minder duidelijk, vergelijkbare regels. 
 
Hoofdstuk 2. Overzicht van remedies 
 
Bij dreigende schade is een rechterlijk verbod of gebod mogelijk; bij voldoende belang kan men 
ook reeds een eis tot verklaring van recht (declaratoir instellen)624. Sommige rechtsregels 
houden uitdrukkelijk een zelfstandige verbintenis in om preventieve maatregelen te nemen bij 
dreigende schade, bv. voor milieuschade art. 15.2.1 Decreet van 5 april 1995 algemene 
bepalingen inzake milieubeleid. 
 
Hoger zagen we reeds dat bij schending te kwader trouw van een subjectief recht de houder 
van het recht een aanspraak heeft op afdracht van winst of voordeel. 
 
Meer bepaald het verbod c.q. de staking 

                                                
622 Het valt natuurlijk buiten het bestek van dit overzicht om dit voor alle subjectieve rechten te bespreken. 
Daarbij dient voor elk subjectief recht natuurlijk eerst te worden bepaald dat de omvang en begrenzing van het 
recht is. In beginsel worden alle subjectieve rechten begrensd door het verbod van rechtsmisbruik (zie daarvoor 
ook infra VI.1;b). Sommige subjectieve rechten die burgers in het algemeen toekomen en waarvan de uitoefening 
in de buurt komt van een actio popularis, kunnen bovendien slechts worden uitgeoefend in zoverre er een 
materieelrechtelijk belang is (bv. Cass. 7 november 2014, C.13.0138.N, L.B. t. gemeente Haaltert, 
jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20141107-2 , over het recht van een burger om in eigen 
naam de wegruiming te eisen van hindernissen die op een buurtweg of openbare weg zijn aangebracht) (niet te 
verwarren met het procesrechtelijk belang vereist voor een beroep op de rechter, art. 17 GerW – zie mijn 
“"Procesrechtelijke knelpunten bij de geldendmaking van rechten uit aansprakelijkheid voor de burgerlijke 
rechter", in Recht halen uit aansprakelijkheid, XIX Postuniversitaire Cyclus Willy Delva 1992-1993, Gent: Mys & Breesch 
1993, 189 v = op http://www.storme.be/procesrechtelijkeknelpunten.pdf).  
623 Vgl. M. KRUITHOF, “Disgorgement as a Remedy for Bad Faith Infringements of Subjective Rights”, paper 
Comparative Law and Economics Forum (CLEF) 2015, sub I B.  
624 Voor een voorbeeld van een verklaring van recht omtrent de geldigheid van een niet-concurrentiebeding, zie 
Hof Antwerpen 23 april 2012, NjW 2012, 677, met noot A.V. ‘Actio ad futurum’. 
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Nog ruimer is een verbod mogelijk wanneer er reeds een overtreding is; dan spreekt men van 
een stakingsvordering c.q. stakingsbevel. Het gaat hier niet om een toepassing van art. 1382 
maar om een vorm van rechtstreekse rechtsbescherming625. Dit is bv. duidelijk het geval bij 
intellectuele rechten en zakelijke rechten. Bij obligatoire rechten is de draagwijdte van die 
rechtstreekse rechtsbescherming meer betwist. 
 
Bij deze remedies speelt er géén samenloopverbod met contractuele wanprestatie: wanneer een 
inbreuk op een auteursrecht tevens een contractuele wanprestatie vormt, sluit dit niet de 
bevoegdheid uit van de ‘stakingsrechter’ om op grond van art. XI.334 § 1 WER en XVII.14 v. 
WER de staking te bevelen626. Het betreft hier geen remedie van schadeloosstelling wegens 
onrechtmatige daad, maar om een rechtstreekse bescherming van het subjectief recht627. Een 
causaal verband speelt dus in beginsel geen rol. 
 
Zo ook kan een verbod van de stakingsrechter die een bepaald beding onrechtmatig verklaart, 
maken dat ook in reeds door derden (andere dan de eiser op stakingsvordering) gesloten 
consumentenovereenkomsten dit beding onverbindend is628. 
 
Bij intellectuele rechten kan de rechtstreekse rechtsbescherming ook nog andere vormen 
aannemen, zoals het terugroepen en vernietigen van namaakproducten (zie art. XI.334 § 2 v. 
WER). Zie ook de Richtlijn bescherming know how of bedrijfsgeheimen (wetsontwerp tot 
omzetting 2018). 
 
In landen waar de trust deel uitmaakt van het recht, geldt trouwens traditooneel ook dat de 
trustee gehouden is tot nakoming, en niet slechts tot vergoeding van de door de miskenning van 
de trustvoorwaarden veroorzaakte schade. 
  

                                                
625  Zo ook Th. LEONARD, “Pour une théorie de l’acte de concurrence illicite affranchie des articles 1382 et 1383 
du Code civil”, TBH 2010, 563 v.; P. WÉRY, “L’action paulienne: sa nature juridique et ses rapports avec la 
réparation en nature en matière extracontractuelle”, RCJB 2015, (66) 98 nr. 30. 
626 Zo m.b.t. de voorganger, art. 87 Auteurswet: Cass. 7 oktober 2010, C.09.0391.F, Jaarverslag cassatie 2010, 38. 
Zie meer algemeen over de sanctie van intellectuele rechten Th. LEONARD, Atteintes aux droits subjectifs et 
responsabilité civile: réflexions suite à l’adoption de la loi du 10 mai 2007 relative aux aspects civils de la protection 
des droits de propriété intellectuelle”, in Droit des obligations: développements récents et pistes nouvelles, CUP vol. 96, 
(Liège: Anthémis 2007), 139 v. 
627  Zie over dit onderscheid mijn bijdrage "De uitwendige rechtsgevolgen van verbintenissen uit overeenkomst 
en andere persoonlijke rechten: zgn. derde-medeplichtigheid aan wanprestatie, pauliana en aanverwante 
leerstukken", in Overeenkomsten en derden : De externe gevolgen van overeenkomsten en de derde-medeplichtigheid (Brussel: 
BVBJ, Vlaams Pleitgenootschap, Jeune Barreau 1995), 111-189, ook op 
www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/3medeplichtigheid.html. Zie verder Th. LEONARD, Conflits entre droits 
subjectifs, libertés civiles et intérêts légitimes, Larcier Brussel 2005; P. WÉRY, “La réparation en nature du dommage en 
matière de responsabilité extracontractuelle”, TBBR 2012, (249) 256; P. WÉRY, “L’action paulienne: sa nature 
juridique et ses rapports avec la réparation en nature en matière extracontractuelle”, RCJB 2015, 66. 
628  Vgl. HvJ 26 april 2012, Nemzeti Fogyasztovedelmi Haosag t. Invitel, curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-
472/10. 
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Deel VI. VERBINTENISSEN IN HET ALGEMEEN 
 
Hoofdstuk 1. Bepaling van de inhoud van de verbintenis 
 

Bepaaldheidsvereiste 
 

1° Algemeen 
 
Om afdwingbaar te zijn moet de verbintenis een voldoende zekere inhoud hebben. Die vraag 
rijst praktisch enkel wanneer de verbintenis voortvloeit uit een rechtshandeling (al kan het 
natuurlijk zo zijn dat een wet die in beginsel een verbintenis zou inhouden, dat niet doet omdat 
ze te vaag is en dus niet zonder nadere regelgeving uitwerking kan hebben – een vraag die bv. 
kan rijzen ivm de horizontale werking van EU-recht). 
 
Dit kan bv. een probleem zijn bij een beding waarbij partijen er zich toe verbinden in geval van 
geschil te proberen dat minnelijk te regelen, of in geval van gewijzigde omstandigheden de 
overeenkomst te heronderhandelen. Een meer gedetailleerd beding zal minder problematisch 
zijn. 
 

2° Nadere bepaling in een latere beslissing (derdenbeslissing, partijbeslissing) 
 
Inzake bepaalbaarheid van het voorwerp (prijs) bij vrije beroepen, zie onder meer Cass. 10 
oktober 2003629 en Cass. 4 november 2004630 (beide arresten iz. architect; openlaten betekent 
niet dat voorwerp niet bepaalbaar is). Marginaal toetsingsrecht van de rechter, bv. Hof Gent 21 
december 2006631 en Hof Brussel 11 juni 2012632 (beiden inzake ereloon advocaat - waar 
overigens de Raad van de Orde hoe dan ook een matigingsbevoegdheid heeft, zelfs als er een 
ereloonovereenkomst is633). 
 
Zie meer algemeen mijn bijdrage “Vaststellings- en 
geschillenbeslechtingsovereenkomsten”,  
http://storme.be/vaststellingsovereenkomsten.pdf (aangevuld met Cass. 31 oktober 2008634: 
rechter mag niet zelf beslissen na onverbindendverklaring), waaruit hier de relevante passage: 
 
Sommige rechtspraak oordeelt zo'n beding ongeldig in een consumentenovereenkomst wegens 
strijdigheid met art. VI.83, 22° WER635 - m.i. ten onrechte. 

a) Toetsing van de beslissingsbevoegdheid  
 
Op de eerste plaats kan de rechter toetsen of de beslissingsbevoegdheid geldig aan de derde 
c.q. partij werd gedelegeerd, d.i. of het om een materie gaat waarover partijen konden 
beschikken en of er een geldige overeenkomst tot bevoegdheidsverlening was.  

                                                
629 RW 2006-07, 442. 
630 C.02.0623.F 
631 P&B 2007, 306. 
632  Hof Brussel 11 juni 2012, RW 2012-13, 147. 
633 Cass. 24 maart 2016, C.15.0196.N, besproken in de Juristenkrant nr. 327 van 6 april 2016. 
634 Cass. 31 oktober 2008, C.07.0201.N = RW 2009-2010, 1258 noot A. VAN OEVELEN, "De bepaling van de 
koopprijs door een derde: een bindende derdenbeslissing". 
635 bv. Vred. Antwerpen 2 januari 2014, RW 2016-17, 833. 



© Matthias Storme Gent-Mariakerke - versie 23 februari 2018  
 

130 

b) Inhoudelijke toetsing van de beslissing (inbegrepen de beslissingsprocedure) 
 
Vervolgens kan de rechter toetsen of de beslisser de regels voor de uitoefening van zijn 
bevoegdheid heeft nageleefd, zowel wat betreft de procedure voor het nemen van de beslissing 
als wat betreft de maatstaven aan de hand waarvan diende te worden beslist. Zijn die niet 
nageleefd, dan is de beslissing niet bindend voor partijen636.  
 
De bepaling van de regels die gelden voor de uitoefening van de beslissingsbevoegdheid is dus 
op de eerste plaats een vraag van uitleg van de bevoegdheidsverlenende rechtshandeling. De 
rechter zal dus (volledig) toetsen aan de door partijen bepaalde regels. Voor  zover partijen 
geen nadere regels en maatstaven hebben bepaald, zal de rechter kunnen toetsen of de 
beslissing niet kennelijk onredelijk is637; hier spreekt men traditioneel van marginale toetsing638. 
Een marginale toetsing is evenwel pas op zijn plaats voor zover de maatstaf aan de hand 
waarvan de derde c.q. partij diende te beslissen precies niet nader bepaald was, en de derde dus 
in de uitoefening van zijn bevoegdheid enkel beperkt was door de grenzen van redelijkheid en 
billijkheid (eisen van de goede trouw).  
 
Meer concreet kan de rechter verklaren voor recht dat een partij niet aan de beslissing is 
gebonden indien: 
 
 a) de derde de opdracht te buiten is gegaan of aanwijzingen of maatstaven uit zijn opdracht 
niet heeft gevolgd639;  
 
b) door de partijen bedongen procedureregels heeft miskend640; 
 
c) ook niet uitdrukkelijk bedongen fundamentele processuele waarborgen heeft miskend, tenzij 
partijen daarvan afstand hebben gedaan; in beginsel moet de procedure tegensprekelijk zijn, 
moeten de partijen gehoord worden641 en moet de beslissing gemotiveerd zijn642, maar wat in 
concreto vereist is hangt af van de aard van het geschil en de overeenkomst tussen partijen643. 

                                                
636 Vgl. art. 7:904 I NB.W., volgens hetwelk partijen niet gebonden zijn aan de beslissing van een derde of een 
partijbeslissing van de wederpartij “indien gebondenheid aan een beslissing van een partij of van een derde in 
verband met inhoud of wijze van totstandkoming daarvan in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn”.  
637 In vergelijkbare zin O. CAPRASSE, “De la tierce décision obligatoire”, JT 1999, (565) 575 nr. 47; K. BROECKX, 
in De notaris en de conflictbeheersing, Verslagboek notarieel congres Antwerpen 1999, (307) 317 nr. 26-29; K. 
VANDERSCHOT, in Inhoudbepaling en uitwerking van contracten tussen partijen en derden,  p. (425) 439 nr. 16; Hof 
Antwerpen 1 maart 1994, RW 1994-95, 232; Hof Antwerpen 14 november 2001, RW 2003- 2004, 908; Hof 
Antwerpen 23 februari 2005, RW 2007-2008, 31; Hof Antwerpen 9 november 2005, P&B 2006, 163 = TBBR 
2008, 117. 
638 Sinds de seminale tekst van J. RONSE, "Marginale toetsing in het privaatrecht", TPR 1977, 207 v. Zo bv. Ook 
Kh. Leuven 9 juli 1991, RW 1993-94, 336 noot M.L. STORME. 
639 Vb. Hof Brussel 20 februari 1991, JT 1993, 106; Hof Antwerpen 25 april 2005, P&B 2005, 238 = RW 2006-
2007, 726: het beding verwees uitdrukkelijk naar "de regels van het boekhoudrecht", die in casu werden miskend; 
L. SIMONT, in Mélanges offerts à Pierre Van Ommeslaghe (Brussel: Bruylant 2000), (261) 274 nr. 12. 
640 Vb. Hof Antwerpen 9 november 2005, P&B 2006, 163 = TBBR 2008, 117: er was een medisch college van 
3 aangesteld, en het rapport werd slechts door één expert  ondertekend en afgeleverd.  
641 Vgl. bv. Hof Antwerpen 9 november 205, P&B 2006, 163 = TBBR 2008. 
642  Bv. Vred. Oudergem 21 april 1989, T.Vred. 1991, 166 (vaststelling huurschade). 
643 In vergelijkbare zin O. CAPRASSE, “De la tierce décision obligatoire”, JT 1999, (565) 576 nr. 52-54. 
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Zo is niet vereist dat de derde een voorverslag opmaakt waarop nog opmerkingen kunnen 
worden gemaakt, tenzij dit bedongen is644.  
 
d) door de partijen overeengekomen bewijsregels heeft miskend645, of  
 
e) de beslissing kennelijk onredelijk is. Het betreft hier de zgn. “marginale toetsing”, d.w.z. de 
rechter gaat niet na wat hij zelf zou beslissen in plaats van de derde, maar wel of deze de 
grenzen is te buiten gegaan waarbinnen redelijke personen in de uitvoering van dezelfde 
opdracht van mening kunnen verschillen (voor een wettelijke verwijzing naar de maatstaf van 
de kennelijke onredelijkheid, zie bv. art. 31 Wb.Venn. (vroeger 1854 B.W.) inzake maatschap 
en vennootschap). Onder meer de grove dwaling of vergissing hoort daar in beginsel ook 
onder646. 
Dat de onredelijkheid “kennelijk” (Fr. manifest) moet zijn verwijst niet zozeer naar de ernst van 
de onredelijkheid als wel naar de zekerheid van de onredelijkheid. 
 
Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor de partijbeslissing, met dien verstande dat de hoedanigheid 
van partij een omstandigheid is die de toetsing zal kleuren (die daardoor iets minder marginaal 
zal zijn). Voor bepaalde soorten partijbeslissing gelden er bijzondere regels, zo bv. voor de 
controle op de ereloonbepaling door de advocaat647, die volgens het Hof van cassatie zelfs 
speelt als er wel degelijk een prijs was afgesproken648. 
 

Aanvulling / integratie van de inhoud van de verbintenis 
 
Naargelang de aard van de prestatie waartoe men zich verbindt of activiteit die men uitoefent 
en de hoedanigheid van de partijen, volgen uit de wet dwingende bepalingen die de 
rechtsverhouding nader aanvullen. In de meeste gevallen gaat het om eenvoudig dwingend 
recht (ter bescherming van de belangen van de ene en/of andere partij), soms betreft het 
bepalingen van openbare orde (bv. de veiligheidsverplichting van aannemers van bouwwerken 
en architecten). 
 

1° Normale kwaliteit en bijzondere kwaliteit volgens de aard van de overeenkomst 
 
Voor zover de overeenkomst niet op geldige wijze afwijkt van deze basisnorm, en onder 
voorbehoud van strengere wettelijke bepalingen, dient de prestatie van normale kwaliteit te zijn 
(impliciet art. 1246 BW, al geldt die regel als dusdanig niet voor specifieke zaken, waarvoor de 
Code Civil immers de regeling van verborgen gebreken opnam). Dat geldt met name voor 
goederen en of diensten. Wel gelden er mildere regels voor de meeste overeenkomsten waarbij 
deze kosteloos worden toegezegd (daar gaan we hier niet nade rop in). 
 

                                                
644 Hof Antwerpen 25 maart 2015, RW 2015-16, 1416 noot N. PORTUGAELS. 
645 Hof Antwerpen 18 oktober 2006, RW 2007-2008, 829. 
646 Bv. Hof Gent 11 oktober 1994, AJT 1994-95, 237 noot B. DE TEMMERMAN; Rb. Verviers 28 februari 2007, 
JT 2007, 383. Vgl. L. SIMONT, in Mélanges offerts à Pierre Van Ommeslaghe (Brussel: Bruylant 2000), (261) 274 nr. 13, 
die evenwel nuanceert en stelt dat het uiteindelijk toch gaat om de beoordeling van de onredelijkheid van het 
resultaat.  
647  Zie art. 459 Ger.W. en nader B. VAN DORPE,  a.w., 13 v. 
648 Cass. 24 maart 2016, C.15.0196.N, Delboo Deknudt bvba/ Orde van advocaten van de balie te Kortrijk. 
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a) Bij goederen, meer bepaald in het kader van een koop-verkoop 
 
Bij een koop-verkoop is de verkoper gehouden een goed te leveren dat met de overeenkomst 
in overeenstemming is (art. 1604 I BW), maar dit houdt in dat het geschikt is voor het gebruik 
waartoe partijen het bestemmen (art. 1641 BW) en bij consumentenkoop (art. 1649ter BW) dat 
het: 
“1° in overeenstemming is met de door de verkoper gegeven beschrijving ervan en de eigenschappen bezit van de 
goederen die de verkoper aan de consument als monster of als model heeft getoond; 
2° geschikt is voor elk bijzonder door de consument gewenst gebruik dat deze aan de verkoper bij het sluiten 
van de overeenkomst heeft medegedeeld en dat de verkoper heeft aanvaard; 
3° geschikt is voor het gebruik waartoe goederen van dezelfde soort gewoonlijk dienen; 
4° de kwaliteit en prestaties biedt die voor goederen van dezelfde soort normaal zijn en die de consument 
redelijkerwijs mag verwachten, gelet op de aard van het goed en op de eventuele door de verkoper, de producent 
of diens vertegenwoordiger publiekelijk gedane mededelingen over de bijzondere kenmerken ervan, namelijk bij 
de reclame en de etikettering”, 
tenzij de koper ten tijde van de contractsluiting de non-conformiteit kende of diende te kennen. 
 
Vgl. voor de professionele koop-verkoop art. 35 CISG (Weens kooprecht). 
 
Wanneer de verkoopovereenkomst een goed (ihb een tweedehandszaak) verkoopt "in de staat 
waarin het zich bevindt", maar tegelijk een bepaald kenmerk vermeldt (in casu dat de auto 
ongevalvrij is), is dat beding op dat punt ongeldig (kenmerk heeft voorrang)649. 
 
Conformiteit veronderstelt ook dat de goederen gedurende een bepaalde termijn 
beantwoorden aan de overeenkomst; in beginsel zou die termijn in concreto moeten worden 
bepaald aan de hand van de aard van het goed en de inhoud van de oevreenkomst, maar 
omwille van de rechtszekerheid heeft de wetgever voor bepaalde vormen van roerende 
verkoop die termijn vastgelegd op wtee jaar (CISG, consumentenkoop, inkrtobaar tot 1 jaar 
voor tweedehandskoop). 
 
Bij koop-verkoop is de regeling wel nog versnipperd over meerdere regimes:  
a. Weens kooprecht (internationale roerende handelskoop) 
b. (roerende) consumentenkoop650 
c. gemeen recht (inbegrepen onroerend goed). 
 
a. en b. gaan uit van de unitaire categorie non-conformiteit, c. van een exclusieve tweedeling in 
niet-(conforme-)levering en verborgen gebreken, met daarnaast nog als alternatieve 
mogelijkheid voor sommige gevallen van niet-conformiteit de vrijwaring voor uitwinning. 
Cassatie houdt vast aan het exclusief karakter van het vrijwaringsregime bij verborgen gebreken, 
in de zin van een negatieve reflexwerking op het gemeen recht inzake non-conformiteit (Cass. 
19 oktober 2007651); bij zichtbare gebreken bij levering geldt wel het gemeen contractenrecht 
en niet het bijzondere regime (bv. Cass. 9 oktober 2006652). Het is echter zeer de vraag of het 
exclusief karakter van de vrijwaringsregeling bij verborgen gebreken nog opgaat sinds de 
wijziging van art. 1604 BW in 2004, waardoor dit artikel over de leveringsplicht nu ook bepaalt: 

                                                
649  Zie bv. Rb. Oost-Vlaanderen (Gent) 5 september 2016, RW 2017-18, 553. 
650 Waarbij de aankoop voor gemengd gebruik (privaat-professioneel) ook onder de consumentenkoop valt: Hof 
Gent 12 december 2011, NjW 2011, 602. 
651 TBH 2008, 152 noot H. DE WULF = RCJB 2010, 5 noot F. GLANSDORFF.  
652  RW 2009-2010, 738. 
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"De verkoper moet aan de koper een zaak leveren die met de overeenkomst in overeenstemming 
is". 
 
Volgens een recent arrest is een kenmerk dat enkel de economische waarde van de gekochte 
zaak aantast, zonder het gebruik ervan (wezenlijk) te verminderen, geen gebrek in de zin van art. 
1641 BW653; de vraag blijft of dit dan geen tekortkoming is aan art. 1604 BW. 
Voor sommige gevallen van non-conformiteit kan de koper een beroep doen op de vrijwaring 
wegens uitwinning, nl. een beweerd recht van een derde dat afbreuk doet aan het ongestoorde 
bezit van het goed (art. 1626 v. BW). In de interpretatie van het Hof van cassatie geldt die 
immers niet enkel voor een stoornis veroorzaakt door een zakelijk recht (of beweerd zakelijk 
recht) van een derde, maar ook voor (beweerde) persoonlijke rechten ten aanzien van het goed 
(zoals met name een huurrecht) en voor stoornis te gevolge van stedebouwkundige inbreuken, 
met name een stoornis bestaande uit een herstelvordering door de overheid (die immers een 
soort zakelijke werking heeft654. 
 
Talloze wetsbepalingen houden minimumnormen in waaraan bepaalde goederen moeten 
voldoen. Bij wijze van voorbeeld: 
- verkoop van plantenteeltmateriaal: sanitaire wetgeving; Europese wetgeving inzake 
geïntegreerde gewasbescherming; enz. 

b) Bij andere overeenkomsten, i.h.b. diensten 
 
Er is een tendens om deze criteria voor conformiteit ook toe te passen op prestaties 
verschuldigd krachtens andere overeenkomsten dan koop-verkoop. Tal van bijzondere wetten 
bepalen geschiktheidseisen die de afnemer van goederen of diensten mag verwachten, in geval 
van consumenten vaak dwingend. Onder de zeer uiteenlopende voorbeelden vermelden we: 
- de aanbieder van een (online-)inhoudsdienst dient de tijdelijke portbabiliteit van die inhoud 
in de hele EU te verschaffen (Portabiliteitsverordening 2017/1128)655; 
- .... 
 

2° Andere aanvullende verplichtingen uit de wet 
 
Een algemene gedragsnorm die deel uitmaakt van de overeenkomst en de hele activiteit van de 
professioneel aangaat, is het verbod op oneerlijke handelspraktijken (RL 2005/29 en de 
omzetting in lidstatelijk recht). 
 
Zie infra de verplichtingen die betrekking hebben op de activiteit van een partij in het algemeen 
(bv. ook op de privaatrechtelijke gevolgen van het corruptieverbod).  
 
Bij vele bijzondere types overeenkomsten bevat de wet aanvullende verplichtingen, die al dan 
niet als een concretisering van de eisen van de goede trouw kunnen worden gezien. Bv.: 

                                                
653 Cass. 9 mei 2016, C.14.0404.N, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20160509-4= TBO 
2016, 556 = RW 2017-18, 336 noot S. MEYS, in casu bedrog bij de kilometerstand van een auto. 
654 Cass. 31 maart 2017, C.16.0084.N, D.M./ Faill. Flowerdesign, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20170331-3 
Voorheen anders: Luik van 10 mei 2012, TBBR 2015, 23, instemmende noot F. ONCLIN, “L’infraction 
d’urbanisme qui affecte l’immeuble vendu donne-t-elle lieu à la garantie d’éviction ou à la garantie des vices 
cachés?”. 
655 Verordening 2017/1128 van 14 juni 2017 betreffende grensoverschrijdende portabiliteit van online-
inhoudsdiensten in de interne markt, eur-lex.europa.eu/legal-content/ALL/?uri=CELEX%3A02017R1128-
20170630. 
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- bij financiële diensten de verplichting tot "best execution"; 
- bij verschillende diensten en leveringscontracten medewerkingplichten bij overstap (zie 
verder); 
- bij de verkoop geldt er bovenop de leveringsplicht voor de gespecialiseerde verkoper ook een 
onderzoeksplicht: de verkoper is niet enkel verplicht de zaak zonder gebrek te leveren, maar 
ook om alle maatregelen te nemen om alle mogelijke gebreken op te sporen, zodat hij indien het 
bestaan van een gebrek wordt aangetoond de door de koper geleden schade moet vergoeden, 
tenzij hij bewijst dat het gebrek onmogelijk kon worden opgespoord. Volgens de recente 
cassatierechtspraak geldt die verplichting enkel voor de fabrikant en de gespecialiseerde 
verkoper en de rechter moet daarbij uitgaan van de specialisatiegraad en de technische 
competenties van de verkoper in kwestie656.  
 
Ook uit het mededingingsrecht kunnen er aanvullende verplichtingen voortvloeien. Zie reeds 
hoger de verplichting tot het verlenen van licenties op zgn. standaard-essentiële octrooien 
(SEO’s) aan FRAND-vereisten (fair, reasonable and non-discriminatory). Andere voorbeelden 
betreffen de wederzijds toegangsverplichting tot netwerken voor operatoren, bv. in art. 9 § 1 
van de Postdienstenwet 26 januari 2018 de verplichting voor aanbieders van postdiensten om 
elkaar op transparante en niet-discriminerende wijze wederzijds toegang tot de diensten die 
binnen de werkingssfeer van de universele dienst vallen en de onderdelen van de 
postinfrastructuur die noodzakelijk zijn om postale activiteiten te ontwikkelen. 
 
Omgekeerd bepaalt de wet vaak aanvullende verplichtingen voor de schuldeiser om zijn 
rechten geldend te kunnen maken, zie infra bij 2e, 10 en 13. 
 

3° Aanvullende verplichtingen uit de goede trouw 
 
Daarnaast bevat art. 1134 III BW volgens de rechtspraak ook een gedragsnorm die in het 
algemeen aanvullende verplichtingen kan inhouden (zgn. aanvullende werking van de goede 
trouw)657.  
 
Wel kan de rechter op grond van de goede trouw géén aanvullende verplichtingen opleggen 
die onverenigbaar zijn met de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen, tenzij ook aan de 
criteria is voldaan voor de zgn. derogerende werking van de goede trouw - dadelijk hieronder 
besproken. 
 
Binnen die grenzen trekt het Hof van cassatie - terecht - geen scherpe grens tussen uitleg en 
aanvulling658. 
 
Zie ivm de aanvulling ook specifieke voorbeelden onder 2. 
 

                                                
656 Cass. 7 april 2017, C.16.0311.N, Cevoman nv / Sablières de Rossart nv, 
jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20170407-3. 
657  Cass. 5 juni 2014, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20140605-6 = RW 2014-15, 1543: 
Enerzijds "(Art. 1134 III BW) bevat een gedragsnorm, op grond waarvan de rechter de overeenkomst tussen de 
partijen vermag aan te vullen met bijkomende verplichtingen die voortvloeien uit dit vereiste van de goede trouw" 
en anderzijds "De rechter vermag de overeenkomst tussen de partijen uit te leggen en de gevolgen ervan te bepalen 
in het licht van de verplichting tot uitvoering te goeder trouw. Hij mag echter op grond van dergelijke uitleg aan 
de partijen geen aanvullende verplichtingen opleggen die onverenigbaar zijn met de gemeenschappelijke bedoeling 
van de partijen". 
658 Zie ook Cass. 23 maart 2006, RW 2006-07, 874 noot A. VAN OEVELEN 
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4° Dwingende herkwalificatie van de overeenkomst 
 
In een aantal gevallen bepaalt de wet dat als aan bepaalde feitelijke vereisten is voldaan, de 
overeenkomst dwingend de rechtsgevolgen heeft van een bepaald type overeenkomst.  
- Bekendste voorbeeld is vanzelfsprekend de herkwalificatie van een overeenkomst voor 
zelfstandige dienstverlening in een arbeidsovereenkomst, omdat gepresteerd wordt onder 
gezag van de wederpartij.  
- Interessant zijn verder met name de gevallen waar een partij pretendeert slechts 
tussenpersoon te zijn, of omgekeerd juist die kwalificatie afwijst.  
 
Voor een voorbeeld van het eerste, zie de regels van de Wet-Breyne inzake de dwingende 
aansprakelijkheid van een bouwpromotor als aannemer of verkoper, waaraan men niet 
ontsnapt door zich als lasthebber te kwalificeren. Ook besliste het Hof van Justitie659 dat een 
autohandelaar die een auto verkoopt voor rekening van een private verkoper zonder de koper 
te informeren dat hij persoonlijk de verkoper niet is, als verkoper moet worden beschouwd en 
de verplichtingen van een beroepsverkoper heeft en niet louter die van een tussenpersoon. 
Deze vraag wordt nader besproken in hoofdstuk 9, waar we het hebben over de bepaling van 
de draagwijdte van een verbintenis. 
 
Omgekeerd kan een onderaannemer er belang bij hebben te stellen dat zijn wederpartij slechts 
tussenpersoon is en hij een rechtstreekse contractuele verhouding heeft met diens 
opdrachtgever660.  
 

Meer bepaald goede trouw, rechtsmisbruik, rechtsverwerking 
 

1° Toepassingsgebied 
 
- De inperking van het recht door de leer van goede trouw of rechtsmisbruik, kan ook spelen 
bij een recht dat door een bepaling van dwingend recht (of openbare orde) wordt verleend: Cass. 
22 september 2008, RW 2010-2011, 1345; ook voor “wettelijke”, niet-contractuele rechten 
(Cass. 9 september 2011661). 
- Toetsing aan de goede trouw bij bindende derdenbeslissing: Cass. 21 januari 1999; 
- Rechtsmisbruik is ook mogelijk bij een alimentatie-overeenkomst bij echtscheiding door 
onderlinge toestemming, Cass. 14 oktober 2010662; dit is vooral van belang voor 
overeenkomsten gesloten voor 1 september 2007, aangezien diegene die nadien gesloten is 
krachtens de wet (art. 1288, 3 Ger.W. en 301 § 7 BW) door de rechter in bepaalde gevallen 
kunnen worden gewijzigd, of voor overeenkomsten waarin deze rechterlijke 
herzieningsmogelijkheid is uitgesloten. 

                                                
Deel III. 659 HvJ 9 November 2016, Wathelet/Garage Bietheres, curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-
149/15, besproken door B. DEVOLDER,  "Tussenpersonen bij consumentenkoop. Vertrouwen op de schijn van 
professionele hoedanigheid bij C2C-transacties", DCCR 2017, 3.  
660  Zie voor een - mislukte - poging van een schipper om te stellen dat zijn wederpartij geen hoofdvervoerder is 
maar slechts bevrachtingsmakelaar (wienst winstmarge dwingend beperkt is): HvJ 12 oktober 2016, Mathys / De 
Grave Antwerpia, curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-92/15. 
661 Cass. 9 september 2011, C.10.0158.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20110909-
1. 
662 Cass. 14 oktober 2010, C.09.0608.F, besproken door G. VERSCHELDEN, Juristenkrant 20 april 2011 = RW 
2010-2011, 1209 noot Voor een toepassing, zie Vred. Westerlo 21 november 2011, RW 2012-13, 1596, bevestigd 
door Rb. Turnhout 15 oktober 2012. 
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- De regel speelt ook bij overeenkomsten met de overheid, in casu een subsidie-overeenkomst 
tussen Gewest en gemeente663. 
- rechtsmisbruik geldt ook als een algemeen beginsel van EU-recht en geldt dus ook voor 
subjectieve rechten die hun grondslag vinden in EU-recht664. 
 

2° Criteria 
 
- Algemeen: maatstaf is de normale uitoefening door een normaal persoon kennelijk te buiten 
gaan; de onevenredigheid van de keuze van wijze van uitoefening wordt gezien als een 
toepassingsgeval van die algemene maatstaf665, evenals het geval waarin de veroorzaakte schade 
niet in verhouding staat tot het voordeel dat de houder van dat recht beoogt of verkregen 
heeft666. De rechter moet daarbij dus de verhouding onderzoeken tussen het voordeel dat de 
houder van dat recht heeft beoogd of verkregen en de schade die aan de andere partij berokkend 
wordt667 en dus het (onevenredig) nadeel wel aangeven (zie de verbreking in Cass. 21 maart 
2013668). Het Hof van cassatie benadrukte ook meermaals dat de rechter met alle 
omstandigheden van de zaak rekening moet houden (bv. Cass. 12 februari 2014669). 
 
- Onder de noemer rechtsmisbruik worden ook gevallen van rechtsverwerking aanvaard670, zie 
met name: 
* Cass. 20 oktober 2006671: gedurende 10 jaar duldt een schuldeiser wanbetalingen door de 
wederpartij, om zich dan pas erop te beroepen om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen; 
dat recht heeft men echter verwerkt; 
* Cass. 1 oktober 2010672: brouwerij die in een brouwerij-overeenkomst gedurende 10 jaar geen 
enkele kennisgeving deed aan de wederpartij dat deze te weinig afnam, kan nadien geen 
schadevergoeding eisen wegens een tekort aan afname; 
* Zie ook Hof Gent 16 januari 2009673:  rente vorderen op een schadevergoeding voor de 
periode waarin de schadelijder zonder enige objectieve reden of rechtvaardiging heeft 
stilgezeten m.b.t. de invordering hiervan. 
* Hof Gent 6 september 2010674: een verzonden factuur meer dan 10 jaar niet invorderen. 
                                                
663  Cass. 19 maart 2015, C.13.0218, Stad Dinant / Waals Gewest, 
jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20150319-10&idxc_id=291999 = RW 2016-17, 225. 
664 Zie bv. HvJ 22 november 2016, curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-251/16. 
665 Cass. 8 februari 2010, C.09.0416.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20100208-4, 
verwerping; Cass. 1 oktober 2010, brouwerij Haacht, C.09.0565.N, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20101001-4, RW 2011-2012, 142a ERPL meedelen 
noot S. STIJNS & S. JANSEN = TBBR 2012/8, 393, noot P. BAZIER 'Abus de droit, rechtsverwerking et sanctions 
de l’abus de droit'. 
666  Cass. 21 maart 2013, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20130321-68 = RW 2014-15, 
618. 
667  Cass. 19 maart 2015, C.13.0218, Stad Dinant / Waals Gewest, 
jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20150319-10&idxc_id=291999 = RW 2016-17, 225. 
668  Cass. 21 maart 2013, C.12.0118.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20130321-6, in 
casu betreffende een erfdienstbaarheid. 
669 Onder meer Cass. 12 februari 2014, P.13.1304.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20140212-1; Cass. 19 maart 2015, C.13.0218, Stad Dinant / Waals Gewest, 
jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20150319-10&idxc_id=291999 = RW 2016-17, 225. 
670 Ook al houdt het Hof van cassatie eraan vast dat een objectief onverzoenbare gedraging (rechtsverwerking) 
niet per definitie rechtsmisbruik vormt: Cass. 30 september 2013, C.12.0303.F, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20130930-2. 
671 Cass. 20 oktober 2006, RW 2008-2009, 1681;  
672 Cass. 1 oktober 2010, brouwerij Haacht (2 noten supra). 
673  TGR-TWVR 2009, 86. 
674 RW 2011-2012, 451. 
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Hof Gent 6 januari 2010675: conventionele rente en verhogingsbeding aanrekenen vanaf de 
factuurdatum, terwijl pas veel later beroep werd gedaan op de standaardbedingen die dit 
mogelijke maken. 
* Kh. Leuven 1 maart 2011: een recht van wederinkoop bij wanprestatie (eigenlijk een 
uitdrukkelijk ontbindend beding) inroepen na 20 jaar terwijl men zich eerder nooit bekommerd 
heeft over de vraag of die verplichting werd nageleefd (in casu de verkoop van nijverheidsgrond 
met de verplichting een tewerkstelling van minstens 15 personeelsleden te bereiken binnen de 
5 jaar)676. 
* Rb. Gent 22 november 2011677: executie op grond van een hypothecaire leningakte tegen de 
erfgenamen van een borg na gedurende vele jaren een onverenigbare houding te hebben 
aangenomen. 
* Hof Luik 10 november 2010: als aannemer meer dan 4 maanden na de verbreking van de 
overeenkomst door de opdrachtgever wachten om een verbrekingsvergoeding te vorderen678. 
 
- Ook de ratio van een subjectief recht is van belang: het wegvallen van de ratio van een beding 
kan leiden tot strijdigheid met goede trouw van beroep erop, volgens Cass. 21 september 1989, 
Post v. Locabel. In een recent arrest werd rechtsmisbruik afgeleid uit het gebruiken van een recht 
voor een ander doel dan dat waarvoor het is verleend (in casu bepaalde een arrest dat na 4 
maanden een partij de openbare verkoop kon eisen om uit onverdeeldheid te treden, en werd 
de termijn overschreden o.a. door de bezwaren die die partij zelf had geuit)679.  
- In het cassatie-arrest van 6 maart 2014680 besliste het Hof van cassatie (terecht) dat “een 
tontineovereenkomst die de strekking heeft voort te bouwen op een tussen de partijen bestaande feitelijke of 
juridische verhouding, houdt evenwel op te bestaan, wanneer deze onderliggende verhouding een einde neemt 
derwijze dat hierdoor aan de verdere uitwerking van de overeenkomst iedere zin wordt ontnomen”. 
 

3° Rechtsgevolgen en functies 
 
Draagwijdte van het verbod van rechtsmisbruik (Cass. 1 februari 1996; Cass. 4 september 2000): 
beperking, geen verval noch herziening recht; maar wanneer de abusieve uitoefening betrekking 
heeft op een bepaald beding kan de inperking erin bestaan dat de enige uitoefeningsmogelijkheid 
verboden wordt: Cass. 8 februari 2001681. 
 

4° Voorbeelden 
 
Vb. uit het verzekeringsrecht:  
- verzekeraar die elke medewerking weigert en zich achteraf beroept op de niet-
tegenwerpelijkheid van zonder zijn akkoord afgesloten dadingen: Cass. 30 september 2010682. 

                                                
675  Bv. Hof Gent 6 januari 2010, Cortina, NjW 2012, 728 noot C. LEBON. 
676 Kh. Leuven 1 maart 2011, RW 2011-2012, 963. 
677  Rb. Gent 22 november 2011, RW 2013-14, 589 = NjW 2012, 478 noot A.V. 
678 Hof Luik 10 november 2010, JLMB 2012, 209. 
679 Cass. 13 januari 2012, C.11.0135.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20120113-3, 
RW 2012-13, 851. 
680 Cass. 6 maart 2014, C.13.0362.N, Conings/Schoenmakers, RW 2013-14, 1625 noot D. MICHIELS = JLMB 
2014, 1230, noot P. L. = Not.Fisc.M. 2014, 104, noot E. ADRIAENS = Pas. 2014, 612 = RABG 2015, 283, noot 
V. VANDERHULST = TBBR 2014, 261, noot F. PEERAER = TBBR 2014, 487, noot L. SAVEUR = T.Not. 
2014, 231, noot C. ENGELS. 
681 Cass. 8 februari 2001? RW 2001-2002, 778 noot A. VAN OEVELEN. 
682 Cass. 30 september 2010, C.08.0525.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20100930-
5 = RW 2012-13, 1031. 
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- dekking weigeren c.q. regres uitoefenen wegens afwezigheid van rijbewijs terwijl de bestuurder 
aan alle vereisten voor een rijbewijs voldeed maar het enkel administratief nog niet bekomen 
had. Het betrof een geval waarin de WAM-verzekeraar regres uitoefende op de bestuurder 
omdat die geen rijbewijs had, maar de rechter dit kwalificeerde als rechtsmisbruik omdat “de 
tekortkoming louter een formaliteit” betrof, “aangezien vast staat dat hij aan alle voorwaarden 
voldeed om zonder enige beperking de afgifte van zijn rijbewijs te verkrijgen”; volgens cassatie 
kon de rechter hieruit rechtsmisbruik afleiden683. 
- plotselinge opzegging van een aansprakelijkheidsverzekering, in een geval waar de waarborg 
geschorst was wegens niet-betaling en de premies waren ingevorderd zonder dat men enig risico 
droeg, om vervolgens onmiddellijk te beëindigen; de ongeldigheid van de beëindiging kan ook 
door de derde met een eigen recht worden ingeroepen (Cass. 12 februari 2014684). 
 
Vb. van rechtsmisbruik in het procesrecht: 
- abusieve intrekking van een woonstkeuze685; 
- misbruik van het recht om te concluderen: conclusie kan geweerd worden686. 
 
Niet aanvaard evenwel: nadat een aanvraag huurhernieuwing handelshuur per aangetekende 
brief is teruggekomen, wachten tot na het verstrijken van de termijn voor de verhuurder om 
deze terug te contacteren687. 
 

Gewijzigde omstandigheden 
 
Zie verder 
 
Hoofdstuk 2. Enkele bijzondere vormen van inhoud - soorten van verbintenis en 
verplichting 
 
Zie reeds in Deel I de bespreking van andere vormen van inhoud dan verbintenissen, onder 
meer wilsrechten, bepalingen inzake interpretatie, bewijs en geschillenbeslechting, e.d.m. Deze 
kunnen ook verplichtingen om niet te doen inhouden. 
 
Wat betreft de inhoud die voortvloeit uit de eisen van de goede trouw, zie reeds hoger 1 c). 
 
Een traditioneel onderscheid dat men maakt is dat tussen inspannings- en 
resultaatsverbintenissen; het is nuttig, maar mag niet overroepen worden. De regels inzake vele 
bijzondere overeenkomsten bepalen overigens meer in detail de verbintenissen van partijen op 
een wijze die maakt dat dit onderscheid aldaar nauwelijks relevant is (bv. de Pakketreizenwet 21 
november 2017, in grote mate de Huurwetgeving, enz.). 
 
De inhoud van de verbintenissen wordt ook mee bepaald door zgn. modaliteiten, zoals 
voorwaarden, termijnen, duur, opzegbaarheid e.d. Zij worden onder 3. besproken (en onder 4. 
waar het de modaliteiten van nakoming betreft) 
 

                                                
683  Cass. 17 februari 2012, C.10.0651.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120217-
3. 
684 Cass. 12 februari 2014, P.13.1304.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20140212-1. 
685 Cass. 19 februari 2010, C.09.0118.F e.a., Federale participatiemaatschappij, BNP Paribas, Fortis, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20100219-1. 
686 Cass. 4 maart 2010, C.08.0324.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20100304-2. 
687 Cass. 1 februari 2016, C.15.0250.F, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=F-20160201-1. 
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Basisindeling van verbintenissen - inhoud van de verbintenis tot geven. 
 

1° Basisonderscheid 
 
Klassiek onderscheiden we verbintenissen tot geven, doen en niet doen. Daarnaast kan men 
de verbintenissen onderscheiden naargelang hun 'duur', zie de bespreking onder 3 c). 
 

2° Nader over de verbintenis tot geven 

a) Algemeen 
 
De verbintenis tot geven (dare) betreft uitsluitend het overdragen van een goed of het vestigen 
van een zakelijk recht op een goed. De feitelijke overgave of teruggave van een goed als 
dusdanig is een verbintenis tot doen (facere), en dus ook de verbintenis tot verhuring, 
bewaarneming, enz....  
 
De regel van art. 1138 BW, krachtens dewelke partijen behoudens andersluidende 
overeenkomst geacht worden om de verbintenis tot geven uit te voeren zodra ze is aangegaan 
(bij verkoop, schenking, enz...), heeft ertoe geleid dat een deel van de doctrine het bestaan van 
die verbintenis gewoon ontkent.  Nochtans is het niet omdat de uitvoering gebeurt bij het 
sluiten van de overeenkomst zelf, dat er geen verbintenis tot geven zou zijn als rechtsgrond 
(titel) voor de eigendomsoverdracht. Bovendien is het natuurlijk zo dat er ook nog een 
verbintenis tot feitelijke overgave bestaat (bv. ook bij een schenking, zelfs als de eigendom 
dadelijk is overgegaan688). 
 
Bij de verbintenissen tot geven is in de praktijk het belangrijkste onderscheid dat tussen het 
geven van een geldsom en het geven van een goed (zij het een soortzaak, zij het een specifiek 
goed).  

b) Geven van een geldsom 
 
Wat de verbintissen tot betaling van een geldsom betreft wordt verder nog het onderscheid 
behandeld tussen de sommenschuld (geldsom s.s.) en de waardeschuld (vergoeding). De 
sommenschuld is per definitie een schuld uitgedrukt in een bepaalde rekenmunt, die de omvang 
van de prestatie bepâalt (nominalisme). 
 
Diverse aspecten van de nakoming van een geldschuld komen aan bod in 4 (modaliteiten), e. 
 
Betaling van een geldschuld gebeurt meestal door het verschaffen van giraal geld (een 
rekeningtegoed), d.i. eens chuldvordering op een kredietinstelling, en dit meestal door een 
delegatioe (zie Deel VII). 

c) Geven van een ander goed 
 
Bij de verbintenis tot geven andere dan die tot het geven van een geldsom, kunnen 
verschillende aspecten worden onderscheiden:  

                                                
688 Zie in dit verband Cass. 26 februari 2016, C.15.0068.F, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=F-
20160226-3. 
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1° een verplichting om ervoor te zorgen dat de eigendom overgaat (wat in beginsel kan door 
loutere instemming, gebeurlijk door vervulling van nadere vormen die daarvoor zijn voorge-
schreven); dit is het hoofdbestanddeel van een verbintenis tot geven en de uitvoering daarvan 
noemen we de “levering” in juridische (rechtelijke) zin (livraison). Het kan zijn dat de 
schuldenaar dit niet zelf kan bewerkstelligen, maar dan staat hij ervoor in dat een derde die 
overdracht bewerkstelligt; zelf leveren is dus niet de enig mogelijke wijze waarop de 
schuldenaar aan de verplichting kan voldoen. 
2° in beginsel ook de verplichting om die levering en daarmee het recht van de verkrijger 
tegenwerpbaar te maken aan derden, wat meestal een of andere vorm van publicatie vereist, die 
soms samenvalt met de levering in feitelijke zin. Naargelang de vereiste handelingen kan men 
hierin een afzonderlijke verbintenis tot doen zien of niet (bv. de verplichting tot het verlijden 
van de notariële akte is een bijkomende verbintenis tot doen689). 
3° verder de verplichting om ervoor te zorgen dat aan de andere, objectieve, vereisten voor 
overdracht (bv. specificatie, doen ontstaan van niet bestaande zaak) is voldaan; 
4° de (verplichting tot) vrijwaring wegens uitwinning is een gevolg van deze verplichting tot geven 
(zij geldt ongeacht of de schuldeiser eigenaar was ten tijde van de uitwinning)690, al reikt deze 
verplichting verder omdat zij ook bepaalde stoornissen betreft die strikt genomen geen 
betrekking hebben op het te geven recht (zie de besprkeing supra 1. b) 1°). 
5° mogelijks een verplichting om accessoria te leveren, wanneer de eigendom daarvan niet 
rechtswege meegaat met die van de hoofdzaak. 
Accessoir omvat deze in beginsel (afhankelijk van de overeenkomst) ook een verbintenis tot 
doen691, nl. de verplichting om het goed (en de accessoria) ter beschikking te stellen van de 
schuldeiser  (levering in feitelijke zin (délivrance), rechtstreeks bezit verschaffen). Of dit moet 
gebeuren, waar en wanneer, is evenwel een vraag die los staat van de verbintenis tot geven 
zelf692.  
 
Een variante op een verbintenis tot geven en doen vinden we in een bevoorradingsplicht waar 
aan de zijde van de afnemer een  take-or-pay verbintenis tegenover staat: de afnemer verbindt 
er zich toe een bepaalde hoeveelheid per tijdspanne te betalen, ongeacht of die affectief wordt 
afgenomen of niet (courant in bv. energiebevoorradingscontracten). Het beding wordt soms 
gemilderd door de mogelijkheid om de afname (waarvoor men betaald heeft maar niet 
gebruikt) naar een later tijdstip te verschuiven ('make-up') of reeds eerder op te nemen en te 
betalen ('carry forward'). 
 

Fiduciaire verplichtingen 
 
Ons recht kent traditioneel  geen algemene theorie van fiduciaire verplichtingen, maar men kan 
de contouren ervan toch bepalen.  
 
De fiduciaire verplichting is de verplichting om bij het stellen van rechtshandelingen, zij het als 
gerechtigde dan wel als vertegenwoordiger, te handelen in het belang van de fiduciant en niet 
in het eigen belang (en daarover rekenschap en verantwoording af te leggen). Meestal betekent 
dat ook dat de handelende persoon de opbrengst van zijn handelen (bv. zijn beheer van 
                                                
689 De medewerking aan het verlijden van de notariële akte is een verplichting voor de verkoper en de koper, tot 
uitvoering in natura waarvan hij kan worden veroordeeld; het vonnis kan ook desgevallend als titel gelden voor 
overschrijving – Cass. 31 januari 2008, RW 2008-2009, 573 noot R. JANSEN. 
690 Cass. 11 oktober 2012, TBO 2013, 83. 
691 Het onderscheid tussen de levering in rechtelijke zin als uitvoering van een verbintenis tot geven en de levering 
in feitelijke zin als uitvoering van een verbintenis tot doen vinden we zeer duidelijk bij N. CATALA, La nature 
juridique du paiement, LGDJ Parijs 1961, nr. 37. 
692 Vgl. DE PAGE, Traité IV nr. 25. 
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goederen) aan de fiduciant moet doen toekomen. In zoverre de eigenaar van de goederen aan 
de begunstigde verantwoording is verschuldigd over zijn beheer en niet zelf gerechtigd is tot 
de winst (of hoogstens tot een percentage ervan), is er dus een “fiduciaire verplichting” (fiduciary 
duty, Treupflicht, d.i. loyaliteitsverplichting).  
 

Contractuele informatieplichten  
 
In vele overeenkomsten gelden er informatieplichten tijdens de uitvoering van de 
overeenkomst, zie bij wijze van voorbeeld: 
 
1° informatieplichten jegens de schuldenaar wiens verplichtingen al dan niet verzwaren 
- informatieplicht schuldeiser jegens borg; 
- een bijzodner geval dat daarmee kan worden vergeleken betreft het geval waarbij in een 
huurovereenkomst de overeenkomsten en tellers van nutsdiensten op naam staan van de 
verhuurder en deze de werkelijke kost kan terugvorderen van de huurder;  de verhuurder die 
de afrekening van de leverancier van de huurder wil teirgvorderne dient bij deze navraag te 
doen nara de correctheid van die afrekening, zodat tijdig kan worden nagegaan of er geen 
technisch probleem is waardoor er teveel is aangerekend693.  
 
2° informatieplichten in verband met mogelijke prijsaanpassingen: 
- art. 110 § 4 Wet elektronische communicatie (W. 13 juni 2005): “Ten minste één keer per jaar 
meldt de operator op de factuur aan zijn abonnee, met maximum 5 nummers, welk voor hem het meest gunstige 
tariefplan is, rekening houdend met zijn gebruikspatroon”; 
- bijzondere informatieplicht voor gasleveranciers die gebruik willen maken van een recht op 
tariefaanpassing (punt b in Bijlage A bij RL 2003/55 inzake de aardgasmarkt) (die komt 
bovenop en niet in de plaats van de precontractuele informatieplicht, en houdt in dat moet 
uitgelegd worden waarom van dat recht concreet gebruik kan worden gemaakt; zie HvJ C-
92/11, RWE / Verbraucherzentrale NRW694). 
 
3° informatieplichten over de wijze waarop men zijn fiduciaire verplichtingen en 
bevoegdheden uitoefent: 
- bv., krachtens de rechtspraak, in hoofde van de financiële instelling die beleggingen van een 
investeerder beheert695; 
 
4° informatieplichten over moeilijkheden bij de uitvoering van zijn verbintenis of niet-
uitvoering, bv.: 
- mededelingsplicht van de luchtvervoerder dat een vlucht zal worden geannuleerd (art. 5 en 7 
EG-Verordening 261/2004696); 
- naar omstandigheden verwittiging dat men zijn prestaties opschirt (exceptio non adimpleti 
contractus); 
- naar omstandigheden verwittiging dat men door overmacht niet zal uitvoeren. 
 

                                                
693 Vred. 22 november 2017, RW 2017-18, 795. 
694 HvJ 21 maart 2013, curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-92/11. Zie verder ook HvJ 23 oktober 
2014, Schulz e.a., curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-359/11. 
695  Bv. kh. Brussel 24 april 2013, AR 11/08837 en 13/00312, Koramic t. KBC, 
www.lexalert.net/uploads/documentenbank/8fe95fa183b6477e68e7f8663ae19e0e.pdf. 
696 Zie hierover HvJ 11 mei 2017, Krijgsman/ Surinaamse Luchtvaart Maatschappij, 
curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-302/16. 
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Zie ook de precontractuele informatieplichten ten aanzien van bepaalde transacties, die in geval 
van een raamovereenkomst contractuele verplichtingen zijn (bv. bij betalingsdiensten, 
investeringsdiensten, enz.). 
 
Een informatieplicht geldt niet voor informatie die de wederpartij op grond van zijn 
persoonlijke kennis en ervaring dient te kennen (bv. inzake de informatieplicht van een 
advocaat jegens een openbaar bestuur: Hof Brussel 17 september 2013697). 
 
Verwant zijn informatieplichten in de naverkoopdienst. Daarbij mogen aan verbruikers geen 
kosten worden aangerekend; bij telefonische dienstverlening moet het dan ook gaan om een 
telefoonlijn aan standaardtarief698.  
 
Naast informatieplichten is er nog het verbod om foutief verkeerde informatie mee te delen. 
Een voorbeeld is de mogelijke aansprakelijkheid van een franchisegever voor verkeerde 
prognoses meegedeeld aan de franchisenemer699. 
 

Confidentialiteitsverplichtingen 
 
Deze kan vervallen in de mate waarin de partij die recht heeft op de vertrouwelijkheid zelf niet 
de redelijke maatregelen neemt om de informatie vertrouwelijk te houden (rechtspraak inzake 
know-how of zakengeheimen). 
 

Verplichtingen in geval van geschil 
 
Voorbeelden: heronderhandelingsplicht (zie hoger), bemiddelingsbeding, verplichting enkel de 
overeengekomen rechter te adiëren, verplichting tot medewerking aan arbitrage, enz... 
 
Andere voorbeelden betreffen de regels die een schuldeiser moet eerbiedigen bij invordering 
van een schuld (bv. Wet minnelijke invordering schulden consument; art. 119 W. 13 juni 2005 
inzake elektronische communicatie (zoals vervangen door de W. 31 juli 2017), ...) 
 

Vrijwaringsbedingen 
 
Een vrijwaringsbeding kan meerdere betekenissen hebben: 
- het kan gaan om een beding dat in een tweepartijenverhouding de inhoud van de verplichting 
of de contractuele aansprakelijkheid nader bepaalt, anders gezegd een contractuele waarborg 
(zoals de vrijwaring voor verborgen gebreken of de vrijwaring voor uitwinning); 
- het kan ook gaan om een beding waarbij een partij een andere “vrijwaart” voor de nadelige 
gevolgen van de verplichtingen of aansprakelijkheid van de tweede jegens een derde. Het feit 
dat de tweede partij jegens de derde betaalplichtig is of aansprakelijk is sluit niet uit dat deze 
kan bedingen dat ze zich op de eerste kan verhalen, ook niet wanneer de aansprakelijkheid van 
de tweede partij dwingend is700.  
 
                                                
697 Hof Brussel 17 september 2013, RW 2014-15, 1311. 
698 HvJ 2 maart 2017, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main, 
curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-568/15 
699 Naar Nederlands recht HR 24 februari 2017, Street One Modehandel, 
uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2017:311. 
700 Voor een bijzonder geval, nl. het volgrecht van de auteur, besliste het HvJ 26 februari 2015, Christie’s France, 
curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-41/14, in dat dit niet in de weg staat aan een overeenkomst die de 
betaalde vergoeding ten laste legt van een andere persoon. 
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Zekerheidstelling, sterkmaking 
 
Een verbintenis tot zekerheidstelling is geen unitaire catgeorie, in die zin dat er een groot 
verschil is tussen: 
 
1° enerzijds een verbintenis tot het "geven" van een zakelijk zekerheidsrecht (of toestaan dat 
een zakelijk zekerheidsrecht wordt voorbehouden), die in hoofdzaak de regels van de 
verbintenis tot geven volgt (voor nadere uitwerking, zie mijn cursus "Zekerheden- en 
insolventierecht"): 
 
2° anderzijds een persoonlijke zekerheid, die omzeggens steeds een verbintenis tot betalen van 
een geldsom is, en die kan bestaan in de vorm van een borgtocht of gelijkaardige accessoire 
zekerheid of een onafhankelijke garantie.   
Analoog aan de borgtocht is er de verbintenis van een verzekeraar bij een verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering.  
 
De verbintenis van de borg en verplichte aansprakelijkheidsverzekeraar worden nader 
besproken in hoofdstuk 7 (Pluraliteit van schuldeisers), de onafhankelijke garanties in Deel 
VII. als variante op de delegatie-overeenkomst. 
 
Verwant is ook de sterkmaking. Een verbintenis van sterkmaking voor een derde kan zowel 
betrekking hebben op het aangaan van een verbintenis door een derde als het nakomen van 
een reeds bestaande verbintenis door een derde701. 
 

Contractuele verplichtingen betreffende de activiteit van de schuldenaar in het 
algemeen 
 
Steeds vaker wordt het niet enkel relevant geacht of een leverancier of dienstverlener de te 
leveren goederen of diensten correct levert, maar ook of de leverancier allerlei andere 
verplichtingen of standaards naleeft, en met name of hij verplichtingen naleeft inzake: 
- ‘compliance’ met allerlei regelgeving, 
- bestrijding van corruptie 
- bestrijding van mensenhandel, uitbuiting, arbeid strijdig met internationale normen ter 
bescherming van arbeiders  
- bestrijding van witwassen 
- duurzaam ondernemen.  
Afnemers die zich willen indekken tegen het verwijt dat ze daaraan meewerken of het althans 
niet bestrijden, wapenen zich met bedingen dienaangaande, zoals anti-corruptiebedingen, 
transparantiebedingen, e.d.m. 
 
Een andere vorm van contractuele verplichtingen om niet te doen zijn de zgn. negatieve 
zekerheden (verbod om activa te vervreemden of in zekerheid te geven aan een derde). 
 
NB. Het verbod op schuldeisersbedrog (fraus creditorum) verschaft in beginsel geen bijkomende 
remedie voor die schuldeisers jegens zijn schuldenaar, maar mogelijks wel jegens derde-
medeplichtigen. 
 

                                                
701 Cass. 24 maart 2016, C.15.0324.N , jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20160324-16 
= RW 2016-17, 1219 noot I. SAMOY, "Het Hof van cassatie erkent een nieuwe persoonlijke zekerheid: de 
uitvoeringssterkmaking" = TBBR 2017, 314 noot D. SONCK "De sterkmaking als persoonlijke zekerheid". 
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“Post-contractuele verbintenissen” 
 
Wanneer de hoofdverbintenis beëindigd is door het verstrijken van de duur voor die verbintenis 
(van rechtswege of ingevolge een beëindiging ex nunc door opzegging enz.), zullen in bepaalde 
rechtsverhoudingen wel nog andere verbintenissen gelden 1° op dat tijdstip of 2° na dat tijdstip 
doorlopen. 
 
1° bij de beëindiging van bv. een huurovereenkomst is er een teruggaveverplichting. In bepaalde 
gevallen kan deze gepaard gaan met een bijkomende verplichting, zoals bv. onder het oude 
Bodemsaneringsdecreet 1995 bij de beëindiging van een handelshuur de verplichting tot 
bodemonderzoek door de huurder en ev. sanering702. 
 
2° Men spreekt ietwat misleidend van “post-contractuele” verbintenissen (beter ware te spreken 
van “overlevende” verbintenissen). Zo bv.: 
- niet-concurrentieverplichtingen (steeds in tijd beperkt); 
- vergoedingsplicht voor zonder bemiddeling van de opgezegde persoon gesloten 
overeenkomsten (specifieke regels in die zin bij handelsagentuur en bij vastgoedmakelaardij;  bij 
vastgoedmakelaardij behandelt art. 2, 7 KB Vastgoedmakelaars de vergoedingsplicht wanneer 
de opdrachtgever binnen de 6 maanden na beëindiging van de opdracht verkoopt aan een door 
de makelaar aangebrachte wederpartij waarover de makelaar precieze informatie heeft 
verschaft). 
Ook bij ontbinding van een overeenkomst zijn er verbintenissen die die ontbinding “overleven”, 
zie de bespreking bij ontbinding. 
Dat die verbintenissen nog steeds contractueel zijn, betekent onder meer dat bij geschillen de 
contractuele forum- arbitrage- of rechtskeuzebedingen toepasselijk zijn703. 
 
Behalve deze overlevende verbintenissen zijn er bij bepaalde contracrten een aantal 
verplichtingen waarmee en contracstpartij de andere hulp moet bieden bij de beëindiging, en in 
het bijzonder bij de overstap naar een andere leverancier. Dergelijke regels zijn minstens ten 
dele geïnspreerd door het mededingingsrecht en vinden we bv. bij betalingsdiensten (overdracht 
bankrekening, onder meer art. VII.62/6 WER), nutsdiensten (nummerbehoud bij overstap 
telecomleverancier; overstap electriciteit of gas, enz.). 
 
Hoofdstuk 3. Modaliteiten van verbintenissen 
 
Het is o.i. nuttig te onderscheiden tussen de modaliteiten van de verbintenis (hier besproken) 
en de modaliteiten van nakoming of betaling onder 4.: personen, plaats, tijd en wijze van 
nakoming). De modaliteiten van de verbintenis bepalen of de verbintenis 'zuiver en eenvoudig' 
is (dit betekent hoofdzakelijk onvoorwaardelijk en dadelijk opeisbaar) of aan andere 
modaliteiten is onderworpen. In de praktijk is omzeggens geen enkele verbintenis zuiver en 
eenvoudig,  maar bijna steeds onderhevig aan bepaalde termijnen, voorwaarden en 
wijzigingsmogelijkheden. Omdat de wijzigbaarheid van verbintenissen vele vormen kent, die 
niet altijd zo eenduidig als een modaliteit kunnen worden geklasseerd, bespreken we in 5. de 
verschillende vormen van wijziging van verbintenissen meer systematisch, en komen in 3. 
slechts enkele vormen van wijzigbaarheid aan bod die een specifieke modliteit betreffen, zoals 
onder meer de modaliteit 'duur'.  
 

                                                
702 Zie hierover Cass. 15 april 2011, RW 2012-13, 423 noot B. VAN DEN BERGH. 
703  Voor een arbitragebeding, zie bv. kh. Turnhout 8 nov 2013, RW 2016-17, 79 v. 
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Wederkerigheid 
 
Men onderscheide volmaakte en onvolmaakte wederkerigheid:  
- volmaakte wederkerigheid vinden we bij prestaties die elkaars tegenprestatie zijn, zodat bij 
het wegvallen van de verbintenis tot de ene prestatie ook die tot de andere prestatie wegvalt 
(met name door ontbinding).  
- Onvolmaakte wederkerigheid vinden we bij teruggaveverbintenissen, waarvan de nakoming 
(teruggave) kan worden opgeschort tot een verbintenis in nauw verband met de terug te geven 
zaak (of prestatie) wordt nagekomen. Ontbinding maakt evenwel geen einde aan de 
teruggaveplicht, de verbintenis is in die zin onvolmaakt wederkerig. 
 
In de praktijk is een van de gevallen waarin soms verkeerd over die wederkerigheid wordt 
geoordeeld de overeenkomst waarbij een zakelijk recht wordt gevestigd (in het bijzonder 
erfpacht of opstal). De verbintenis van de uitgever is daarbij in beginsel een eenmalige prestatie 
(vestiging van het recht), terwijl die van de wederpartij zich op twee niveaus kan bevinden (en 
vaak op beide niveaus), nl. enerzijds kan er een initiële tegenprestatie bedongen zijn en 
anderzijds zijn er omzeggens steeds ook periodieke verbintenissen gedurende de gehele 
looptijd van het zakelijk recht.  
 
Soms regelt de wet dwingend wat geldt als tegenprestatie; man kan dat ook zien als een soort 
opschortende voorwaarde voor het recht op de tegenprestatie. Denken we aan de regels inzake 
het recht op commissie: 
- voor de handelsagent in art. EU Rl. 653/1986 en art. X.7 v. WER; 
- voor de bevrachtingsmakelaar in de Binnenbevrachtingswet 5 mei 1936. 
 
De wederkerigheid is met name releavnt voor bepaalde remedies zoals de opschorting wegens 
niet-nakoming (exceptio non adimpleti contractus) en de ontbinding (zie infra ...). 
 

Voorwaarden 
 
Een voorwaarde is een “toekomstige onzekere gebeurtenis”. Zoals hoger gesteld zijn er 
meerdere elementen of niveaus waaraan een voorwaarde kan worden gekoppeld: 
- het kan gaan om een voorwaarde opdat een overeenkomst verbindende kracht zou hebben 
(bv. een voorafgaande machtiging vereist)704; 
- de voorwaarde wordt in beginsel evenwel geacht geen betrekking te hebben op de 
overeenkomst, maar op de verbintenis, die dan een voorwaardelijke verbintenis is705; 
- het kan ook zijn dat de verbintenis zelf onvoorwaardelijk is, maar dat de na te komen prestatie 
een voorwaarde bevat, bv. bij een beding van eigendomsvoorbehoud: de verkoper is verplicht 
in te stemmen met de eigendomsoverdracht (uitvoering van de verbintenis tot juridische 
levering), maar niet met een onvoorwaardelijke eigendomsoverdracht (wel met een 
eigendomsoverdracht die slechts intreedt als rechtsgevolg wanneer de opschortende 
voorwaarde van volledige betaling is vervuld). 
 

1° Opschortende voorwaarde - mogelijk voorwerp en inhoud 
 

                                                
704  Cass. 18 mei 2012, C.11.0407.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120518-2 = 
RW 2013-14, 338. 
705 Cass. 5 juni 1981, Pas. 1981, I, p. 1149 = RW 1981-82, p. 245 = RCJB 1983, p. 199 noot J. HERBOTS; Cass. 
15 mei 1986, Pas. 1986, I, p. 1123 = RCJB 1990, p. 108 noot P. GERARD “Vers une définition nouvelle de 
l'obligation sous condition suspensive?” = JT 1997, p. 4. 
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In de rechtspraak en rechtsleer vindt men meermaals de formulering dat “de nakoming of de niet-
nakoming van een van de verbintenissen waartoe partijen zich hebben verbonden, kan niet worden beschouwd 
als een opschortende voorwaarde”. De formule is misleidend. Het klassieke arrest is cassatie 8 
september 2005706, dat m.i. moet gelezen wordt in het licht van het feit dat het om een vraag 
van fiscaal recht ging. Een belangrijk deel van de rechtsleer in het burgerlijk recht neemt die 
stelling gewoon over, maar burgerrechtelijk is de stelling m.i. fout, aangezien in een wederkerige 
overeenkomst de exceptie van niet-nakoming in wezen juist inhoudt dat de opeisbaarheid van 
de verbintenis van de ene partij opgeschort is zolang de andere partij niet nakomt of aanbiedt 
na te komen. Bovendien spreekt het BW ook van een ontbindende voorwaarde inzake de 
mogelijkheid om zich van een verbintenis te bevrijden indien de wederpartij de tegenprestatie 
niet nakomt (art. 1184 BW), zodat het niet om het concept voorwaarde gaat. De verwarring 
berust m.i. hierop dat het ontstaan en de opeisbaarheid van een verbintenis worden verward. 
Zo verdedigt Van Quickenborne de traditionele stelling met de redenering dat de verbintenis 
onder opschortende voorwaarde pendente conditione nog niet bestaat (wat ook voor hem niet 
uitsluit dat uit de overeenkomst intussen wel een andere verbintenis pendente conditione kan 
gelden707). Wél juist is dat men niet kan ontsnappen aan de regels inzake wanprestatie louter 
door in een wederkerige overeenkomst de verbintenissen te kwalificeren als aangegaan onder 
opschortende voorwaarde van de tegenverbintenis708. Maar een opschortende voorwaarde van 
nakoming van een verbintenis moet natuurlijk geacht worden te zijn aangegaan in het 
uitsluitend voordeel van de schuldeiser van die verbintenis en kan dus onmogelijk ongeroepen 
worden door de schuldenaar zelf van die verbintenis. 
 
Ook juist is natuurlijk dat een potestatieve opschortende voorwaarde nietig is: een partij kan 
de eigen nakoming niet als voorwaarde bedingen voor de eigen verbintenis (waar die regel niet 
geldt voor de ontbindende voorwaarde, die potestatief kan zijn Cass. 24 februari 2014709). 
 
Voorbeelden. 
 
Sommige opschortende voorwaarden dienen verplicht te worden ingelast, bv. de niet-
uitoefening van het voorkooprecht van de pachter in een overeenkomst tot verkoop van het 
pachtgoed. 
 
 “Pay-if-paid”-beding: bepaling dat een contractspartij zijn wederpartij moet betalen indien de 
eerste zelf betaald wordt door de volgende schakel in de ketting van overeenkomsten (de 
hoofdaannemer moet de onderaannemer maar betalen als de hoofdaannemer door de bouwheer 
wordt betaald). 
 

2° In wiens voordeel is de voorwaarde bedongen ? 
 
Dit bepaalt of er eenzijdig afstand kan worden gedaan van de voorwaarde of niet, of men 
eenzijdig de termijn kan verlengen of niet, enz. Wanneer een opschortende voorwaarde die 
enkel in het belang van één partij werd bedongen, kan die er eenzijdig afstand van doen pendente 

                                                
706 Cass. 8 september 2005, Belgische Staat / Recona e.a., AR C.04.0407.N, FJF 2006, afl. 4, 345, NjW 2006, 
119, Pas. 2005, 1585, RW 2008-09, 980, T.Not. 2006, 12, noot J. GRILLET, TFR 2006, 573 noot W. 
VERMEULEN & T. DUMONT. 
707 M. VAN QUICKENBORNE, Voorwaardelijke verbintenissen, Kluwer Mechelen 2006, 128. 
708 In dat licht kan men het gebruik van de formule zien in bv. Hof Gent 4 maart 2013, NjW 2014, 362 noot C. 
LEBON. 
709 Cass. 24 februari 2014, C.13.0293.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20140224-
3. 



© Matthias Storme Gent-Mariakerke - versie 23 februari 2018  
 

147 

conditione710. Eenmaal de niet-vervulling vaststaat, zou daarvoor een akkoord tussen beide 
partijen nodig zijn711. 
 

3° Rechtsgevolg van opschortende voorwaarde en eraan gekoppelde termijn 
 
De opschortende voorwaarde schort de opeisbaarheid van een verbintenis op, in die zin dat 
voor de vervulling van de voorwaarde nakoming ook onverschuldigd is (daarin verschilt de 
opschorting van die bij een termijn, waar voortijdige nakoming niet onverschuldigd is).  
 
Indien aan de voorwaarde een termijn is gekoppeld dient goed te worden nagegaan of het gaat 
om: 
- een termijn waarbinnen de voorwaarde moet zijn gerealiseerd opdat de overeenkomst niet 
zou vervallen, 
- dan wel een termijn waarbinnen bepaalde verplichtingen moeten worden nagekomen om het 
voordeel van de voorwaarde niet te verliezen, d.i. niet gebonden te zijn door de overeenkomst. 
 
Pendente conditione is de schuldenaar van de verbintenis onder opschortende voorwaarde 
niettemin tot secundaire verbintenissen gehouden, zoals in het bijzonder de verbintenis de 
vervulling van de voorwaarde niet te verhinderen indien dit de bedoeling is van de voorwaarde. 
 

Duur van de verbintenis  
 

1° Terminologie: termijn / duur 
 
Een termijn of tijdsbepaling bij een verbintenis kan twee zeer verschillende betekenissen 
hebben: 
- als een bepaling van de inhoud van de verbintenis; dat noemen we duidelijkheidshalve de 
"duur" en bespreken we hier; 
- het kan echter ook een bepaling zijn inzake de modaliteiten van nakoming van een verbintenis; 
dat wordt infra 4, c) besproken. 
 

2° Relevantie bepaalde / onbepaalde duur 
 
Een verbintenis heeft ofwel een bepaald voorwerp, ofwel een bepaalde duur ofwel een 
onbepaalde duur (wordt soms ook afgeleid uit art. 1780 BW). De duur van de verbintenis bepaalt 
mee de regels voor opzegbaarheid ervan. Een contractuele verbintenis van onbepaalde duur kan 
op elk ogenblik opgezegd worden voor de toekomst, zie de bespreking onder d).  
 
Wanneer een verbintenis een (bepaalde of onbepaalde) duur heeft, kunnen er ook vragen rijzen 
over de schorsing van de verbintenissen, niet in de zin van een uitstel van de prestatie, maar van 
een vermindering van de verschuldigde prestaties, zie de bespreking onder e). 
 

3° Criteria / kwalificatie duur 
 
Volgens een cassatie-arrest van 10 november 2011 is een verbintenis onder ontbindende 
voorwaarde zonder tijdsbepaling een verbintenis van onbepaalde duur712 – en dus als dusdanig 
                                                
710  Zie hiervoor Cass. 30 juni 2016, C.15.0414.N, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-
20160630-17&idxc_id=302714 = RW 2016-17, 1535 noot S. JANSEN. 
711 S. JANSEN. " Het Hof van Cassatie erkent de mogelijkheid afstand te doen van een opschortende voorwaarde 
hangende de voorwaarde", RW 2016-17,  1535, nr. 6 
712 Cass. 10 november 2011, C.10.0438.N, Park Atlantis, 
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opzegbaar. Sommige overeenkomsten waarin de partijen een bepaalde duur hebben vastgelegd, 
worden in bepaalde gevallen krachtens de wet omgevormd in overeenkomsten van onbepaalde 
duur  (woninghuur, concessie-overeenkomsten, arbeidsovereenkomsten, ...) 
 
Een leningovereenkomst waarbij de termijnen voor terugbetaling bepaald zijn, is daarentegen 
een overeenkomst met een bepaald voorwerp, waarbij de tijdsbepaling de nakoming van de 
prestaties betreft.  
 
Bepaalde soorten overeenkomsten zijn krachtens de wet steeds van onbepaalde duur, tenzij zij 
aan de vereisten voldoen om ofwel een overeenkomst van bepaalde duur of voor een bepaald 
voorwerp te zijn; van bepaalde duur kunnen zij meestal slechts zijn voor een korte duur, en een 
voortzetting van de overeenkomst nadien zal ze omzetten in een overeenkomst van onbepaalde 
duur (zie de voorbeelden infra 5 e). 
 

Opzegbaarheid van contractuele verhoudingen van onbepaalde duur 
 

1° Basisregel 
 
Opzegbaarheid is van dwingend recht bij contractuele verhoudingen van onbepaalde duur; de 
opzegging is op elk ogenblik mogelijk mits ze geschiedt met een redelijke termijn713. De 
opzegging is onrechtmatig indien de termijn te kort is en dit in strijd komt met de eisen van de 
goede trouw (Vb. Hof Brussel 25 mei 2005714).  
 
Bij sommige soorten overeenkomsten van onbepaalde duur bepaalt de wet dwingende 
opzegtermijnen (huur, pacht, arbeidsovereenkomst, enz. – welke natuurlijk niet van toepassing 
zijn bij beëindiging op andere gronden) en eventueel ook vergoedingsplichten ter vermijding 
van ongerechtvaardigde verrijking (bv. bij handelsagentuur - art. XI.19 WER -, pacht e.d.). 
Daarbuiten kan de overeenkomst een opzeggingstermijn bepalen, mits die niet onredelijk is. 
Voor kredietovereenkomsten van onbepaalde duur, zie art. VII.98 § 1. 
 

2° Uitwerking 
 
Eenmaal de opzegging regelmatig is gebeurd, kan de opzeggende partij ook niet eenzijdig 
terugkomen op de opzegging; enkel bij akkoord van beide partijen kan de opzegging dan 
ongedaan worden gemaakt c.q. de overeenkomst terug in werking treden715. Omgekeerd sluit 
een geldige opzegging niet uit dat de overeenkomst nog achteraf ten laste van de opzegger kan 
ontbonden worden indien de opzegger de resterende verbintenissen niet nakomt of de uit de 

                                                
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20111110-14. het betreft wel een merkwaardige 
beslissing, want de ontbindende voorwaarde was eigenlijk niets anders dan een nieuw akkoord tussen partijen – 
als men die redenering doortrekt is elke overeenkomst van onbepaalde duur, aangezien ze steeds kan beëindigd 
worden door het akkoord van alle partijen, terwijl het nu juist de bedoeling is dat de overeenkomst dan niet 
eenzijdig kan worden opgezegd. Maar dit kan men natuurlijk vermijden door naast de voorwaarde ook een 
tijdsbepaling op te nemen. 
713 Cass. 7 juni 2012, C.11.0449.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120607-4. 
714 RW 2008-9 nr. 1 
715 Dit volgt onder meer uit Cass. 3 december 2007, C.06.0208.F, RW 2010-2011, 1431 noot A. VAN 
OEVELEN “Het definitief en onherroepelijk karakter van de regelmatig gegeven opzegging van een 
overeenkomst”; Cass. 7 juni 2012, C.11.0449.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20120607-4. 
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opzegging ontstane restitutieverbintenis (bv. bij opzegging van een huur) niet nakomt (Cass. 25 
april 2013716). 
 
Behoudens bij ontijdige opzegging (infra 3)° of bijzondere wetsbepalingen, is er bij opzegging 
van een overeenkomst van onbepaalde duur géén schadevergoeding verschuldigd (zo speelt art. 
1794 BW niét: Cass. 29 mei 2015717). 
 

3° Sanctie van tijdigheidsvereiste 
 
Een ontijdige opzegging (inbegrepen een opzegging met een te korte opzeggingstermijn) wordt 
gesanctioneerd met schadevergoeding. Men kan in theorie nakoming vorderen, maar een vonnis 
ten gronde daartoe zal men niet tijdig krijgen. 
 
De schadevergoeding is een contractuele aanspraak, geen buitencontractuele (anders in het 
Franse recht, waar een rupture brutale wordt gezien als een oneerlijke handelspraktijk, zie art. L-
442-6,I, 5° Code de commerce), wat ook spoort met de kwalificatie onder Europees 
procesrecht718. 
 
- in kort geding? Cass. 6 november 1987: uitvoering opleggen van een beëindigde 
overeenkomst kan niet. Maar Cass. 12 januari 2007719 nuanceert: rechter in kort geding kan de 
opzegging zelf niet ongedaan maken, maar wel de uitwerking van de opzegging opschorten. 
Formulering van het voorwerp van de eis is dus belangrijk. 
 

Schorsing van duurovereenkomsten 
 
Hierbij moet men goed onderscheiden tussen twee soorten schorsing / opschorting: 
- diegene waarbij de nakoming van een verbintenis enkel wordt uitgesteld (zoals in beginsel het 
geval is bij de exceptio non adimpleti contractus), maar nadien moet worden ingehaald tenzij er een 
ontbinding volgt die deze omvat; 
- diegene waarbij de verbintenis gedurende een bepaalde periode niet geldt en achteraf ook niet 
moet worden ingehaald (bv. bij arbeidsovereenkomsten (nader geregeld in de Wet 
Arbeidsovereenkomsten); afname van nutsleveringen, enz. ; in zekere zin ook de schorsing van 
een kredietopening (nader geregeld in art. VII.98 § 2 WER). 
 

Flexibiliteit als modaliteit 
 
In bepaalde soorten overeenkomsten vormt de flexibiliteit een bijzondere modaliteit, krachtens 
dewelke een van de partijen eenzijdig binnen bepaalde parameters de inhoud van de verbintenis 
kan varieren in ruil voor een vergoeding (d.i. een korting op de prijs dan wel een meerprijs 
naargelang het de leverancier of de afnemer is die de keuze heeft).  
 
Zo bv. de 'vraagflexibiliteit' in electriciteitsovereenkomsten (art. 19bis en v. 
Elektriciteitsmarktwet van 29 april 1999, zoals ingevoegd door de W. 13 juli 2017). 
 

                                                
716 Cass. 25 april 2013, C.12.0394.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20130425-10 = 
RW 2014-15, 579. 
717 Cass. 29 mei 2015, C.13.0390.N 
718 HvJ 14 juli 2016, Granarolo / Ambrosi Emma France, curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-196/15. 
719 RW 2008-9, 607. Zie verder I. CLAEYS & P. TAELMAN, “Contract en kort geding”, in Actuele ontwikkelingen 
inzake verbintenissenrecht (red. V. Sagaert & D. Lambrecht), (2009), p. (159) 207 v. 
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Hoofdstuk 4. Modaliteiten van nakoming 
 
Het BW bevat de suppletieve regels betreffende de modaliteiten van de nakoming (voor zover 
uit de bepaling van de inhoud van de overeenkomst niets anders volgt). Het betreft vnl. regels 
inzake de modaliteiten van de nakoming die moeten vervuld zijn opdat de prestatie conform 
de verbintenis zou zijn: wanneer, waar, door wie, aan wie. 
 
Het BW spreekt over betaling, maar dit woord wordt gebruikt in de ruimere betekenis van 
nakoming en niet enkel van nakoming van een geldschuld (betaling van een geldsom). 
 
Bij de regels inzake “betaling” vindt men traditioneel twee verschillende zaken, die hier apart 
worden besproken: enerzijds de vraag aan welke vereisten een prestatie moet voldoen om 
conforme de verbintenis te zijn, wat hier wordt besproken, anderzijds de vraag  of er rechtens 
een betaling heeft plaatsgevonden (en met name op welk tijdstip), vraag die onder 6.a. aan bod 
komt. 
 

Aan wie moet nagekomen worden 
 
Om bevrijdend te zijn, moet de prestatie in beginsel gebeuren aan een handelingsbekwame (2°) 
en ontvangstbevoegde (1°): 
 

1° Ontvangstbevoegdheid 
 
Ontvangstbevoegd of inningsbevoegd is in beginsel de schuldeiser of aan iemand die volmacht 
van hem heeft, of die door de rechter of door de wet gemachtigd is om voor hem te ontvangen 
(inningsbevoegdheid) (art. 1239, I)720. 
 
Niettemin is de betaling aan een ander bevrijdend indien de schuldeiser de betaling bekrachtigt 
of indien hij er voordeel uit getrokken heeft (art. 1239 II BW). Een voorbeeld van het laatste in 
Cass. 6 mei 2011721: onderhoudsbijdragen die de vader verschuldigd is aan de moeder ten 
behoeve van zijn dochter, en die hij rechtstreeks aan zijn dochter heeft betaald.  
 
De schuldeiser is niet ontvangstbevoegd wanneer derden rechten op de schuldvordering hebben 
die tegenwerpelijk zijn aan de schuldenaar, zoals: 
- een ter kennis gebrachte of erkende cessie of inpandgeving 
- een ter kennis gebrachte sommen- of inkomstendelegatie  
- een rechtstreekse vordering die ter kennis is gebracht of die men diende te kennen; 
- een inhoudingsplicht wegens fiscale of sociale schulden van de schuldenaar (art 400 v. WIB en 
30bis en 30 ter RMZ-Wet; of genotificeerde schulden in een akte of attest van erfopvolging, ...) 
Hetzelfde geldt wanneer schuldvordering in beslag is genomen (derdenbeslag, faillissement, ...). 
Zie daarvoor de werken goederenrecht en/of insolventierecht, alsook infra de bespreking van 
de cessie en subrogatie.  
 

                                                
720  Voor het voorbeeld van invordering van wegsleepkosten door de takelmaatschappij, die daartoe de opdracht 
heeft gekregen van de overheid, zie Cass. 28 september 2015, C.15.0067.N, 
jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20150928-1. 
Voor de uitwerking van de inningsbeveoegdheid, zie o.m. S. RUTTEN, De betaling, 63 v. nr. 77 v. 
721 Cass. 6 mei 2011, C.10.0385.N,  jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20110506-1 = 
RW 2011-2012, 790, kritische noot S. MOSSELMANS “Rechtstreekse betaling van alimentatie aan het kind in plaats 
van aan de ouder”. 
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Ook de afgifte van andere goederen dan geldsommen kan geblokkeerd zijn ter bescherming 
vand e fiscus (bv. kluis bij overlijden titularis; art. 95 en 100 W. Succ. en 3.10.5.5.2 en 3.13.1.3.1 
§ 6 en 7 Vl.C.Fiscaliteit.)  
 
Bij echtgenoten betekent het feit dat de inkomsten in de huwgemeenschap vallen nog niet dat 
de inkomsten van de ene echtgenoot door de andere kunnen worden geïnd: krachtens art. 217 
BW ontvangt elke echtgenoot zijn inkomsten alleen.  
 
Voor de regels bij pluraliteit van schuldeisers, zie verder hoofdstuk 8. 
 
Kan een schuldeiser zichzelf inningsonbevoegd maken ? Aangezien een schuldeiser in beginsel 
zonder akkoord van de schuldenaar zijn schuldvordering kan overdragen of in pand geven (zie 
de bespreking van de cessie in Deel VII) en door kennisgeving daarvan de schuldenaar kan 
verplichten enkel nog aan de cessionaris c.q. pandhouder te betalen, voor zover dit geen 
verzwaring van de verbintenis inhoudt (kosten), moet het ook mogelijk zijn om onder hetzelfde 
voorbehoud de schuldenaar te verplichten te betalen aan een lasthebber (inningsvolmacht) of 
aan een delegataris (zie de bespreking van de delegatie in Deel VII). Dit laatste leidt men soms 
af uit art. 1277 II BW, dat bepaalt dat de aanwijzing door de schuldeiser van een persoon die 
voor hem moet ontvangen, geen schuldvernieuwing meebrengt. 
 

2° Ontvangstbekwaamheid 
 
Indien de schuldeiser onbekwaam is om de prestatie te “ontvangen” (zie over het rechtskarakter 
van de betaling infra), is de betaling niet bevrijdend, behalve in de mate waarin de prestatie hem 
tot voordeel heeft gestrekt (art. 1241 BW) (ook is de terugvordering in geval van nietigheid van 
de titel ook maar mogelijk in dezelfde mate, supra), of wanneer de betaling geldig is bekrachtigd.   
 
Er zijn een reeks bijzondere regels voor betalingen waar een onbekwame recht op heeft; zo 
bepaalt art. 68 van het nieuwe wetboek verzekeringen dat de betaling door een verzekeraar moet 
gebeuren op een rekening die op zijn naam is geopend en die onbeschikbaar is tot de 
meerderjarigheid of het opheffen van de onbekwaamheid, onverminderd het recht op wettelijk 
genot. 
 

Door wie kan nagekomen worden 
 
Het Hof van cassatie legt art. 1237 BW ruim uit: de schuldeiser de nakoming door een derde 
weigeren (bij elke soort prestatie, niet alleen een verbintenis tot doen) indien hij een wettige 
reden heeft die kan gelegen zijn in het belang dat de verbintenis, gelet op zijn aard, door de 
schuldenaar zelf wordt voldaan of het belang dat de schuldeiser heeft bij de niet-nakoming door 
een bepaalde derde722. In een arrest van het Hof van cassatie van 2 februari 2012 is beslist dat 
dit belang eigen moet zijn aan de schuldeiser, en  gebreken die de verhouding tussen de derde-
betaler en de schuldenaar betreffen (in casu de vraag of de schuldenaar de solvens niet bedroog), 
dus geen belang opleveren voor de schuldeiser om de betaling door de derde te weigeren723 (in 

                                                
722  Cass. 28 september 1973, Arr. 1974, 101 = Pas. I 91 = RW 1973-74, 1158 = RCJB 1974, 238 noot J. VAN 
DAMME; Cass. 6 februari 2012, Smulders t. Marechal, C.11.0335.N, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120202-8 = RW 2014-15, 1659 noot S. RUTTEN, 
“Over het recht van de schuldeiser om nakoming door een derde te weigeren: de schuldeiser is niet de hoeder 
van zijn betaler”. 
723 Cass. 6 februari 2012, Smulders t. Marechal, C.11.0335.N, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120202-8 = RW 2014-15, 1659. De regeling in het 
DCFR is een stuk restrictiever (art. III-2:107). 
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geval van bedrog dient de solvens immers terug te vorderen van de schuldenaar en niet van de 
schuldeiser). 
 

Tijdstip van nakoming - uitvoeringstermijn - opeisbaarheid en betaalbaarheid 
 
Zoals hoger gezegd moet men de termijn als modaliteit van nakoming onderscheiden van de 
duur als voorwerp van een verbintenis. Het laatste werd hoger 3.c) besproken, het eerste hier. 
Het gaat hier dus niet om de termijnen die bepalen welke verbintenissen er zijn. 
 

1° Normaal tijdstip van opeisbaarheid 
 
De verbintneis is in beginsel opeisbaar zodra ze ontstaat, tenzij er uit de overeenkomst, wet of 
gebruik een termijn volgt. Wel is bij wederkerige verbintenis de ene verbintenis niet opeisbaar 
zolang de tegenprestatie niet wordt nagekomen, tenzij er een voorleveringsplicht voortvloeit uit  
uit de overeenkomst, wet of gebruik. Dit heeft in de praktijk geleid tot gebruiken zolas bv. bij 
de verkoop van vastgoed, waarbij de betaling gebeurt via de notaris, en de prijs (behalve het 
voorschot) slechts dient te worden betaald aan de verkoper nadat de akte is verleden en ter 
overschrijving is neergelegd724. 
 
Bij handelsovereenkomsten bepaalt de Wet Betalingsachterstand van 2 augustus 2002 enkele 
regels inzake de opeisbaarheid van de prijs. 
 
Bij aansprakelijkheidsverzekeringen: 
- ontstaat de aanspraak van de verzekerde tot dekking (wegens het voorvallen van de schade die 
in de overeenkomst is beschreven) wanneer de benadeelde aanspraak maakt op 
schadevergoeding; onder meer art. 18 en 19 WAM regelen de uitvoeringstermijn voor betaling; 
- is de aanspraak op terugbetaling van de vergoeding die de verzekerde zelf aan de benadeelde 
heeft betaald, pas opeisbaar vanaf de datum waarop de verzekerde de benadeelde heeft 
betaald725. 
 
Bij schadeverzekeringen: zie art. 121 § 2 VerzW (voorheen 67 § 2 LVO)726. 
 

2° In wiens voordeel geldt de tijdsbepaling 
 
Een tijdsbepaling geldt in beginsel in het voordeel van de schuldenaar, d.w.z. dat de schuld 
voordien wel betaalbaar is maar niet opeisbaar. Voor een meer specifieke regeling bij de 
vervroegde terugbetaling van kredieten, zie de bespreking daarvan infra. 
 
Uit de overeenkomst kan blijken dat de termijn in het voordeel is van de schuldeiser, zodat ze 
voordien niet betaalbaar is maar wel opeisbaar, of van beide partijen, in welk geval ze voordien 
noch betaalbaar noch opeisbaar is. 
 

3° Uitlegging overeengekomen termijn voor uitvoering of voorwaarde 
 
Wanneer een overeenkomst naast een uitvoeringstermijn ook opschortende voorwaarden bevat, 
dan loopt die termijn in beginsel slechts vanaf het vervullen van de voorwaarden. Vb.: in een 
                                                
724  Zie in dit verband bv. Vred. Gent 4 april 2016, RW 2017-18, 114. 
725  Allebei Cass. 29 september 2011, C.09.0014.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20110929-4, RW 2012-13, 1330, ccl. Ag Vandewal in Arr.Cass. 2011, 1962. 
726  Voor een toepassing, zie Cass. 7 januari 2013, C.11.0387.F, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20130107-2. 
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verkoopcompromis wordt bedongen dat de akte moet verleden worden binnen 4 maanden, 
maar er is tevens een opschortende voorwaarde van het bekomen van een blanco 
bodemattest727 (dit los van de vraag of zo’n verkoopcompromis geldig is). Dit moet 
onderscheiden worden van de termijn die aan de voorwaarde zou worden gekoppeld (termijn 
waarbinnen de voorwaarde voor vervuld wordt gehouden of omgekeerd, zie supra 3.b)). 
 
Wanneer in de overeenkomst met opschortende voorwaarden ook een termijn wordt bepaald 
voor het verlijden van de authentieke akte als datum vanaf wanneer dit verlijden kan worden 
gevorderd, dan houdt dit nog niet in dat de overeenkomst vervalt als niet tegen die datum de 
opschortende voorwaarden vervuld zijn of er afstand van is gedaan (zo het Franse Hof van 
Cassatie)728. 
 

4° Verval van tijdsbepaling 
 
De tijdsbepaling vervalt en de verbintenis wordt opeisbaar in de gevallen van art. 1188 BW. 
Daarnaast kunnen bijkomende gevallen worden bedongen (bv. ook in een beding dat bepaalt 
wanneer het krediet kan worden opgezegd en opeisbaar worden gesteld). In het Engels spreekt 
men van een acceleration clause. 
 

5° Uitoefeningstermijn 
 
Een derde soort van termijnen zijn de specifieke termijnen voor de uitoefening van wilsrechten. 
Vele wilsrechten kunnen slechts binnen een bepaalde termijn worden uitgeoefend, sommige 
zelfs enkel op een welbepaald tijdstip (bv. de zgn. "Europese" optie op effecten die enkel op 
een welbepaalde dag (vervaldag) geldt). In het eerste geval vertonen ze enige gelijkenis met 
verjaringstermijnen, maar de regels inzake verjaring gelden in beginsel niet (daarom noemt ze 
soms vervaltermijnen, wat niet altijd een goede karakterisering is). Dat geldt ook voor 
bedenketermijnen (die ook termijnen voor de uitoefneing van een wilsrecht zijn). 
 
Ook wanneer er een minimumtermijn (wachttermijn) moet worden nageleefd, zoals bv. de 
termijn van 1 maand tussen het precontractueel informatiedocument en de sluiting van een 
commerciële samenwerkingsovereenkomst (art. X.27 WER), gelden hiervoor niet de regels 
inzake verjaring. Dergelijke termijnen worden begrepen volgens het normaal spraakgebruik729.  
 

Plaats van nakoming 
 
De plaats van nakoming is vaak relevant voor de territoriale rechtsmacht en bevoegdheid van 
de rechter.  
 
Bij gebreke aan nadere bepaling van de plaats van nakoming is een schuld “haalbaar”, dus een 
“haalschuld”, en geen “brengschuld”: nakoming dient te geschieden op de plaats van de 
schuldenaar. 
 
                                                
727 Hof Brussel 6 februari 2012, Justel N-20120206-1, 
www.mdseminars.be/nl/bibliotheek/vennootschapsrecht/artikelen/BUR-R-482.pdf. 
728 Cass. Fr. 21 november 2012, 3e Civ., nr. 1396 (Zaak 11-23.382), 
www.courdecassation.fr/publications_cour_26/arrets_publies_2986/troisieme_chambre_civile_3171/2012_40
97/novembre_4379/1396_21_24705.html. 
729  Cass. 12 mei 2016, C.15.0218.N, RW 2016-17, 1504: inzake art. X.27 WER: een termijn van 1 maand is niet 
gerespecteerd als de informatie op 26 september wordt evrstrekt en de overeenkomst reeds op 26 oktober wordt 
gesloten. 
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Dit geldt in beginsel ook voor alimentatieschulden730. 
 
In internationale koopovereenkomsten worden vaak specifieke bedingen gebruikt die mee de 
plaats van levering bepalen. Bekend zijn de door de IKK gecodificeerde “Incoterms”, zoals 
FOB, CFR, CIF, enz... Volgens Cass. 3 september 2015 is bij een verkoop “CFR” met een 
beding “Cash against documents” de plaats van levering deze waar de documenten die de goederen 
vertegenwoordigen (inhb het cognossement), worden overhandigd aan de koper731. 
 
Voor sommige verbintenissen is er een gewoonte of gebruik dat de schuld draagbaar is, bv. 
voor de betaling van het ereloon van een advocaat op zijn kantoor732. 
 

Wijze van betaling van een geldsom 
 
Hier moet men onderscheid maken tussen de rekenmunt, betaalmunt en het betaalmiddel; 
 

1° Rekenmunt 
 
De rekenmunt bepaalt niet hoe de geldsom moet worden betaald, maar welke som moet 
worden betaald. 
 

2° Betaalmunt 
 
De schuldenaar is in beginsel steeds gerechtigd te betalen in de munt waarin de schuld is 
uitgedrukt (de rekenmunt), voor zover daarin betaalmiddelen bestaan die de schuldeiser moet 
aanvaarden (zie 3°). De schuldenaar mag ook betalen in de munt van de plaats van betaling, 
tenzij die niet oconvertiabel is in de munt van de schuldeiser, of de overeenkomst dit verbiedt 
(een zgn. effectivo-clausule)733.  
 
Indien de betaling niet gebeurt in de rekenmunt, rijst natuurlijk de vraag welke wisselkoers moet 
worden gehanteerd (d.i. de wisselkoers van welke plaats en welk tijdstip). 
 

3° Betaalmiddel 
 
Betaling van een geldsom kan in beginsel (behoudens geldige andersluidende overeenkomst of 
bijzondere wet) gebeuren door middel van: 
a) een wettig betaalmiddel (munten of bankbiljetten die op die plaats wettig betaalmiddel zijn); 
b)  op elke wijze (d.w.z. elk betaalmiddel) die gebruikelijk is of door de schuldeiser is aanvaard 
en niet ongepast is in de omstandigheden.  
 
Ad a) Evenwel is de betaling in cash verboden in een hele reeks gevallen: 
- voor meer dan 3000 Eu, tenzij tussen consumenten onderling (art. 67 § 2 I Witwaswet 18 
september 2017); 
- voor de prijs van de verkoop van een onroerend goed (art. 66 Witwaswet 2017); 

                                                
730 indirect Cass. 21 april 2015, P.13.0954.N 
731 Cass. 3 september 2015, C.14.0289.N, RW 2015-16, 459 noot = RW 2016-17, 1019. 
732 Bv. Arrrb. Oost-Vlaanderen 14 december 2015, RW 2016-17, 829 met verwijzing naar Brussel 15 april 
1999, JLMB 2000, 261; Brussel 6 juni 2002, JLMB 203, 355; Antwerpen 30 maart 1998, TBBR 2003, 329; Luik 
21 december 1961, JT 1962, 46; J.P. BUYLE, “Le juge des honoraires est en principe celui du lieu du cabinet de 
l’avocat” (noot onder Luik 17 januari 2009), JLMB 2009, 1434-1435. 
733 Vgl. UPICC 6.1.9 (1)(b). 
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- voor de aankoop door een niet-consument van edelmetaal, oude metalen en koperkabels, 
tenzij op een veiling (art. 67 § 2 II Witwaswet 2017) 
- voor de uitbetaling van loon: art. 5 Loonbeschermingswet 1965 zoals gewijzigd door W. 23 
augustus 2015: betaling van loon moet vanaf 1 oktober 2016 in beginsel giraal gebeuren, 
behoudens afwijkende CAO of afwijkend gebruik vastgesteld overeenkomstig het 
uitvoeringsbesluit.  
 
Ad b) Handelaars zijn verplicht om te aanvaarden dat betalingen door andere handelaars van 
meer dan 10.000 frank gebeuren per overschrijving op bankrekening of  gekruiste cheque (art. 
3 KB nr. 56 van 10 november 1976), zij het dat dit maar als betaling geldt vanaf de effectieve 
ontvangst. 
 
Hoofdstuk 5. Wijziging van contractuele verbintenissen of rechtsverhoudingen 
 

Vooraf: terminologische opmerking 
 
Men moet de beëindiging van overeenkomsten en die van verbintenissen onderscheiden. Het 
onderscheid wordt m.i. echter vaak onjuist gehanteerd. Op de eerste plaats is het natuurlijk zo 
dat het nooit de overeenkomst s.s. is die beëindigd wordt, aangezien de overeenkomst een 
rechtsfeit is dat op een bepaald ogenblik plaatsgevonden heeft. Het is dus steeds de 
contractuele rechtsverhouding of een onderdeel ervan die beëindigd wordt. Toch kan het 
zinvol zijn te spreken van beëindiging van de overeenkomst, mits men die uitdrukking beperkt 
tot het geval van een rechtsverhouding waarin voortdurend nieuwe verbintenissen ontstaan of 
verder oplopen (duurovereenkomsten) en niet toepast op een overeenkomst die verbindt tot 
welbepaalde prestaties (eerder dan prestaties gedurende een bepaalde of onbepaalde duur). In 
het aldus beperkte geval waar dit zinvol is, is de uitdrukking “beëindiging van de 
overeenkomst” geen alternatief voor “beëindiging van de contractuele verbintenis”, vermits 
het er niet om gaat de verbintenissen te beëindigen, maar de periode af te bakenen waarvoor 
er verbintenissen gelden (die al dan niet reeds uitgevoerd zijn). Het gaat dus eigenlijk om een 
nadere bepaling dan wel een wijziging van de overeenkomst. Bv. de beëindiging van een huur 
of arbeidsovereenkomst bepaalt voor welke periode er huur of loon verschuldigd is, loon of 
huur dat al dan niet reeds betaald is voor de datum van beëindiging. De beëindiging van de 
overeenkomst “fixeert” aldus de inhoud van de contractuele rechtsverhouding. Wel is het zo 
dat volgens de cassatierechtspraak vanaf die datum van fixatie nieuwe rechtsregels niet 
toepasselijk zijn, ook niet indien het om dwingend recht gaat734 (waar op de uitvoering van een 
contractuele verbintenis normaal de nieuwe rechtsregel wel toepasselijk is indien het om 
dwingend recht gaat). 
 

Opzegging en andere gevallen van beëindiging bij overeenkomsten niet van 
onbepaalde duur  
 
De opzegbaarheid van overeenkomsten van onbepaalde duur werd hoger reeds besproken. 
Overeenkomsten van bepaalde duur daarentegen zijn slechts opzegbaar indien dit volgt uit: 
- de overeenkomst, 
- dan wel uit de wet. 
 

                                                
734 Cass. 12 maart 2012, S.10.0154.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120309-6, 
RW 2012-13, 1307, in casu de (niet-)toepassing van de arbeidsrelatiewet (vermoeden van band van 
ondergeschiktheid) op arbeidsovereenkomsten beëindigd voor de inwerkingtreding van de wet). 
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Bij overeenkomsten van bepaalde duur kan de rechter de opzegging toetsen aan de contractuele 
of wettelijke vereisten ervoor, alsook beslissen dat er geen geldige opzegging is gebeurd indien 
die vereisten niet zijn vervuld of er sprake is van rechtsmisbruik. Een ongeldige opzegging heeft 
maar uitwerking wanneer de wederpartij die aanvaardt en kan tot dan ook weer ingetrokken 
worden, behoudens rechtsmisbruik735. 
 
We bespreken de beëindigingsmogelijkheden die wettelijk zijn voorzien: 
 

1° Wegvallen van het verzekerd risico 
 
Verzekeringsovereenkomsten eindigen in beginsel bij het wegvallen van het risico. De 
verzekeringswet concretiseert dit in een aantal regels.  
 
De polis kan bepalen dat ook daarbuiten de verzekering een einde neemt. Wanneer een 
brandpolis bepaalt dat de verzekering een einde neemt wanneer de verzekerde het bezit niet 
meer heeft, en de verzekerde de zaak verkoop onder eigendomsvoorbehoud, dan eindig de 
verzekering bij de feitelijke levering, ook al is de verzekeringnemer nog eigenaar736.  
 

2° Onmiddellijk uit de aard van de overeenkomst en zonder vergoeding 
 
Sommige overeenkomsten kunnen uit de aard van de overeenkomst ten allen tijde beëindigd 
worden zonder opzeggingstermijn en in beginsel zonder vergoeding, ook al zijn ze niét van 
onbepaalde duur, in het bijzonder 1° de lastgeving (behalve bij een zgn. mandaat van 
gemeenschappelijk belang, waar dezelfde regels gelden als bij overeenkomsten in het algemeen), 
2° de overeenkomst met een advocaat737. 
 

3° Ten allen tijde mits opzeggingstermijn doch zonder vergoeding 
 
Bij woninghuur kan de huurder ten allen tijde opzeggen indien de huur niet geregistreerd is (art. 
3 § 5 lid 3 Woninghuurwet)738 
 

4° Tussentijdse opzegmogelijkheid zonder vergoeding  
 
De verhuurder die zorgt voor registratie739 daarentegen heeft recht op een opzeggingstermijn 
van 3 maanden door de huurder, zij het in de eerste periode van 3 jaar zonder vergoeding. 
 
Bij andere is er een dwingende opzegmogelijkheid in geval van stilzwijgende verlenging na de 
oorspronkelijke contractsduur, bv.: 
- art. VI.91 § 2 WER inzake dienstenovereenkomsten en gemengde overeenkomsten (ten gunste 
van de consument): 2 maanden;  
- lex specialis in art. 2, 4 ° KB van 12 januari 2007 vastgoedmakelaars (ten gunste van beide 
partijen): één maand. Daardoor wordt de overeenkomst na de oorspronkelijke verlenging een 
overeenkomst van onbepaalde duur. 
 
                                                
735 Cass. 7 juni 2012, C.11.0449.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120607-4 = 
RW 2013-14, 903. 
736  Hof Luik 23 april 2012, TBH 2013, 544. 
737  Cass. 17 januari 2011, nr. F.10.0018.F, RW 2012-13, 1137. 
738 Dit geldt ook wanneer de huurovereenkomst mondeling is: GwH nr. 182/2011 van 1 december 2011, 
www.const-court.be/public/n/2011/2011-182n.pdf. 
739 Wat intussen ook online kan gebeuren via http://financien.belgium.be/myrent . 
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5° Op bepaalde gronden 
 
Voor bepaalde soorten bijzondere overeenkomsten is er een opzegbaarheid in geval van 
”wettige reden”, ook al is er een bepaalde duur of voorwerp. Als wettige reden geldt op de eerste 
plaats een ernstige tekortkoming, in welk geval de opzegging eigenlijk neerkomt op een 
ontbinding wegens wanprestatie (zie verder) zonder terugwerkende kracht. Bij sommige 
overeenkomsten wordt het begrip “wettige reden” wel ruimer begrepen, i.h.b.: 
- bij overeenkomsten om niet; 
- bij verzekeringen: opzegmogelijkheid na schadegeval - art. 86 § 1 lid I VerzW. 
 
Bij sommige overeenkomsten van bepaalde duur voorziet de wet een tussentijdse opzegmogelijkheid 
op bepaalde gronden zonder vergoeding, bv. in art. 3 § 2 en 3 Woninghuurwet en art. 7 
Pachtwet.  Indien die opzegging nadien door een overeenkomst tussen partijen wordt 
vervangen, is de realisatie van het opgegeven motief niet meer van belang740. 
 
Behoudens wanneer dit door dwingende regels wordt uitgesloten, kan een overeenkomst 
natuurlijk ook een beding bevatten dat een eenzijdige beëindiging op bepaalde gronden mogelijk 
maakt. 
Voorbeelden:  
- controlewijzigingsbeding (change of control clause), beding dat aan de begunstigde bepaalde 
rechten toekent wanneer de controle over een bepaalde vennootschap wijzigt. 

6° Mits vergoeding 
 
Verder voorziet de wet soms in een mogelijkheid van opzegging (met termijn) of onmiddellijke  
beëindiging zonder motiveringsplicht maar tegen een vergoeding:  
- bij vastgoedmakelaardij met een consument (art. 2, 9° KB van 12 januari 2007 
bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars); 
- tussentijdse opzegging van woninghuur door de verhuurder (art. 3 § 4 Woninghuurwet); 
- opzegging met een termijn van 3 maanden door de huurder, mits vergoeding bij opzegging 
tijdens de eerste periode van 3 jaar van een geregistreerde huur (art. 3 § 5 lid 2 Woninghuurwet); 
- voor de regels inzake vervroegde terugbetaling van kredieten, zie infra c) 4°. 
 
Volgens art. 1794 BW zijn aannemingsovereenkomsten steeds opzegbaar tegen integrale 
vergoeding; hier gaat het veeleer om wanprestatie waarbij de aannemer evenwel geen uitvoering 
kan vorderen maar enkel ontbinding met schadevergoeding verkrijgt. 
 
NB. Naast de opzegging zijn er andere gevallen van beëindiging van overeenkomsten van 
bepaalde duur, waarvoor dan de regels inzake opzegging niet gelden, bv. de regel van art. 595 
BW voor beëindiging van een huur toegestaan door een vruchtgebruiker (op het einde van de 
lopende negenjarige periode)741. 
 
Net zoals bij overeenkomsten van onbepaalde duur zijn er ook bij overeenkomsten van 
bepaalde duur eventueel ook vergoedingsplichten ter vermijding van ongerechtvaardigde 
verrijking (bv. bij handelsagentuur, pacht e.d.). 
 

                                                
740 Rb. West-Vlaanderen Brugge 9 november 2015, RW 2016-17, 788. 
741  Zie onder meer Cass. 3 mei 2012, C.11.0397.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20120503-11. 
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Andere vormen van wijziging van verbintenissen  
 

1° Door wijzigende overeenkomst, novatie, afstand van beding 
 
Cass. 23 maart 2009742: de rechter kan de bedoeling tot schuldvernieuwing afleiden uit het feit 
dat partijen een wezenlijk element van de overeenkomst hebben gewijzigd (in casu een 
kredietovereenkomst). 
 
De afstand van een verbod tot huuroverdracht kan worden afgeleid uit het zonder voorbehoud 
aanvaarden van huur betaald door de nieuwe huurder; dit houdt wel nog geen bevrijding in  van 
de oude huurder, die mee gehouden blijft743 (zie infra). 
 
De instemming van een werknemer met een belangrijke eenzijdige wijziging van de  
arbeidsomstandigheden door de werkgever (en afstand van de mogelijkheid de verbreking door 
de werkgever in te roepen) kan worden afgeleid uit de gedraging van de werknemer die na 
kennisname van de wijziging de gewijzigde arbeidsovereenkomst voorzet, al heeft hij eerst de 
verbreking vastgesteld (in casu anderhalve maand in de nieuwe functie gewerkt vooraleer toch 
weer de verbreking in te roepen)744. 
 

2° Uitstel van betaling (art. 1244 BW) 
 
Bij uitstel van betaling gaat het niet om een verlenging van de overeenkomst, maar enkel om 
de opschorting van de opeisbaarheid van een afzonderlijk verbintenis. Dat heeft bv. tot gevolg 
dat wanneer de rechter uitstel van teruggave van het gehuurde goed verleent aan de huurder, 
de verschuldigde vergoeding geen huur is maar een bezettingsvergoeding745. 
 

3° Gewijzigde omstandigheden 
 
Wijzigt de inhoud van de overeenkomst bij gewijzigde omstandigheden ? In beginsel niet. Ook 
een onvoorzienbare wijziging doet geen afbreuk aan het overeengekomene. Maar Het Hof van 
cassatie heeft in meerdere arresten746 de imprevisieleer aanvaard in een internationale koop 
onder CISG (als interpretatie van de onderliggende beginselen van de CISG (Weens kooprecht) 
door verwijzing naar de Unidroit PICC. 
 
De gewijzigde omstandigheid kan er ook toe leiden dat niet zozeer de nakoming van de 
verbintenis verzwaard wordt, maar dat het nut van de tegenprestatie vervalt; de vraag is dan of 
een schuldenaar moet betalen voor een prestatie waar hij niets aan heeft. Die vraag rijst bv. in 
bevoorradingscotracten waar een partij er zich toe engageert een bepaalde afname te betalen, 
ook wanneer men de goederen niet afneemt (in het bijzonder zg. take-or-pay clausules, courant 
in bv. energiebevoorradingscontracten).  
 

                                                
742 Cass. 23 maart 2009, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20090323-3 
743 Vred. Zoutleeuw 6 maart 2014, RW 2014-15, 1030. 
744  Cass. 9 november 2015, S.13.0042.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20151109-
2 = RW 2016-17, 189. 
745  Cass. 2 april 2009, RW 2011-2012, 953. 
746 Cass. 19 juni 2009, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20090619-4 = RW 2009-2010, 
744 en artikel K. COX, "Gewijzigde omstandigheden in internationale koopcontracten: het Hof van cassatie als 
pionier" = DAOR noot D. PHILIPPE = ERPL met annotaties; Cass. 12 april 2013, RW 2013-14, 1615 met concl. 
p-g Leclercq, Arr.Cass. 2013, 910. 
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4° Vervroegde terugbetaling  
 
Bij bepaalde vormen van lening of krediet is er is dwingend een mogelijkheid van vervroegde 
terugbetaling van het kapitaal (voor consumentenkrediet art. VII.96 WER, hypothecair krediet 
art. VII.123 WER en de meeste kredieten aan KMO’s, art. 9 W. 21 december 2013 (zoals 
gewijzigd W. 21 december 2017)). In beginsel kan de kredietverlener daarvoor een 
wederbeleggingsvergoeding bedingen; die vergoeding wordt dan weer beperkt in een aantal 
gevallen: 
- door art. 1907bis tot hoogstens 6 maanden interest, maar deze bepaling is slechts van 
toepassing bij leningen op interest en niet bij de zuivere kredietopening (zoals kaskrediet en 
revolving krediet, d.w.z. kredietlijnen die op elk ogenblik zonder toestemming van de 
kredietverlener kunnen worden opgenomen)747; zij geldt wel ongeacht of de overeenkomst een 
vervroegde terugbetaling toestaat dan wel deze verbiedt748; 
- door VII.97 WER bij consumentenkrediet: de nog niet verlopen rente wordt vervangen door 
een contractueel te bedingen billijke wederbeleggingsvergoeding (bij een gedeeltelijke terugbetaling 
van een consumentenkrediet geldt de regel van gemeen recht in art. 1907 en 1907bis v. BW);  
-  art. 9 W. 21 december 2013 diverse bepalingen inzake financiering KMO's: voor kredieten 
aan KMO's tot 1 miljoen euro kan de wederbeleggingsvergoeding max. 6 maanden interest 
bedragen, ook als 1907bis niet van toepassing is, dus ook bij "kredietopeningen" (wel enkel 
leningen afgesloten na 10 januari 2014). 
- bij gereglementeerd hypothecair krediet maximum 3 maanden interest (art. VII.147/12 WER, 
vroeger VII.131 WER); voor hypotheekleningen wordt de wederbeleggingsvergoeding door art. 
25 EU-Richtlijn 2014/17749 overigens beperkt tot het werkelijk geleden financieel nadeel. 
 
Deze opzegmogelijkheid kan men ook zien als de mogelijkheid om de schuld voor de 
opeisbaarheid te getalen (zie hoger de bespreking in wiens voordeel een tijdsbepaling geldt). 
 

5° Recht op prijsaanpassing  
 
In bepaalde overeenkomsten is er van rechtswege een recht op aanpassing van de prijs in 
bepaalde gevallen, en meestal ook gebonden aan bepaalde termijnen. Zie bv. voor de 
handelshuurovereenkomst art. 6 I Handelshuurwet750. 
 
Voor prijsaanpassingsbedingen, zie hieronder d). 
 

6° Ius variandi uit de aard van de overeenkomst. 
 
Bepaalde soorten verbintenissen houden uit hun aard een bevoegdheid in van een van de 
partijen om de prestatie binnen bepaald egrnezen aan te passen. Zo is een overenekomst slechts 
een arbeidsovereenkomst indien de werknemer onder het gezag staat van de werkgever, wat 
inhoudt dat deze de arbeid kan aanpassen binnen bepaalde grenzen. De vraag of men bij beding 
die grenzen kan verruimen, komt eveneens onder d. ter sprake.  
 

Wijzigingsbedingen 
 
                                                
747 Onderscheid dat niet ongrondwettig werd geacht door GwH nr. 119/2013 van 7 augustus 2013, www.const-
court.be/public/n/2013/2013-119n.pdf.  
748 Cass. 24 november 2016, C.15.0409.F, Résidence Christalain/CBC Banque, 
jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=F-20161124-8. 
749 eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0017. 
750 Zie J. BAECK & I. CLAEYS, TPR 2017, nr. 1 
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1° Soorten wijzigingsbedingen 
 
Sommige overeenkomsten bevatten uitdrukkelijk of van rechtswege wijzigingsbedingen, 
krachtens dewelke de overeenkomst kan gewijzigd worden zonder het akkoord van alle 
partijen, ofwel eenzijdig, ofwel via een ander mechanisme.  

a) Zonder partijmarge 
 
Klassiek voorbeeld is een prijsindexatiebeding of vergelijkbaar prijsaanpassingsbeding. Daarbij 
zijn vele variaties mogelijk, bv. ook met een maximum en/of minimum na wijziging (bv. ‘cap 
clause’ en ‘floor clause’ in een beding tot aanpassing van de rentevoet in een lening). 
 
Hier kan de begunsigde partij kiezen of de wijziging intreedt, maar niet wat de wijziging is. 

b) Met partijmarge 
 
Hier gaat het om varianten op de partijbeslissing, hoger besproken.  
 
Een andere variante vinden we bij collectieve-actie-bedingen, waarbij aaan de ene zijde slechts 
een meerderheid van de betrokkenen akkoord moet gaan.  Zo kunnen overeenkomsten tot 
uitgifte van obligatieleningen en dergelijke een dergelijk collectieve-actie-beding bevatten, 
krachtens hetwelk slechts een meerderheid van de houders van het effect moet akkoord gaan 
met een door de uitgever gevraagde wijziging en de minderheid daaraan gebonden is (zie bv. 
KB 9 juli 2000 betreffende de uitgifte van Staatsbons zoals gewijzigd door KB 17 februari 
2013; vgl. art. 568 v. Wb.Venn.). 
 

2° Beperkingen aan wijzigingsbedingen 
 
Bij bepaalde bijzondere overeenkomsten zijn sommige wijzigingsbedingen verboden of 
beperkt.  
 
- Voor prijswijzigingsbedingen geldt nog steeds art. 57 W. 30 maart 1976 betreffende 
economische herstelmaatregelen, dat de wijziging tot een doorrekenen van maximum 80 % en 
voor zover ze verwijzen naar parameters die de reële kosten vertegenwoordigen. Dat laatste 
impliceert dat diegene die een prijsaanpassing wil doorvoeren desgevraagd transparantie 
informatie moet geven over die reële kosten. 
 
- In bepaalde bijzondere overeenkomsten gelden specifieke beperkingen aan dergelijke bedingen 
(bv. woninghuurovereenkomsten, maar niet handelshuurovereenkomsten751). Zie bv. voor 
private ziekteverzekeringsovereenkomsten art. 204 VerzW (voorheen 138bis-4 LVO). In 
arbeidsovereenkomsten is een beding van eenzijdige wijziging van de overeengekomen 
arbeidsvoorwaarden nietig (art. 25 Arbeidsovereenkomstenwet). Bij beding kan de werkgever 
zich geen ruimere wijzigingsbevoegdheid voorbehouden dan diegene die ook zonder dat beding 

                                                
751 Een beding van progressieve huurprijsregeling is in beginsel geldig: M. DAMBRE, De huurprijs, 196 nr. 437; K. 
VANHOVE, “Knelpunten handelshuur. Perspectief van de advocaat”, in B. Tilleman, K. Vanhove en A. Verbeke 
(eds.), Knelpunten handelshuur (Antwerpen: Intersentia 2007), 103 v.; M. DAMBRE, “Kroniek van het 
handelshuurrecht 2006-2014”, RW 2015-16, (83) 88 nr. 23; Rb. Brugge 20 januari 2006, NjW 2006, 177 noot K.V. 



© Matthias Storme Gent-Mariakerke - versie 23 februari 2018  
 

161 

zou voortvloeien uit de omschrijving van de arbeid in de arbeidsovereenkomst752 nl. geen 
belangrijke wijziging van essentiële arbeidsvoorwaarden753. 
 
- In consumentenovereenkomsten geldt een bijzondere regeling in art. VI.83, 2° en 3° WER, 
die potestatieve wijzigingen in overeenkomsten van bepaalde duur verbiedt en in 
overeenkomsten van onbepaalde duur enkel toelaat mits een onmiddellijke kosteloze 
opzegging door de consument mogelijk is (zie onder 3°). Vgl. in KMO-financiering art. 13, 4° 
W. KMO-Financiering (zoals gewijzigd Wet 21 december 2017). Deze bepalingen gelden niet 
voor prijsindexeringsbedingen (niet potestatief). Voor eenzijdige wijzigingen van rentevoet e.d. 
in financiêle dienstenovereenkomsten vinden we daar ook specifiekere regels. 
 
Specifieke regels gelden ook voor bedingen in conusmentenovereenkomsten die een eenzijdige 
wijziging van de kenmerken van het product (83, 4°) of de leveringstermijn (83, 5°) betreffen. 
 
Zie ook de bepaling b) van Bijlage A bij RL 2003/55 w.b. gasleveringsovereenkomsten, waaruit 
voortvloeit dat de opzeggingsmogelijkheid een bijzondere motivering vereist: in C-359/11, 
Schulz, besliste het HvJ dat de consument tijdig (dus vooraf) moet geïnformeerd worden over 
de tariefwijziging, de reden ervoor en de omvang ervan754. 
 

3° Opzeggingsmogelijkheid bij wijziging 
 
Meerdere bepalingen van consumentenrecht houden in dat de consument de overeenkomst 
mag opzeggen in geval van wijziging door de onderneming.  
 
Wanneer de wijziging maar kan mits de wederpartij een mogelijkheid heeft tot kosteloze 
opzegging van de lopende overeenkomst, kan deze meestal maar in werking treden na 
behoorlijke kennisgeving aan de wederpartij; een specifieke bepaling in die zin vinden we in 
art. 78 VerzW (voorheen 23 LVO), dat de kennisgeving jegens de begunstigde van een 
verzekering regelt; de rechtspraak leidt uit de eisen van de goede trouw nadere eisen af voor 
deze kennisgeving; een misleidende kennisgeving blijft zonder gevolg755.  
 
Over prijsherziening bij energieleveringsovereenkomsten zie HvJ C-92/11, RWE / 
Verbraucherzentrale NRW756, dat onder meer beslist dat het opzeggingsrecht ook in concreto 
daadwerkelijk mogelijk moet zijn voor de consument - d.w.z. mogelijkheid om van leverancier 
te veranderen.  
 
De opzeggingsmogelijkheid bestaat niet noodzakelijk wanneer de wijziging enkel maar bestaat 
uit de indexatie van de prijs in toepassing van een indexatieclasule die deze koppelt aan een 
officiële index van consumentenprijzen. Zo m.b.t. Artikel 20, lid 2 Universeledienstrichtlijn 
(Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de 
universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische 

                                                
752 Zie recent naast een uitvoerige oudere literatuur I. VAN PUYVELDE, “De aanpasbaarheid van de bedongen 
arbeid. Een aanzet tot systematisering”, RW 2015-16, 1123 v. 
753  Formulering te vinden in Cass. 9 november 2015, S.13.0042.N, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20151109-2. 
754  HvJ 23 oktober 2013, curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-359/11. 
755  Zie bv. Hof Brussel 13 mei 2011, RW 2012-13, 858 noot Isabelle VRANCKEN “Goede trouw als (te?) 
ultieme grens bij een collectieve hospitalisatieverzekering voor bankrekeninghouders”. In casu was aan de 
verzekerde wel medegedeeld dat er wijzigingen waren, maar was in het bericht enkel melding gemaakt van de 
gunstige wijzigingen en niet van de ongunstige wijzigingen. 
756 HvJ 21 maart 2013, curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-92/11. 
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communicatienetwerken en -diensten) HvJ in Verein für Konsumenteninformation/A1 Telekom 
Austria757. 
 

Verlenging en hernieuwing van overeenkomsten van bepaalde duur 
 
Ook bevat de wet voor bepaalde soorten overeenkomsten regels inzake de (éénzijdige) 
verlenging of vernieuwing van overeenkomsten van bepaalde duur na het verstrijken van die 
duur, in afwijking van de regel dat er dan slechts een nieuwe overeenkomst loopt mits akkoord 
van alle partijen. 
 
Bij bepaalde overeenkomsten geschiedt die verlenging automatisch, tenzij een van de partijen 
opzegt. Dit is bv. het geval bij pacht en woninghuur: bij gebrek aan tijdige opzegging wordt de 
woninghuur of de pacht voor een duur van drie jaar (artikel 3, § 1, derde lid, van de 
Woninghuurwet van 20 januari 1991) of negen jaar (artikel 4 van de Pachtwet van 4 november 
1969) verlengd. Idem voor de 'pop-up-huur' (Vlaams Decreet van 8 juni 2016). 
 
In andere gevallen moet de partij die de verlenging wenst daartoe stappen ondernemen. Zo 
heeft de handelshuurder in beginsel recht op 3 huurhernieuwingen (art. 13 Handelshuurwet), 
mits hij deze tijdig en in de wettelijk voorgeschreven vorm aanvraagt (art. 14 lid 1 en 2 
Handelshuurwet)758. De hernieuwing berust op een minstens stilzwijgende toestemming van de 
verhuurder, dus op een nieuwe rechtshandeling, zodat wilsgebreken van de oorspronkelijke 
huurovereenkomst in beginsel de geldigheid van die nieuwe overeenkomst niet kunnen 
aantasten759. Dit is een meer algemene regel. 
 
Daarbuiten kan er sprake zijn van een stilzwijgende verlenging van de overeenkomst door 
partijen, met beperktere gevolgen qua duur, die voor sommige overeenkomsten eveneens nader 
wordt geregeld (bv. art. 14 lid 3 Handelshuurwet). Bij erfpacht geldt dat zo partijen de 
overeenkomst na het einde van de termijn voortzetten, het een overeenkomst van onbepaalde 
duur wordt (art. 14 Erfpachtwet). 
 
Het onderscheid kan van belang zijn voor bv. de omvang van de borgtocht gesteld voor de 
uitvoering van de oorspronkelijke overeenkomst. Zo zal bij de omzetting van een 
woninghuurovereenkomst voor korte duur in een overeenkomst voor negen jaar, omzetting 
die krachtens art. 3 § 6 Woninghuurwet automatisch plaatsvindt bij gebrek aan tijdige 
opzegging, de borg in beginsel gehouden blijven voor de verbintenissen uit de aldus verlengde 
overeenkomst760; de borg is daarentegen niet gehouden tot de nieuwe verbintenissen bij een 
stilzwijgende wederverhuring, die als een nieuwe huurovereenkomst wordt beschouwd (art. 
1738 BW), noch voor de bezettingsvergoeding die verschuldigd is door de huurder die in het 
goed blijft zonder dat er wederverhuring is (art. 1739 BW). 
 

Beëindiging van overeenkomsten door de curator ? (art. XX.139 WER, voorheen 46 
FaillW) 
 

                                                
757  HvJ november 2015, curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-326/14. 
758 Het GwH heeft middelen tot ongrondwettigheid van deze regeling verworpen in arresten 72/1997 van 25 
november 1997 en 84/2014 van 22 mei 2014, www.const-court.be/public/n/2014/2014-084n.pdf. 
759 Cass. 17 september 2015, C.14.0343.N, RW 2016-17, 786. 
760 Cass. 16 september 2013, C.11.0511.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20130916-
3, verwerping op dit punt van een voorziening tegen Rb. Nijvel 9 maart 2011. 
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1° Het lot van lopende overeenkomsten bij faillissement 
 
Het faillissement of een andere vorm van grote samenloop maakt in beginsel geen einde aan 
de lopende overeenkomsten, dit zijn diegene die voor de samenloop zijn gesloten en nog niet 
geheel zijn uitgevoerd. De samenloop kan wel effect hebben op de loop van de interest op 
contractuele schuldvorderingen, de termijn van opeisbaarheid, e.d.m. (dit wordt per soort 
samenloop besproken). In sommige gevallen brengt ze ook de beëindiging mee van lopende 
overeenkomsten. We bespreken deze gevallen hieronder, met bijzondere aandacht voor het 
faillissement:  
- Overeenkomsten beëindigd door het faillissement zelf (aa); 
- Overeenkomsten beëindigd door de wederpartij (bb); 
- Overeenkomsten beëindigd bij wederzijds akkoord (cc); 
- Overeenkomsten beëindigd door de bewindvoerder (dd). 

a) Overeenkomsten beëindigd door het faillissement zelf 
 
Dit omvat de volgende gevallen: 
 
(1) Overeenkomsten beëindigd door het faillissementsvonnis; 
 
(2) Overeenkomsten intuitu personae in geval van faillissement of onvermogen761 van de 
schuldenaar, waaronder bv.762: 
- lastgeving bij faillissement of onvermogen van de lasthebber (art. 2003 BW); 
- de maatschap bij faillissement van een vennoot (en behoudens voortzetting onder de andere 
vennoten); 
- faillissement van de kredietnemer van een kredietopening;  
- faillissement van een franchisenemer of concessionaris; 
- overeenkomsten die krachtens uitdrukkelijk beding intuitu personae zijn763. 
 
Arbeidsovereenkomsten bij faillissement van een werkgever vallen hier niet onder764.  
De suppletieve regel bij persoonsverzekeringen is betwist765. 
De regel is niet van dwingend recht. 
 
Het faillissement of onvermogen van een lastgever beëindigt in beginsel ook een 
"onherroepelijke" volmacht (en dus de bevoegdheid van de lasthebber) betreffende 
handelingen waartoe de lastgever niet meer bevoegd is. De lasthebber kan namelijk geen 

                                                
761 De regel geldt in beginsel ook bij vereffening van een rechtspersoon: VAN RYN & HEENEN, Principes II 
(1957) p. 102 nr. 1047. 
762 Vgl. F. GEORGE, “Faillite et (inexécution du contrat: questions choisies”, in P. WERY (ed.), Chronique de 
juispriudence en matière de contrats spéciaux, CUP nr. 129, Anthémis Luik 2011, (191) 198 v. 
763 Bv. een opstalovereenkomst: kh. Tongeren 10 juni 2016, nr. 15/2524. 
764 Arbeidsovereenkomsten worden in ieder geval niet beschouwd als overeenkomsten intuitu personae wat 
betreft de werkgever en lopen dus in beginsel door. Zie specifiek art. 26 Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 
1978, dat uitdrukkelijk bepaalt dat faillissement of het kennelijk onvermogen van de werkgever op zichzelf geen 
einde maken aan de verplichtingen der partijen. 
765 Daaronder ook de “persoonsverzekeringen” (zie art. 87 III Wb.Verz.), dit zijn alle verzekeringen waarbij de 
verzekeringsprestatie of de premie afhankelijk is van een onzeker voorval dat iemands leven, fysische integriteit 
of gezinstoestand aantast. Volgens een andere opvatting lopen persoonsverzekeringen juist door en kan het 
faillissement op zich geen beëindigingsgrond uitmaken, zelfs niet middels een uitdrukkelijke ontbindend beding 
(kh. Brussel 16 juni 2003, TBH 2003, 900). Zie hierover VAN SCHOUBROECK, JOCQUE, DE GRAEVE, DE 
GRAEVE & COUSY, “Overzicht” TPR 2003, (1781) 1906 nr. 36.2 en verwijzingen. 
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handelingen meer stellen die de lastgever zelf niet meer kan stellen; kan de lastgever het niet 
meer door zijn beschikkingsonbevoegdheid, dan kan ook de lasthebber het dus niet meer766. 
 
Een verkoop van onroerend goed door de gefailleerde, die nog niet gepubliceerd was voor het 
faillissement (dus nog niet tegenwerpelijk aan de boedel), kan als dusdanig niet worden 
uitgevoerd, al kan de curator wel aan de rechter vragen om de verkoop uit de hand aan dezelfde 
voorwaarden toe te staan; dit volgt uit de interpretatie van art. XX.193 § 1 WER767, die verschilt 
van de interpetatie van het oude recht op dit punt.  

b) Overeenkomsten beëindigd door de wederpartij 
 
Wanneer de wederpartij de overeenkomst krachtens daarvoor geldende regels geldig beëindigt, 
heeft de faillissementscurator of andere bewindvoerder niet het recht de voortzetting van de 
overeenkomst te eisen van de wederpartij. Dit geldt zo in de hierna volgende gevallen. We 
bespreken hier niet of de ontbinding ook zakelijke werking heeft; de desbetreffende regels 
werden hoger reeds afzonderlijk besproken volgens de aard van de goederen. 
 

i)  Beroep op een ontbindende voorwaarde 
 
Dat geldt vooreerst wanneer het faillissement e.d. voor de andere partij krachtens de wet of 
een geldig contractueel beding768 een ontbindende voorwaarde vormt769.  
 
Deze moet geldig zijn, en de regel geldt dus niet wanneer er een andersluidende dwingende 
wetsbepaling is770. In onroerende huurovereenkomsten is een uitdrukkelijke ontbindende 
voorwaarde ongeldig (art. 1762bis BW), zodat de wederpartij-verhuurder hierop geen beroep 
kan doen om de huurovereenkomst te beëindigen zonder de toepasselijke opzegtermijn te 
eerbiedigen771. 
 
Buitenlandse rechtsstelsels zijn vaak restrictiever w.b. ontbindingsbedingen die bij faillissement 
in werking treden772, d.w.z. waar het faillissement op zichzelf vodoende is voor de beëindiging 
                                                
766 Vgl. § 117 Duitse InsO. 
767 Mvt? Stukken Kamer 2016-17, nr. 2407/1, 90-91. 
 
768 In verschillende soorten overeenkomsten gelden er beperkingen aan de geldigheid van ontbindende 
voorwaarden en/of van uitdrukkelijke ontbindende bedingen; die worden besproken in het verbintenissenrecht. 
Zie voor een overzicht ook Fl. GEORGE, “Faillite et (in)exécution du contrat: questions choisies”, in P. Wéry 
(ed.), Chronique de juispriudence en matière de contrats spéciaux, (191) 222 v. 
769 Onbetwist; zie o.m. L. HERVÉ, “Aperçu général du sort des contrats en cours dans le cadre des nouvelles lois 
sur les faillites et sur le concordat judiciaire”, in La faillite et le concordat en droit positif belge après la réforme de 1997, 
CDVA 1998, p. 498; Fl. GEORGE, in P. Wéry (ed.), Chronique de jurisprudence en matière de contrats spéciaux, (191) 208 
v.; vz. kh. Charleroi 16 februari 2001, TBH 2002, 69. 
770 Bv. bij niet-persoonsverzekeringen, waar de verzekeraar eerst na drie maanden na de faillietverklaring kan 
opzeggen. 
771 Voor een toepasisng bij handelshuur bv. Vred. Antwerpen 4 maart 2016, RW 2016-17, 718. 
772  Zie E. DIRIX, “Faillissement en lopende overeenkomsten”, RW 2003-2004, (201) 202-203. 
In het Duitse recht is de discussie over de inroepbaarheid van "insolvenzabhängige Lösungsklausel" beslecht door het 
arrest BGH 15 november 2012,  IX ZR 169/11, openjur.de/u/597913.html = juris.bundesgerichtshof.de/cgi-
bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&az=IX%20ZR%20169/11&nr=63021, dat het 
keuzerecht aan de curator geeft en bedingen die eerst bij faillissement in werking treden niet-tegenwerpelijk 
verklaren. 
In Nederland kan een dergelijk beding niet ingeroepen worden wanneer het gaat om een overeenkomst tot het 
geregeld afleveren van gas, water, elektriciteit of verwarming, benodigd voor de eerste levensbehoeften of voor 
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(zgn. ipso facto bedingen); in ons recht gelden daarop beperkingen bij gerechtelijke reorganisatie 
(art. XX.56 § 1, voorheen 35 WCO), maar vooralsnog niet bij faillissement of andere vormen 
van vereffeningsbewind773.  
 
Wel kan in ons recht het beroep op een ontbindende voorwaarde rechtsmisbruik vormen, in 
het bijzonder wanneer er geen wanprestatie is en de curator aanbiedt en in staat is de 
overeenkomst volledig uit te voeren774. Dit geldt in het bijzonder voor diensten die wezenlijk 
zijn, zoals bepaalde nutsvoorzieningen of informaticadiensten (“wezenlijke diensten”)775. 
Problemen rijzen ook wanneer licenties van intellectuele eigendomsrechten essentieel zijn voor 
de voortzetting van de handelsactiviteit door een overnemer of na herstructurering; de vraag 
rijst in welke gevallen de wederpartij-octrooihouder gedwongen kan worden om verdere 
licenties toe te kennen. In ons recht moet men er rekening mee houden dat de leverancier niet 
beschermd wordt als boedelschuldeiser indien de curator beslist de overeenkomst niet voort te 
zetten776, waardoor leveranciers niet kunnen verplicht worden door te leveren zolang de 
curator niet bevestigt de overeenkomst verder te zetten (zodat de nieuwe schuld een 
boedelschuld is). 
 
Wordt de overeenkomst ontbonden, dan moeten de reeds geleverde prestaties wel worden 
teruggegeven (desgevallend na “netting”). De aanspraak van de wederpartij op teruggave zal in 
beginsel een chirografaire aanspraak zijn (tenzij men op het geleverde een zakelijk recht heeft 
voorbehouden, zie de bespreking in onder meer Deel IV). Soms wordt bedongen dat de 
wederpartij het saldo in het voordeel van de gefailleerde niet moet teruggeven, een zogenaamde 
walkaway clause777. Dit betreft in ons recht een strafbeding dat aan de desbetreffende regels 
moet worden getoetst778. 
 

ii)  Ontbinding wegens wanprestatie 
  
De wederpartij kan ook de overeenkomst ontbinden wegens wanprestatie (wat, indien er nog 
geen mogelijkheid tot ontbinding was op de dag van het faillissement, veronderstelt dat de 
bewindvoerder de nakoming niet aanbiedt; een aanbod gedaan door een derde aan wie de 

                                                
het voortzetten van de door de schuldenaar gedreven onderneming (art. 37b Fw).  
In het Oostenrijkse recht kan sedert de wijziging van § 25b II Insolvenzordnung door het 
Insolvenzrechtsänderungsgesetz 2010 de enkele faillietverklaring geen ontbindende voorwaarde meer zijn 
(voorheen wel geldig: zie R. BOLLENBERGER, “Rechtsgeschäftliche Vorsorgeklauseln für den Insolvenzfall”, ÖBA 
2006, 881). Dit geldt ook in in beginsel in het Amerikaanse recht (Bankruptcy Code S. 365(e), met uitzonderingen 
in bv. S. 560) en is voorgesteld in het nieuwe Australische insolventierecht. 
773 Zie ook art. 7.5 Voorstel Richtlijn betreffende preventieve herstructureringsstelsels, een tweede kans en 
maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van herstructurerings-, insolventie- en kwijtingsprocedures, eur-
lex.europa.eu/legal-content/ALL/?uri=CELEX:52016PC0723. 
774 Kh. Ieper 29 juni 1998, RW 1999-2000, 21. 
775  In het VK bepaalt section 233 van de Insolvency Act (zoals in 2015 gewijzigd door de Insolvency (Protection 
of Essential Supplies) Order 2015) wat de ‘essential supplies’ zijn waarvoor de leverancier de levering niet mag 
stopzetten tijdens de insolventieprocedure omwille van tekortkomingen van voor die procedure; de leverancier 
mag wel een zekerheidsstelling voor betaling van nieuwe leveringen eisen. 
776  Cass. 3 mei 2013, Leemco, C.12.0350.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20130503-2 = TRV 2013, 705 noot T. DELWICHE “Bezettingsvergoeding in de verschillende fases na 
faillissement: boedelschuld, bijzonder voorrecht of schuld in de boedel”, hoger besproken bij boedelschulden. 
777 Bv. in de 1992 ISDA Master Agreement voor derivaten de clausule in Section 6(e)  “first method”. 
778 In de VS werd de tegenwerpelijkheid van dergelijke bedingen bij faillissement aan banden gelegd door de 
Dodd-Frank Act (Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act 2010). 
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curator de handelszaak van de gefailleerde heeft overgedragen, is de wederpartij echter niet 
verplicht te aanvaarden779).  
 
Het faillissement ontneemt aan de wederpartij van de gefailleerde immers noch de exceptio non 
adimpleti contractus bij wanprestatie, noch het ontbindingsrecht780 (NB. Of deze ontbinding ook 
nog zakelijke werking heeft, wordt besproken bij de verschillende soorten zekerheden). 
 
Indien het om een overeenkomst tot voortdurende prestaties gaat en de curator de nakoming 
van de overeenkomst voor de periode vanaf de samenloop aanbiedt, kan het echter een 
misbruik zijn desondanks te ontbinden781 of enkel tegen ongunstiger voorwaarden verder te 
willen leveren (bv. voor nutsbedrijven782 of informaticadienstverleners).  
 
In andere gevallen kan de ontbinding met name rechtsmisbruik vormen indien de 
bewindvoerder aanbiedt ook de achterstallige schulden van voor de samenloop te betalen783. 
Het laatste kan men vergelijken met de regel van art. XX.56 § 1 lid II WER (voorheen 35 § 1 
lid 2 WCO), volgens dewelke “de contractuele wanprestatie van de schuldenaar voorafgaand 
aan de toekenning van de opschorting voor de schuldeiser geen grond uit(maakt) voor de 
beëindiging van de overeenkomst, in zoverre de schuldenaar deze wanprestatie ongedaan 
maakt binnen een termijn van vijftien dagen na hiervoor in gebreke te zijn gesteld door de 
schuldeiser in de opschorting”. 
 
Bij faillissement van een huurder rijst de vraag of verhuurder de overeenkomst kan beëindigen 
wanneer de curator de huurovereenkomst niet langer verder uitvoert, maar de huur overdraagt, 
in een geval waarin de verhuurder dit slechts moet erkennen mits de overdrager mee gehouden 
blijft784. Bij handelshuur dient de verhuurder dan wel de procedure van verzet tegen 
huuroverdracht te voeren; de rechter dient dan de solvabiliteit van de overnemer te beoordelen 
om het verzet al dan niet toe te kennen. 
 

iii)  Bijzondere wettelijke opzegmogelijkheid 
 
De overeenomst kan verder door de wederpatij worden opgezegd wanneer de wet haar 
uitdrukkelijk een opzegmogelijkheid geeft, bv.: 
- art. 87 II Wb.Verz., volgens welke bepaling de verzekeraar bij niet-persoonsverzekeringen het 
recht heeft de overeenkomst op te zeggen (met een opzeggingstermijn van minstens één 

                                                
779 Bv. Hof Bergen 10 september 2001, TBH 2003, 329. 
780 Zie bv. Cass. 28 januari 2005, C.04.0035N, VTB-VAB / ABB,  
jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=F-20050128-11  = Arr. 2005, 246 = RW 2006-2007, 476. Vgl. 
A. CLOQUET, Novelles, Droit Commercial IV, 434 nr. 1478; VAN RYN & HEENEN, Principes IV (1965) 325 nr. 
2783. 
781 Naar Nederlands recht is er met name een bijzondere regeling in art. 37b FaillW voor overeenkomsten tot 
het geregeld afleveren van gas, water, elektriciteit of verwarming, benodigd voor de eerste levensbehoeften of 
voor het voortzetten van de door de schuldenaar gedreven onderneming. Hier heeft de curator het recht de 
overeenkomst verder te zetten ondanks de wanprestatie van de afnemer (achterstal in betalingen) van voor de 
samenloop. Een softwareleverancier valt niet onder die bepaling, maar via een omweg komt de rechtspraak soms 
tot hetzerlfde resultaat, zie met name HR 2 december 2016, CTAC/Faill. Free Record Shop Holding, 
uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2016:2744. 
782 In het genoemde Duitse arrest BGH 15 november 2012,  IX ZR 169/11, ging het over een energieleverancier 
die zich op het ontbindend beding beriep en vervolgens wel verder wou leveren aan een hogere prijs. 
783 Bv. inzake leasing Hof Gent 8 februari 2002, gecit. door F. BRUYNS, JT 2004, (605) 611 nr. 40; vgl. ook de 
bespreking van het “voortzettingsrecht” door een borg in het Deel Persoonlijke Zekerheden. 
784 Zie hierover T. TOREMANS, in Knelpunten huurrecht. Tien perspectieven, p. (219) 244 v. 
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maand) zodra er 3 maanden verstreken zijn na het faillissement (deze regel geldt enkel bij 
faillissement); 
- art. XI.200 voor beëindiging door de auteur van het uitgavecontract bij faillissement van de 
uitgever; 
- in de wetgeving Overheidsopdrachten.  
 
In andere landen bestaat een dergelijke regel vaak op ruimere schaal; zo bevat de Nederlandse Faillissementswet 
een opzeggingsrecht voor beide partijen bij huurovereenkomsten (art. 39 F.: drie maanden boedelschuld) en 
arbeidsovereenkomsten (art. 40 F.); volgens deze bepalingen is de tussen faillissement en einde opzegging 
verstreken huur of loonvordering een boedelschuld; heeft de verhuurder daarbovenop een schadevergoeding 
bedongen bij opzegging door de curator van de huurder, dan vormt die volgens de rechtspraak géén 
boedelschuld785.  
 

iv)  Andere gevallen van wettige beëindiging 
 
De lopende overeenkomst wordt verder bij faillissement beëindigd in alle andere gevallen 
waarin ze krachtens de voor die oevreenkomst geldende regels (ook andere dan hierboven (1) 
tot (3) genoemde) geldig wordt beëindigd, bv. door een opzegging van een herroepelijke 
lastgeving, een opzegging van een overeenkomst van onbepaalde duur, een beëindiging wegens 
ernstige reden van bepaalde overeenkomsten om niet, e.d.m.  

c) Overeenkomsten beëindigd bij wederzijds akkoord 
 
Natuurlijk kan de overeenkomst ook worden beëindigd bij onderlinge overeenkomst tussen de 
bewindvoerder en de wederpartij. 

d) Overeenkomsten beëindigd door de bewindvoerder 
 
Hieronder (2° en v.) wordt nagegaan in welke mate de bewindvoerder de overeenkomst kan 
beëindigen. 
 

2° De draagwijdte van de keuzemogelijkheid van de bewindvoerder 

a) Geen recht op verbreking 
 
De bewindvoerder beslist of hij de overeenkomst al dan niet verder uitvoert. Hij heeft in 
beginsel niét het recht de overeenkomst te beëindigen, behalve in de gevallen waarin en onder 
de voorwaarden waaronder de schuldenaar zelf dit naar gemeen recht had gekund (bv. 
opzegging van overeenkomst van onbepaalde duur, opzegging in overeenstemming met de 
overeenkomst, verbreking van de arbeidsovereenkomst in de zin van de 
Arbeidsovereenkomstenwet, verbreking van de aannemingsovereenkomst als opdrachtgever, 
e.d.). Een weigering uit te voeren is dus in beginsel "wanprestatie".  
 
Uitzonderlijk heeft de faillissementscurator ook waar de schuldenaar dit naar gemeen recht niet 
heeft, wel een opzeggings- of verbrekingsrecht; deze uitzonderingen gelden enkel bij 
faillissement en niet in de andere gevallen van samenloop: 
- op grond van een bijzondere wetsbepaling; zo bv. kan hij tot 3 maanden na het faillissement 
de overeenkomsten van schadeverzekering (in ruime zin) opzeggen (art. 87 II Wb.Verz.); 
                                                
785 HR 14 januari 2011, NJ 2011, 114.  In het arrest HR 13 mei 2005, BabyXL, NJ 2005, 406, werd anderzijds 
merkwaardig genoeg wel aanvaard dat de bedongen vergoeding voor gederfde huurtermijnen bij opzegging door 
de verhuurder jegens de failliete huurder, wel kan (zij het wellicht enkel bij roerende huurovereenkomsten). 
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- inzake arbeidsovereenkomsten krachtens art. XX.139 § 2 WER (voorheen 46 II FaillW); 
- wanneer zulks noodzakelijk is voor het beheer van de boedel (art. XX.139 § 1 zin 1 in fine) 
(zie de bespreking onder 5°). 

b) Geen plicht tot nakoming 
 
Aan de andere kant mag de curator de lopende overeenkomsten niet uitvoeren, tenzij dit 
voordelig is voor de boedel (en in sommige gevallen ook enkel mits toestemming van de 
rechter-commissaris). Bij faillissement moet de handelsactiviteit worden stopgezet, tenzij ze 
met toestemming van de rechtbank in het belang van de boedel wordt voortgezet. Bij 
faillissement gaat het dan ook om verplichtingen die het faillissementsvonnis impliciet oplegt 
aan de curator. Wat de niet beëindigde overeenkomsten betreft, zal de bewindvoerder dus 
indien hij daartoe wordt aangemaand moeten kiezen tussen één van de volgende twee 
mogelijkheden: 
(1) ofwel nakomen, en aldus ook de daaraan verbonden tegenprestaties kunnen opvorderen. 
Bij deze voortzetting (in Nederland "gestanddoening" genoemd) zullen de uit de bestaande 
rechtsverhouding nieuw ontstane verbintenissen “boedelschulden” vormen;  
(2) ofwel niet nakomen (niet gestand doen). Daardoor pleegt de gefailleerde wanprestatie en 
heeft de wederpartij de rechten die hij bij wanprestatie heeft - zonder dat zijn rechten een 
bijzondere rang krijgen in de boedel (in beginsel dus een chirografaire schuldvordering). 
 

3° Gevolgen van gebrek aan uitdrukkelijke keuze 
 
Volgens art. XX.139 WER § 1 II wordt de overeenkomst als beëindigd beschouwd wanneer 
de curator niet binnen 15 dagen na een aanmaning (door de schuldeiser) om te kiezen, te 
kennen geeft ze voort te zetten (een langere termijn kan tussen partijen overeengekomen 
worden). Deze oplossing geldt ook voor arbeidsovereenkomsten.  
 

4° Gevolgen van de keuze om na te komen of althans de overeenkomst voort te 
zetten 
 
Indien de bewindvoerder ervoor kiest de overeenkomst uit te voeren (en deze niet beëindigd 
is door één van de hogergenoemde redenen), zal de bewindvoerder ook de daaraan verbonden 
tegenprestaties kunnen opvorderen.  
 
Omgekeerd zullen de uit de bestaande rechtsverhouding nieuw ontstane verbintenissen 
“boedelschulden” vormen (zie daarover Deel II Hst. VI). De op de periode voor de samenloop 
betrekking hebbende achterstallige schulden zijn geen boedelschulden (maar het kan wel zijn 
dat de wederpartij de overeenkomst kan ontbinden indien die niet ook worden betaald, zie 
hierboven 2°). 
 

5° Gevolgen van de keuze om niet na te komen - rechten van de wederpartij 
 
Art. XX.139 § 1 II WER geeft de curator dus in beginsel geen “verbrekingsrecht” in de zin van 
een recht om de overeenkomst te ontbinden. Indien de curator kiest of geacht wordt te hebben 
gekozen voor het niet voortzetten van de overeenkomst, bevindt de gefailleerde zich in staat 
van wanprestatie. 
 
Behalve het recht van de curator om de uitvoering in natura te weigeren, gelden dus in beginsel 
de regels van het gemeen verbintenissenrecht. Art. XX.139 houdt géén andere afwijking in 
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tegenover dat verbintenissenrecht. De wederpartij heeft dan de rechten die hij bij wanprestatie 
heeft, en in beginsel de keuze tussen uitvoering dan wel ontbinding (met schadevergoeding). 

a) Rechten die de wederpartij behoudt, andere dan verbintenisrechtelijke aanspraken 
 
We bespreken deze eerst buiten de hypothese van de eenzijdige beëindiging waar het beheer 
van de boedel dit noodzakelijk vereist - die hypothese komt onder 5° aan bod. 
  

i)  Zakelijke rechten  
 
De wederpartij kan nog steeds zijn (tegenwerpelijke) zakelijke rechten uitoefenen (bv. reeds 
gekochte zaken revindiceren, reeds onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen 
revindiceren), en de bewindvoerder moet daartoe meewerken. Gepubliceerde onroerende 
zakelijke rechten, zoals bv. een opstalrecht, kunnen niet aangetast worden door een verbreking 
van de overeenkomst door de bewindvoerder. 
 

ii)  Intellectuele rechten en licenties erop 
 
De wederpartij kan ook de intellectuele rechten uitoefenen die hem contractueel zijn toegekend 
of in licentie gegeven; De licentienemer kan de gefailleerde wel niet verplichten tot uitvoering 
in natura van positieve verplichtingen uit de licentie-overeenkomst (hieronder b), zoals bv. 
upgrades van software, kosten voor de instandhouding van het intellectueel recht, of op te 
treden tegen derden die inbreuk maken op het recht. 
 

iii)  Forum- en arbitragebedingen 
 
De curator blijft gebonden aan forum- en arbitragebedingen die voor de faillietverklaring 
rechtsgeldig zijn bedongen (Cass. 8 mei 1998). 
 

iv)  Wilsrechten (andere dan volmacht) 
 
De wederpartij behoudt in beginsel ook de "wilsrechten" of bevoegdheden" waarover hij 
krachtens de rechtsverhouding beschikt. In het bijzonder heeft de wederpartij het recht een 
aan de samenloop tegenwerpelijke nettingovereenkomst (overeenkomst tot schuldvergelijking 
of schuldvernieuwing), al dan niet na toepassing van een close-out-beding, uit te voeren (art. 
14 WFZ). Wanneer de handeling van de bewindvoerder een ontbindende voorwaarde 
realiseert, meer bepaald in de verkrijgingstitel van een goed, kan de wederpartij zich daarop 
beroepen (bv. wanneer de vervreemding in strijd met een conventioneel verbod een 
ontbindende voorwaarde zou vormen).  
 
Een bevoegdheid die de wederpartij niet behoudt is vertegenwoordigingsbevoegdheid om voor 
rekening van de gefailleerde te handelen. Dit geldt ook wanneer het gaat om een privatieve 
volmacht, d.i. een volmacht waarbij de lastgever zich ertoe verbindt om de handelingen 
waarmee de lasthebber wordt belast, zelf niet te stellen. 

b) Het lot van verbintenisrechtelijke aanspraken 
 

i)  Verbintenissen tot geven of doen 
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De wederpartij kan geen uitvoering in natura afdwingen van verbintenissen tot geven of doen, 
maar daarvoor enkel recht heeft op ontbinding en/of schadevergoeding krachtens de 
gemeenrechtelijke regels van toepassing op die overeenkomst (en verder ook gerechtigd de 
eigen prestatie op te schorten (bv. Cass. 28 januari 2005) c.q. retentierechten uit te oefenen. 
 
De schuldvorderingen die de wederpartij daardoor verkrijgt, zijn schuldvorderingen in de 
boedel (en dus in beginsel niet bevoorrecht (onder voorbehoud van mogelijke zakelijke rechten 
die zij zich zou hebben voorbehouden op de goederen die het voorwerp van de prestatie 
vormen of anderszins voor de samenloop heeft verkregen); de uitvoering in natura wordt 
omgezet in een in beginsel chirografaire schuldvordering tot schadevergoeding, dus 
gereduceerd tot een dividend. Die vergoeding wordt wél geacht te zijn ontstaan bij het sluiten 
van de overeenkomst en niet op het tijdstip van verbreking, zodat zij wel kan gebruikt worden 
voor een verrekening (schuldvergelijking) met een schuld aan de gefailleerde (Cass. 4 februari 
2011). 
 
De keuze tussen de resterende remedies voor wanprestatie (andere dan uitvoering in natura 
eisen) komt wel toe aan de wederpartij. De curator kan dus ook niet, door de overeenkomst te 
verbreken, de reeds door de gefailleerde voor de faillietverklaring geleverde prestaties 
terugvorderen (behoudens de herstelbevoegdheden van art. XX.111 v. WER t.a.v. 
rechtshandelingen voor de faillietverklaring, en de niet-tegenwerpelijkheid aan de boedel van 
door de gefailleerde na het faillissement geleverde prestaties, art. XX.110 WER). Kiest de 
wederpartij voor ontbinding wegens wanprestatie van de schuldenaar, dan verliest de curator 
dus ook het voordeel van de overeenkomst, d.i. de rechten die de gefailleerde uit de 
overeenkomst haalde. 
 

ii)  Verplichtingen om niet te doen 
 
Onduidelijk is of de wederpartij de bewindvoerder ook kan houden aan de verplichtingen om 
niet te doen van de gefailleerde; enerzijds heeft de persoon die huurt van de gefailleerde het 
recht de teruggave van het gehuurde goed te weigeren (zie hieronder); anderzijds zal een 
vervreemdingsverbod dat de gefailleerde bindt, niet tegenwerpelijk zijn aan de bewindvoerder 
(zie Deel II hst. II afdeling D). 
 
In een arrest van 16 april 2009786 maakt het hof van Beroep te Gent een specieus onderscheid, 
dat echter niet overtuigt: volgens dat arrest is een vervreemdingsverbod in een aankoopakte 
(althans een verbod te vervreemden zonder toestemming van de eerdere verkoper) niet 
tegenwerpelijk aan de boedel omdat het het goed aan het verhaal van de schuldeisers onttrekt, 
maar een verbod om het goed te verkopen tegen een hogere prijs dan de aankoopprijs wel 
tegenwerpelijk aan de boedel, ook al heeft het beding geen zakenrechtelijk karakter, omdat het 
de verkoop niet verhindert (NB. in casu was er noch wederinkoop bedongen noch een 
uitdrukkelijk ontbindend beding of ontbindende voorwaarde, en had de verkoper blijkbaar ook 
geen ontbinding gevorderd van de oorspronkelijke verkoop; ook is er geen reden waarom die 
verbintenis kwalitatief zou zijn en vloeide het verbod ook niet voort uit een wetsbepaling). 
Nochtans is ook het tweede beding niet tegenwerpelijk aan de boedel. 

c) Tussenbesluit 
 

                                                
786 RW 2009-2010, 1479 met noot R. JANSEN & M.E. STORME, "Tegenwerpelijke verbintenissen bij samenloop? 
Wat niet bezwaart, moet niet worden gelicht!" 
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Het criterium is dus niet zozeer of het een verbintenis tot geven/doen dan wel niet doen 
betreft, maar of het recht of beding zijn uitwerking kan hebben onafhankelijk van enige 
tussenkomst of prestatie van de curator787. 

d) Toepassing van deze regels op verhuringen door de gefailleerde 
 
De hierboven uiteengezette regels gelden in beginsel ook voor de huurovereenkomsten, ook 
wanneer de gefailleerde de verhuurder is. Dit betekent dat de curator niet verplicht worden tot 
uitvoering in natura van verbintenissen tot doen van de verhuurder, zoals met name een 
verplichting tot onderhoud of herstellingen; daartegenover heeft de huurder mogelijks een 
exceptio non adimpleti contractus en dus recht het overeenstemmende deel van de huurprijs in te 
houden.  
 
Wordt het verhuurde goed vervreemd door de curator zal evenwel de verkrijger in beginsel wél 
gehouden zijn tot nakoming van de verplichtingen van de verhuurder zolang de huur loopt 
volgens de geldende bepalingen (bv. mogelijkheid tot opzegging voor eigen gebruik enz.). De 
verkrijger zal niet gehouden zijn tot een huur voor meer dan 9 jaar of een kwijting voor 
vooruitbetaalde huur voor meer dan 2 jaar tenzij bij overschrijving van de akte (zie art. 1 II en 
III HypW). 
 
Deze gehoudenheid van de rechtsopvolger (die natuurlijk de prijs beïnvloedt die de curator 
kan krijgen) geldt niet wanneer de bewindvoerder de mogelijkheid heeft de huur te “breken” 
door het goed te vervreemden in die gevallen waarin de huur niét tegenwerpelijk is aan de 
verkrijger (steeds bij roerende huur; bij onroerende huur indien de huur geen vaste datum heeft 
en ook niet op grond van de regels voor de bijzondere vorm van huur (pacht e.d.) 
tegenwerpelijk is aan de verkrijger van het goed). Ook zal een huur zonder vaste datum jegens 
de bewindvoerder gelden als een huur voor onbepaalde duur, die te allen tijde rechtmatig kan 
worden opgezegd met de geldende opzegtermijn. 
 
Behalve door de huur te breken in de gevallen waarin dat dus kan, kan de curator net zoals de 
beslaglegger de huurder dus in beginsel niet dwingen tot afgifte of ontruiming en is hij in die 
zin verplicht de huurovereenkomst te dulden voor de lopende huurtermijn. 
 
Evenwel kan het zijn dat de uitzondering wegens noodzaak van toepassing is; deze wordt zo 
dadelijk onder 5° besproken.  
 
Heeft de verhuurder de mogelijkheid om voortijdig op te zeggen mits betaling van een 
vergoeding, dan vormt die vergoeding een boedelschuld. Zij heeft immers geen betrekking, 
zoals bij een arbeidsovereenkomst, op een anciënniteit opgebouwd voor de samenloop, maar 
compenseert het genot dat na de samenloop had moeten worden verschaft. 
 

6° Uitzonderlijke mogelijkheid de overeenkomst te verbreken in geval van 
noodzakelijkheid 
 

                                                
787  Zo reeds onder de oude wet P. VAN OMMESLAGHE, “Sûretés issues de la pratique et autonomie de la 
volonté”, in Les sûretés, Colloque Feduci 1983 (Paris 1984), 365-366; onder de nieuwe wet R. FRANSIS, Achterstelling 
van schuldvorderingen in het insolventierecht, doct.pr. 2013, nr. 412. Vgl. Hof Gent 7 oktober 2013, RW 2014-15, 230. 
In dezelfde zin voor  het Nederlandse recht na het Berzona-arrest T.T. VAN ZANTEN, “Geen Nebula, maar 
Berzona: de curator heeft toch geen recht op wanprestatie!”, TvInsolventierecht 2014/36, noot onder , HR 11 juli 
2014, Abn Amro / Berzona, 
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Uitzonderlijk heeft de curator ook het recht om de overeenkomst niet alleen niet uit te voeren, 
maar ook het “recht” om eenzijdig te beëindigen, en aldus ook een einde te maken aan 
contractuele rechten van de wederpartij die in beginsel wel tegenwerpelijk zijn aan de boedel. 
Deze regel uit de cassatierechtspraak is opgenomen en verduidelijkt in art. XX.139 § 1 I WER. 

a)  Buiten zakelijke rechten om 
 
Dit blijkt uit een cassatie-arrest van 24 juni 2004 (DSA t. Faill. Boopen, t. Alken-Maes); het ging 
echter om een wel erg bijzonder geval - waarin de verhuurder namelijk wel in het bezit was van 
het goed omdat hij tegelijk onderhuurder was van de huurder. Evenwel bleef er betwisting over 
de draagwijdte van dit arrest; meer duidelijkheid kwam er door het Batiloc-arrest van 10 april 
2008 (verbreking van een arrest van het Hof van beroep dat ten onrechte een zeer ruime 
draagwijdte had gegeven aan de beëindigingsmogelijkheid van de curator, door toe te staan een 
pacht effectief te verbreken en de pachter uit te zetten, om aldus een onroerend goed vrij te 
kunnen verkopen, omdat de waarde van het actief daardoor hoger zou liggen). Het Hof van 
cassatie preciseerde dat het feit dat een goed een mindere verkoopwaarde heeft door het 
doorlopen van de huur op zichzelf de normale afwikkeling van het faillissement niet verbiedt 
en beperkte de verbrekingsmogelijkheid tot de gevallen waarin het doorlopen van de 
overeenkomst de vereffening van de boedel belet of abnormaal verzwaart. Aan de vraag of de 
vergoeding die door die verbreking in het belang van de boedel verschuldigd wordt, dan een 
boedelschuld is, kwam dit cassatie-arrest evenwel nog niet toe. M.i. moet het antwoord daarop 
positief luiden (vgl. hierboven c). 

b) Bij zakelijke rechten 
 
De verbrekingsmogelijkheid geldt ook wanneer de gefailleerde de begunstigde (verkrijger) is 
van een opstalrecht, zie het cassatie-arrest van 3 december 2015.  
 
Dat arrest verwoordde dit wel in algemene bewoordingen, waardoor de vraag rees of het 
omgekeerde ook geldt, nl. of de curator een door de gefailleerde verleend zakelijk recht 
uitzonderlijk kan verbreken in geval van noodzakelijkheid voor de vereffening van de 
boedel788. Dat is m.i. niet het geval.  In de genoemde zaak was het zo dat volgens het arrest a 
quo de beëindiging van de opstalovereenkomst noodzakelijk was voor de vereffening van de 
faillissementsboedel, omdat het opstalrecht zelf in casu onverkoopbaar was, en de curator de 
boedel dus niet kon vereffenen tenzij door de overeenkomst te beëindigen om aldus de 
eigenaar te verplichten de vergoeding te betalen die bij beëindiging verschuldigd is789. De 
ruimere interpretatie is vooreerst strijdig met de rgel van art. XX.102 WER ("De 
faillissementsprocedure strekt ertoe het vermogen van de schuldenaar onder bevoegdheid van 
een curator te plaatsen die belast is het vermogen van de gefailleerde te beheren en te 
vereffenen en de opbrengst ervan te verdelen onder de schuldeisers”), aangezien dat zakelijk 
recht geen deel uitmaakt van het vermogen van de gefailleerde. Voor alle duidelijkheid heeft 
de wetgever intussen in art XX.139 § 1 lid I zin 2 bepaald dat op deze grond géén einde kan 
worden gemaakt aan tegenwerpelijke zakelijke rechten van derden. 
 
Hoofdstuk 6. Tenietgaan van een afzonderlijke verbintenis of verbintenissen 
 
Zie de terminologische opmerking hoger. 

                                                
788 Cass. 3 december 2015, C.15.0210.N. 
789  Hof Gent 2 december 2010, 1e kamer, 2009/AR/3130, Van Malderen t. curatoren faill. Handesldrukkerij De 
Veirman, voorziening in cassatie verworpen door Cass. 3 december 2015, C.15.0210.N 
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Nakoming / betaling  

 
1° Aard en bewijs 

 
De verbintenis gaat teniet door de nakoming of "betaling". Ten onrechte wordt door de 
rechtspraak vereist dat de betaling zelf in het algemeen bewezen wordt zoals een rechtshandeling 
(in beginsel schriftelijk bewijs); de aanvaarding van de betaling, goedkeuring of kwijting is wel een 
rechtshandeling790 (zie infra b), maar voor het materiële feit van de nakoming zou het bewijs vrij 
moeten zijn, tenzij dat feit zich niet voordoet zolang de schuldeiser het niet aanvaard heeft. 
 
Voor de betaling door schuldvergelijking, zie verder.  
 

2° Tijdstip van betaling  
 
Hoger werd de vraag besproken wanneer een betaling moet plaatsvinden om conform de 
verbintenis te zijn. Hier gaat het om de vraag wanneer de betaling geacht wordt plaats te vinden. 
Deze vraag rijst met name voor betalingen van geldsommen via betalingsdienstverleners, in het 
bijzonder bij overschrijving e.d.m. 
 
De traditionele opvatting naar Belgisch recht is dat de betaling verbintenisrechtelijk pas is 
uitgevoerd op het tijdstip van de creditering van de rekening van de schuldeiser of diens 
lasthebber (die vraag mag niet worden verward met de vraag wie van beide partijen tot op welk 
tijdstip beschikt over een recht jegens de bank of banken); ook in het kader van de Richtlijn 
Betalingsachterstand geldt dat de geldsom moet ontvangen zijn binnen de termijn opdat er geen 
interest zou lopen, dus bijgeschreven op de rekening van de begunstigde791. Ook gaat men 
ervan uit dat bij overschrijving tussen rekeningen bij verschillende banken, de bank van de 
opdrachtgever de taak en bevoegdheid heeft om opdracht te geven aan de bank van de 
begunstigde om de rekening van de begunstigde te crediteren; dit aspect van lastgeving brengt 
mee dat de opdrachtgever jegens de bank van de begunstigde beroep kan doen op art. 1994 
BW en dus een zogenaamde rechtstreekse (contractuele) vordering (art. 1994 BW) heeft 792. 
De vraag rijst of die opvatting onverkort houdbaar is sinds de inwerkingtreding van enerzijds 
de Richtlijn Betalingsachterstand en anderzijds de SEPA-Richtlijn793 (en omzetting ervan in de 
Wet betalingsdiensten, nu in het WER). In het kader van de Richtlijn Betalingsachterstand mag 
de schuldenaar immers niet aansprakelijk worden gesteld voor de vertraging waarvoor hij niet 
verantwoordelijk: Met andere woorden, volgens richtlijn 2000/35 zelf is betaling van interest 
voor betalingsachterstand uitgesloten in de gevallen waarin de betalingsachterstand niet het 
gevolg is van de handelwijze van de schuldenaar, die naar behoren rekening heeft gehouden 
met de tijd die normaliter nodig is voor de uitvoering van een bankovermaking794. Onder art. 
75 SEPA-Richtlijn is de solvens ook niet aansprakelijk wanneer hij kan aantonen dat zijn 
betalingsdienstverlener de som heeft overgemaakt aan de dienstverlener van de begunstigde. 
 

                                                
790  Vgl. onder meer B. VAN DEN BERGH, RW 2012-2013, 14 nr. 2. Voor het bewijs ervan gelden dan ook de 
bewijsregels inzake rechtshandelingen: Cass. 16 juni 2014, C.13.0527.F, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20140616-2 = RW 2016-17, 75. 
791 HvJ 3 april 2008, Telekom Gmbh v.Deutsche Telekom AG, curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-306/06. 
792  Voor een toepassing van art. 1994 BW, zie bv. Hof Brussel 12 juni 2012, KBC Bank t. VMSW, NjW 2014, 
220 en bijbehorend artikel van K. ANDRIES, “Overschrijvingen”, NjW 2014, 194. 
793 RL 2007/64/EG van 13 november 2007, eur-lex.europa.eu/legal-content/ALL/?uri=CELEX:32007L0064. 
794 Zo HvJ 3 april 2008, Telekom Gmbh / Deutsche Telekom AG, curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-
306/06, overweging 30. 
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3° Toerekening van betalingen 
 
Als er meerdere schulden zijn van dezelfde aard, rijst ook de vraag welke schuld uitdooft door 
een prestatie van die aard. Die regels vinden we in art. 1253 v. BW. Voor betalingen aan de 
fiscus gelden er bijzodnere regels in art. 152 Programmawet 25 december 2017. 
 

Kwijting, goedkeuring e.d.m. 
 
De schuldenaar is ook bevrijd wanneer hij een geldige kwijting bekomt van de schuldeiser, 
ongeacht of de prestatie volledig aan de verbintenis beantwoordt of niet. In de praktijk hebben 
zich vormen van kwijting of aanvaarding ontwikkeld naargelang de aard van de overeenkomst 
en de verbintenis. 
 

1° Lastgeving 
 
Zoals in vele andere bijzondere overeenkomsten is ook de praktijk van de lastgeving zo 
ontwikkeld dat de schuldenaar (lasthebber) op een bepaald ogenblik een kwijting vraagt voor 
de vervulling van zijn opdracht795. Zoals bij die andere overeenkomsten heeft de schuldenaar 
een dergelijke kwijting, die een rechtshandeling is van de schuldeiser796, niet nodig om bevrijd 
te zijn, mits hij zijn verbintenis perfect heeft uitgevoerd (en dit desnoods kan bewijzen). Maar 
vooral om aan onzekerheden daarover een einde te maken is een kwijting ontegensprekelijk 
nuttig. Deze kwijting geldt als een soort erkenning van de lastgever dat de lasthebber zijn taak 
naar behoren heeft vervuld en er dus van bevrijd is. Omgekeerd heeft de lastgever het recht 
rekenschap te vragen; na het overlijden van de lastgever heeft de erfgenaam dat recht797. 
 
In vele gevallen van lastgeving geschiedt die kwijting stilzwijgend, nl. wanneer er wordt 
afgerekend met de lasthebber zonder dat er opmerkingen worden gemaakt.  
 
In een aantal gevallen worden daarbij vormvereisten opgelegd ten voordele van de 
schuldeiser798 of een verplichte bijstand van een deskundige799. In sommige gevallen wordt 
ook de termijn bepaald waarbinnen moet geprotesteerd worden wil men de kwijting (décharge) 
verhinderen. Doch in beginsel gaat de kwijting, anders dan de goedkeuring in koop en 
aanneming, niet in door het stilzwijgen van de gerechtigde. De kwijting moet dan in rechte 
gevorderd worden overeenkomstig art. 1359-1366 GerW. Soms wordt ook een mini-
mumtermijn bepaald die de schuldeiser moet verlenen zijn wil de décharge geldig zijn800. De 
snelheid waarmee onderzoek der rekeningen en protest dienen te geschieden wordt mede 
bepaald door de ingewikkeldheid van de afrekening en de aard van de maatschappelijke 
verhouding tussen partijen. 

                                                
795 Zie uitvoeriger P.A. FORIERS, "Décharge - Réception - Quittance", in La fin du contrat / De behoorlijke beëindiging 
van overeenkomsten, p. 134 v. I. KEMPENEERS, "Kwijting of décharge", DAOR 2001, 25 v. 
796 en waarvoor dus de bewijsregels voor rechtshandelingen gelden – zie o.m. Cass. 16 juni 2014, C.13.0527.F, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20140616-2 = RW 2016-17, 75. 
797 Zie bv. Cass. 23 juni 1983, Arr. 1982-83, 1319 = RW 1984-85, 392.  
798 Zie bv. art. 554 Wb. Venn. 
799 In naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, coöperatieve 
vennootschappen zonder onbeperkte aansprakelijkheid en commanditaire vennootschappen op aandelen, en met 
uitzondering van de “kleine vennootschappen” in de zin van art. 15 Wb. Venn. dient de goedkeuring van de 
jaarrekeningen (en enkele andere handelingen, bv. kapitaalsverhoging door inbreng in natura te geschieden met 
bijstand (d.i. na verslag) van een commissaris zie art. 141 v. Wb. Venn.).  
800 Bv. 1 maand vóór de jaarvergadering voor de commissaris-revisor (art. 143 Wb. Venn., voorheen 77, 7 
Venn.W.) en 15 dagen voor de vennoten (art. 553 Wb. Venn., voorheen 78 Vennootschapswet). 
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Wanneer de lastgeving van die aard is dat de uitvoering ervan onmiddellijk wordt gecontroleerd 
door de lastgever (in casu inwonend familielid dat volmacht heeft op bankrekeningen en 
dagelijks beheer doet), wordt de rekenschap geacht onmiddellijk plaats te vinden801, met name 
bij een bijzondere vertrouwensrelatie tussen partijen802. 
 
Zoals de goedkeuring in andere overeenkomsten, dekt de kwijting in beginsel geen verborgen 
gebreken in de uitvoering van het mandaat. 
 
Meer nog dan in andere overeenkomsten geschiedt de beoordeling van de zichtbaarheid hier 
aan de hand van een zorgvuldigheidsafweging, op grond van de onderzoeksplicht van de 
schuldeiser en de informatieplicht der schuldenaar803. Beiden worden overigens m.b. in het 
vennootschapsrecht uitvoerig geregeld. Worden de gebreken evenwel bedrieglijk verborgen 
gehouden, dan is er slechts kwijting indien ze daadwerkelijk gekend waren door de lastgever 
(de bedrieger kan zich nooit op de onverschoonbaarheid van de dwaling van de wederpartij 
beroepen zie het Gentse Dok- en Scheepsbouwwerven-arrest804). 
 
Sommige opdrachten bestaan er precies onder meer in om een partij bijstand te verlenen in 
een contractuele verhouding (koop, aanneming, andere opdracht, en dergelijke), meer bepaald 
zelfs bijstand bij de keuring der prestaties. 
 
Zo werd het architectenberoep gescheiden van de aanneming door de Architectuurwet van 20 
februari 1939. Zo werd in de belangrijkste vennootschapsvormen het commissariaat als 
toezichtsinstelling805. Soms heeft die "deskundige" de bevoegdheid om in naam van de schuld-
eiser (goed) te keuren.  
 
De goedkeuring van de prestatie bevrijdt in die gevallen nog niet deze deskundige van zijn 
mogelijke aansprakelijkheid jegens de schuldeiser, m.b. niet zo hij de prestatie ten onrechte 
heeft goedgekeurd, of de goedkeuring ten onrechte heeft aanbevolen. Zo bevrijdt de 
goedkeuring van de jaarrekeningen door de aandeelhouders en de kwijting der bestuurders niet 
noodzakelijk ook de commissaris-revisor. Hij is niet gekweten voor tekortkomingen die op 
grond van zijn bijstand door de kwijting en goedkeuring gedekt worden geacht, hoewel de 
leken-aandeelhouders ze niet hoefden te merken, maar die hij wél had moeten merken806. De 
kwijting van de commissarissen wordt in beginsel wél tezamen met die van de bestuurders van 
een vennootschap verleend, doch de aandeelhouders dienden jegens hen over minstens 15 
dagen te beschikken (553 Wb. Venn). 
 

2° Koop-verkoop 
 
Bij koop-verkoop geldt traditioneel dat de "aanvaarding" van de zaak door de koper de 
verkoper bevrijdt van zijn verplichtingen met betrekking tot de gebreken van de zaak die 

                                                
801 Hof Brussel 1 oktober 2013, RW 2014-15, 830. Zie ook Hof Luik 30 juni 1999, JLMB 1999, 1734. 
802 Eerder Rb. Luik 7 februari 1984, RTDF 1995, 713. 
803 Vgl. RESTEAU, Traité des sociétés anonymes nr. 1555-1556 over deze onderzoeksplicht; P.J. CLAVAREAU, Enige 
hulpovereenkomsten, 76-77. 
804 Cass. 23 september 1977, Noordermeer, Lodewikus t. Van Loo, de Hemptinne, P. van Malleghem q.q. e.a., Pas. I, 100. 
805 Zie K. GEENS, Het vrij beroep nr. 230 v. Daarnaast kan volgens art. 168 Wb. Venn. een gerechtelijk commissaris 
worden aangesteld (ter bescherming van de minderheid). Zie voor koöperatieve vennootschappen art. 165 v. Wb. 
Venn.  
806  Zie daarover J. LIEVENS, "De aansprakelijkheid van de commissaris-revisor na de recente wetswijzigingen - 
enkele kritische bedenkingen", Liber amicorum Jan Ronse, (265) 272 v. 
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zichtbaar zijn, d.w.z. hadden moeten worden ontdekt bij de controle die van de koper kan 
worden verwacht (naargelang de hoedanigheid van de koper). Voor een professionele koper 
geldt een onderzoeksplicht bij de levering. Dit veronderstel wel steeds dat de koper in de 
mogelijkheid werd gesteld de zaak te onderzoeken. Voor de levering van machines kan de 
aanvaarding van de levering afhangen van proefdraaien en van andere testen807. 
 
De bevrijding geldt niet bij: 
- bedrog 
- productenaansprakelijkheid. 
 

3° Aanneming 
 
Wat betreft de aanvaarding van de zaak die zichtbare gebreken dekt, is de rechtspraak bij 
aanneming minder streng dan bij koop (t.e.m. onderzoeksplicht koper): stilzwijgende 
goedkeuring wordt minder snel aanvaard; zie bv. hof Brussel 8 juni 2006808. 
 

4° Huur 
  
Bij huur geldt in beginsel evenzeer dat zichtbare gebreken gedekt worden door de aanvaarding, 
zie onder meer Cass. 25 maart 2010809: " Indien het verhuurde goed bij de totstandkoming van de huur 
een gebrek vertoont dat duidelijk zichtbaar is en de huurder zich ervan rekenschap heeft kunnen en moeten geven, 
is de verhuurder ontslagen van zijn vrijwaringsplicht; de huurder wordt in die omstandigheden geacht het gehuurde 
goed te hebben aanvaard in de staat waarin het zich bevindt". Vermits in dat geval er géén tekortkoming 
is van de verhuurder, kan de huurder het gebrek in de zaak ook niet (meer) inroepen om zelf 
niet aan zijn onderhouds- en teruggaveplicht te voldoen (zelfde arrest). 
 

Bevrijding borg en echtgenoot in het kader van insolventieprocedures 
 
 

1° Toepassingsgebied 
 
i) Enkel voor een natuurlijke persoon die zich zekerheid stelt. 
  
ii) Persoonlijke zekerheden, dus ruimer dan enkel borgtocht. Met name ook hoofdelijkheid, 
indien ze strekt tot zekerheid, niet wanneer het krediet in belangrijke mate werd aangegaan 
voor eigen doeleinden van de medeschuldenaar die inroept maar een zekerheid te zijn. Ook 
zekerheden jegens een niet-professionele schuldeiser. 
 
iii) Aangegaan door een rechtshandeling (niet krachtens de wet). De mogelijkheid zou niet 
gelden voor de gehoudenheid van de oude schuldenaar bij een niet-bevrijdende 
contractsoverdracht. 
 
iv) Kosteloos aangegaan; volgens de cassatierechtspraak (Cass. 26 juni 2008) moet het ook 
“belangeloos” zijn. De schuldeiser draagt wel de bewijslast van de mogelijkheid van baat én 
het causaal verband (ten tijde van het aangaan van de zekerheidstelling). Maar de rechtspraak 
legt het wel eng uit: niet de zaakvoerder of bestuurder of belangrijke aandeelhouder, vaak zelfs 

                                                
807 kh. Leuven 4 oktober 2016, RW 2017-18, 551. 
808 Brussel 8 juni 2006, JT 2007, 382 
809 Cass. 25 maart 2010, C.09.0117.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20100325-2. 
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niet diens echtgenoot of samenwonende partner. Maar nieuwe schulden ontstaan nadat het 
belang is weggevallen, zouden wel als kosteloos moeten gelden. 
 
v) Procedures waarin bevrijding kan worden gevraagd: de bevrijdingsmogelijkheid blijft 
beperkt tot de volgende gevallen: 
-  de hoofdschuldenaar is failliet verklaard; 
- de hoofdschuldenaar heeft een collectieve schuldenregeling aangevraagd; 
-  de hoofdschuldenaar kan een collectieve schuldenregeling aanvragen maar laat dit na; 
- de hoofdschuldenaar is in een procedure van gerechtelijke reorganisatie en er is een minnelijk 
akkoord, een collecteif ankkoord, of een overdracht inder gerehctelijk gezag. 
De grondwettigheid van de beperking tot deze gevallen is betwistbaar.  
 
vi) De bevrijding betreft enkel de (op het tijdstip van de opschorting) nog bestaande schulden; 
het is niet mogelijk de bevrijding te vragen voor reeds uitgedoofde schulden om aldus de 
betaling ervan als onverschuldigd terug te vorderen. 
 
vii) Bij faillissement en overdracht onder gerechtelijk gezag niet voor reeds gevestigde zakelijke 
zekerheden (werkt niet retroactief)	810. Dit is anders bij bij een minnelijke aanzuiveringsregeling 
(in het kader van de procedure van collectieve schuldenregeling) (Cass. 29 mei 2015) en wellicht 
bij of een minnelijk of collectief akkoord in het kader van een gerechtelijke reorganisatie (a 
contrario uit art. XX.66 en XX.82 lid 7 WER). 
 
viii) Ongeacht subrogatie of regres: de bevrijdingsmogelijkheid blijft bestaan ook al is een 
andere persoon in de plaats getreden van de oorspronkelijke schuldeiser (persoonlijke 
subrogatie), waaronder ook bv. een medeborg. Een andere interpretatie van de rechtsregel is 
nl. ongrondwettig volgens het GwH. 
 
ix) Enkel schulden die al bestaan bij het begin van de procedure c.q. het verzoek (indien een 
regresrecht eerst ontstaan is na dat tijdstip, valt die regresschuld er in beginsel buiten). 
 

2° Rechtsgevolgen: opschorting 

a) Ingaan van de opschorting 
 
De tenuitvoerlegging ten laste van natuurlijke personen die zich kosteloos zeker hebben gesteld 
voor de schuldenaar opgeschort vanaf: 
- een verzoek tot bevrijding in het kader van een procedure van faillissement of gerechtelijke 
reorganisatie; 
- c.q. een beschikking van toelaatbaarheid tot een collectieve schuldenregeling van de collectieve 
schuldenregeling (art. 1675/7 § 2 IV); 
- c.q. het zelfstandig verzoek tot bevrijding door de persoonlijke zekerheid volgens art. 
1675/16bis § 5 GerW.  
Het verzoek tot bevrijding moet een verklaring bevatten waarin de verzoeker bevestigt dat zijn 
verbintenis niet in verhouding is met zijn inkomsten en vermogen en daartoe bepaalde 
bewijsstukken bevatten (art. XX.176 lid 2 WER). 

b) Einde van de opschorting 
 
                                                
810 Zie odner de oude wet reeds Cass. 6 mei 2011, C.10.0494.N, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20110506-3. 
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(1) Bij opschorting ingevolge een verzoek tot bevrijding eindigt de opschorting wanneer over 
het verzoek wordt beslist (onder meer art. 1675/16bis § 5 GerW); in de mate de persoonlijke 
borg door de rechtbank niet van zijn verplichting is ontslagen, de schuldeisers zich terug 
individueel kunnen verhalen op diens vermogen (art. XX.176 lid 7 WER).  
 
(2) Ingeval van opening van een procedure van collectieve schuldenregeling door de 
hoofdschuldenaar kan het verzoek worden ingediend zolang er geen minnelijke 
aanzuiveringsregeling wordt gehomologeerd of een proces-verbaal van niet-akkoord wordt 
neergelegd - althans indien de schuldeiser aangifte heeft gedaan van een schuldvordering. Is 
dat laatste gebeurt, dan vervalt de opschorting wanneer op genoemd ogenblik geen verzoek tot 
bevrijding is ingediend. De opschorting duurt dan tot er over dat verzoek uitspraak is gedaan 
(art. 1675/7 § 2 IV GerW). De uitspraak geschiedt normaal bij het homologeren van een 
minnelijke aanzuiveringsregeling of opleggen van een gerechtelijke, maar de behandeling ervan 
kan ook worden uitgesteld (art. 1675/16bis § 4 GerW). 
 

3° Rechtsgevolgen: onder nadere voorwaarden bevrijding 

a) Bevrijding wegens niet-aangifte door de schuldeiser 
 
(1) Bij faillissement van de hoofdschuldenaar is de kosteloze persoonlijke zekerheid (zie hoger 
het toepassingsgebied) bevrijd indien de schuldeiser niet in zijn aangifte van schuldvordering 
heeft vermeld dat hij geniet van een persoonlijke zekerheidsstelling of de identiteit van de steller 
niet heeft vermeld, noch een verklaring in die zin heeft afgelegd binnen de 3 maanden na de 
faillietverklaring. 
 
(2) In geval van collectieve schuldenregeling wordt deze sanctie enkel toegepast indien de 
schuldeiser géén aangifte heeft gedaan van zijn schuldvordering in de collectieve 
schuldenregeling binnen de 15 dagen nadat hij daartoe aangetekend is aangemaand door de 
schuldbemiddelaar (er wordt niet vereist dat hij daarbij uitdrukkelijk beroep doet op de 
persoonlijke zekerheid). Bij CSR volgt de bevrijding van de persoonlijke zekerheid verder ook 
-  krachtens de wet - uit de afstand van de schuldvordering jegens de hoofdschuldenaar (art. 
1675/9 § 3 GerW.), behoudens indien de aanzuiveringsregeling wordt afgewezen of herroepen. 

b) Bevrijding wegens wanverhouding 
 
De rechtbank moet, op het verzoek van de zekerheidsteller, de gehele of gedeeltelijke 
bevrijding uitspreken naargelang zij vaststelt of diens verbintenis inderdaad in wanverhouding 
stond tot zijn inkomsten én vermogen (‘extrinsieke benadeling’), en dit tenzij het onvermogen 
frauduleus werd georganiseerd (althans zo bepaald in de CSR: art. 1675/16bis § 1 en 5 GerW). 
Dit is bedoeld als een toepassing van het evenredigheidsbeginsel, dat ook gehanteerd werd in 
de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof. De wanverhouding moet beoordeeld worden op 
het tijdstip van het openen van de faillissementsprocedure (art. XX.176 lid 1 WER) c.q. 
toekenning van de opschorting aan de onderneming in de procedure G.R. (art. XX.54 lid 1 
WER. De wanverhouding op het tijdstip van het aangaan van de verbintenis is hier dus niet 
relevant (ze is wel relevant voor de beoordeling van de geldigheid van de 
borgtochtovereenkomst, zie hoger). 
 

4° Bijzondere regels tijdens de fase van schuldbemiddeling in een CSR 
 
Voor alle schuldenaars die bevrijd zouden zijn in geval er een kwijtschelding komt door een 
minnelijke aanzuiveringsregeling, zijn de executierechten opgeschort zolang een minnelijke 
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aanzuiveringsregeling nog tot de mogelijkheden behoort (art. 1675/7 § 2 III GerW). Dat geldt 
dus niet alleen voor diegene die kosteloos zijn gesteld door natuurlijke personen. Immers, in 
geval van minnelijke aanzuiveringsregeling met kwijtschelding van de schuldenaar (voor de 
restschuld), is die kwijtschelding in de bedoeling van de wetgever een vrijwillige kwijtschelding 
met de gevolgen van art. 1285 en 1287 BW. 
 

5° Bijzondere regels ten gunste van de persoonlijk aansprakelijke echtgenoot of 
partner van de gefailleerde of schuldenaar in gerechtelijke reorganisatie 
 
Voor deze personen geldt bijkomend een bijzonder regime, dat enerzijds ruimer is en 
anderzijds enger dan het zopas besproken regime inzake persoonlijke zekerheden. Daarbij 
komt een kwijtschelding van de gefailleerde ook diens echtgenoot/partner ten goede. 

a) Toepassingsgebied 
 
a) echtgenoot of wettelijk samenwonende partner (GwH nr. 129/2010), alsook ex-echtgenoot 
of -partner (bij GO wel minimumtermijn van 6 maanden samenwoning vereist, art. XX.54 § 1 
lid 2 en XX.96 § 2 lid 2 WER); 
 
b) enkel voor schulden tijdens het huwelijk of de wettelijke samenwoning aangegaan; 
 
c) die (nog) bestonden ten tijde van de faillietverklaring c.q. opschorting wegens gerechtelijke 
reorganisatie  (dus geen reeds gevestigde zakelijke zekerheden); 
 
d) waarvoor de andere echtgenoot/partner zelf kwijtschelding bekomt in het kader van een 
faillissement of gerechtelijke reorganisatie; 
 
e) die die verband houden met de beroepsactiviteit van de schuldenaar, en die 
gemeenschappelijk zijn of eigen aan beide echtgenoten of partners. 
 
 

b) Gevolgen 
 
a) Opschorting tijdens de procedure (art. XX.54 § 1 WER ; bij faillissement ingevolge 
rechtspraak GwH, nr. 172/2005); 
 
b) Voor de schulden waarvoor de schuldenaar kwijtschelding bekomt, en die binnen het 
besproken toepassingsgebied vallen, is de (ex-)echtgenoot of (ex-)partner automatisch bevrijd 
(zie art. XX.96 § 2 en XX.174 § 1 WER). 
 

Niet-realisatie voorwaarde 
 

1° Gevolg naargelang oorzaak van de niet-realisatie 
 
Zie Cass. 25 mei 2007811 over uitleg van art. 1176 BW: verkoop onder opschortende voorwaarde 
van bouwvergunning; partijen zitten 5 jaar stil: de rechter kan oordelen dat redelijkerwijze 
vaststaat dat de vervulling van de voorwaarde niet meer zal plaatsvinden. 
                                                
811 RW 2007-8, 1034. Voor een ander geval van toepassing van dezelfde doctrine: kh. Leuven 8 maart 2016, TBO 
2016, 584. 
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Wanneer de realisatie van de voorwaarde in strijd met de bedoeling ervan toerekenbaar 
verhinderd wordt door een van de partijen, wordt ze voor vervuld gehouden.  
Vb. Opschortende voorwaarde in een verkoopovereenkomst dat de koper financiering bekomt 
voor een bepaalde datum; dit houdt een inspanningsverbintenis in om financiering te bekomen 
(die in de overeenkomst nader kan worden omschreven). Wanneer de overeenkomst voor het 
geval van verhindering een schadebeding bevat, kan het zijn dat de rechter de sanctie van vervuld 
houden disproportioneel vindt en de keuze ervoor een rechtsmisbruik812. 
Vb. Afstand van wegenis aan de gemeente onder opschortende voorwaarde van het bekomen 
van een verkavelings- en/of bouwvergunning; ook hier is een toerekenbare tekortkoming vereist 
voor de sanctie van art. 1178 BW813. 
 
Ook kan het zijn dat de partij ten wiens gunste de ontbindende voorwaarde is bedongen, het 
vertrouwen heeft gewekt daarop geen beroep te zullen doen en er dus rechtsverwerking 
intreedt814. 
 

2° Werking van de ontbinding 
 
Het hangt van het beding af of de voorwaarde enkel op één verbintenis betrekking heeft op het 
geheel der (hoofd)verbintenissen.  
 
De ontbindende voorwaarde werkt in beginsel retroactief. Dit betekent dat: 
- verbintenisrechtelijk: een restitutieplicht ontstaat (in beginsel in natura, zoniet in waarde); 
- zakenrechtelijk: eigendom die zou zijn overgedragen op grond van de ontbonden verbintenis, 
geacht wordt nooit te zijn overgegaan815. De vervulling van de ontbindende voorwaarde heeft 
dus ‘zakelijke werking’816. 
 
De rechtspraak beperkt de werking van de ontbindende voorwaarde bij duurovereenkomsten 
of overeenkomsten met meerdere prestaties in beginsel op dezelfde wijze817 als bij ontbinding 
wegens wanprestatie (zie de bespreking aldaar). 
 

“Caducité” ?  
 
- wegvallen van de oorzaak: Cass. 21 januari 2000 paste deze doctrine toe bij testament; Cass. 
16 november 1989 ook bij schenkingen, maar dat is achterhaald door latere rechtspraak: voor 

                                                
812  Vb. Burg. Gent 15 februari 2011, RW 2012-13, 1072. 
813  Hof Gent 17 oktober 2014, NjW 2016, 300 noot C. LEBON "Positieve loyauteitsplicht van de voorwaardelijk 
verbonden schuldenaar". 
814 Voor een voorbeeld naar Nederlands recht: Gerechtshof Den Haag 25 augustus 2015, 
uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2015:2220. 
815 Cass. 24 januari 2011, C.09.0446.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20110124-2 
= TRV 2012, 627 noot B. BELLEN en R. VLEUGELS, “De verstrekkende gevolgen van de ontbindende 
voorwaarde opgenomen in een overeenkomst tot overdracht van aandelen - verificatie van eigendom bij 
overdracht van aandelen”, verbreking Hof Gent 16 februari 2009, TRV 2012, 632. 
816 Cass. 8 mei 2015, C.14.0248.N, M.D. / Faill. City Gardens, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20141208-5, = T.Not. 2016, 439 noot C. ENGELS = 
RW 2016-17, 417. 
817  Zie bv. Cass. 1 oktober 2015, C.14.0480.N, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20151001-
10, middel 1 onderdeel 3. 
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schenkingen is de theorie omzeggens geheel overbood gegooid door Cass. 12 december  
2008818. 
-  wegvallen van de ratio van een beding kan leiden tot strijdigheid met goede trouw van beroep 
erop: Cass. 21 september 1989, Post v. Locabel. Vgl. ook de rechtspraak inzake rechtsmisbruik. 
- wegvallen van het “voorwerp”: bij deze doctrine is een nauwkeurige analyse van de 
verbintenis vereist; het betreft in beginsel enkel de aanspraak op uitvoering in natura die 
tenietgaat.  De overige verbintenissen blijven in beginsel bestaan (Cass. 4 februari 2005819, i.v.m. 
tenietgaan verkochte zaak). Nogal verwarrend is het arrest van 25 juni 2010820, dat besliste dat 
de rechter die vaststelt dat de materiële uitvoering van een verbintenis die moet worden 
uitgevoerd in natura onmogelijk is geworden, volstaat om te beslissen dat de verbintenis "zonder 
voorwerp" en dus "caduque" geworden is; in die zaak werd wel nog geen uitspraak gedaan over 
de subsidiaire eis tot schadevergoeding ingesteld door de schuldeiser van de tenietgegane 
verbintenis. 
 

Schuldvergelijking of verrekening 
 

1° Conventionele schuldvergelijking 
 
Effectiviteit na samenloop e.d. van nettingovereenkomsten, d.i. op voorhand bedongen 
schuldvergelijking – art. 14 en 15 WFZ. 
GW Hof  167/2008 van 27 november 2008: uitbreiding van de WFZ naar natuurlijke personen  
niet-handelaars is ongrondwettig want onvoldoende gemotiveerd. 
Jammer genoeg besliste het parlement om het GwH te volgen en de WFZ in 2011 aan te passen 
..., want het arrest m.i. ten onrechte én slag in ’t water: 
- gronden voor die beslissing zijn een miskleun 
- gevolgen m.i. beperkt. Want eigenlijk geldt hetzelfde al zonder die bepaling, alleen minder 
rechtszekerheid. Achtergrond: schuldvorderingen hebben slechts statuut zoals ze gelden in de 
rechtsverhouding tussen partijen – als partijen bedongen hebben dat ze een ondeelbaar geheel 
vormen (bv. rekening-courant), werkt dat sowieso erga omnes. 
 
Dat laatste ligt in lijn van Cass. 2 februari 2007, Datafer, iz. minnelijk kantonnement. Weliswaar 
een andere casus, maar zelfde ratio. 
 

2° Bij gebreke aan conventionele schuldvergelijking: wettelijk, gerechtelijk, 
eenzijdig 
 
Voor een uitvoerige bespreking, zie de syllabus Insolventierecht: 
http://storme.be/insolventierecht.html. 

a) Algemeen: wederkerigheidsvereiste 
 
Volgens een arrest van het Hof van cassatie van 17 december 2010 kan een schuldeiser zijn 
eigen schuldvordering op een wederpartij niet verrekenen met een schuldvordering die die 

                                                
818 Cass. 12 december  2008, C.06.0332.N, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20081212-3 = 
RCJB 2011/3, 329. 
819 Cass. 4 februari 2005, RW 2005-06, 587 noot S. MOSSELMANS. 
820 Cass. 25 juni 2010, C.07.0094.F, gemeente Pont-a-Celles / Stad Charleroi. De stad Charleroi had jegens de gemeente 
Pont-a-Celles een verbintenis om aan de inwoners van een deelgemeente kosteloos een hoeveelheid leidingwater 
te leveren, en Pont-a-Celles had zijn distributienet overgedragen aan de SWDE, waaruit de rechter afleidde dat de 
verbintenis om aan de gemeente Pont-à-Celles leidingwater te leveren materieel onmogelijk was geworden. 
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wederpartij op een derde heeft821 (behoudens met instemming van de schuldeiser, in welk geval 
het een conventionele schuldvergelijking is). Dit arrest doet meer vragen rijzen dan het 
beantwoordt; zo is het duidelijk dat men wel een eigen schuldvordering kan verrekenen met 
andermans schuld waarvoor men als borg gehouden is (dit volgt uit art. 2034 B.W. “De verbintenis 
uit borgtocht gaat teniet door dezelfde oorzaken als de overige verbintenissen“). Bovendien kan in vele 
gevallen een derde andermans schuld betalen (art. 1236 B.W.: “De verbintenis kan zelfs voldaan 
worden door een derde die daarbij geen belang heeft, mits die derde in naam en tot kwijting van de schuldenaar 
handelt of mits hij, handelende in zijn eigen naam, niet in de rechten van de schuldeiser gesteld wordt“), en zou 
dat dus ook moeten kunnen door middel van schuldvergelijking. 

b) Wijze van intreden 
 
 Hoewel men traditioneel stelt dat schuldvergelijking van rechtswege intreedt, is toch vereist dat 
een van de partijen er zich op beroept. In ons recht heeft zo’n beroep wel terugwerkende kracht 
tot op het tijdstip waarop aan de vereisten voor wettelijke schuldvergelijking was voldaan (beide 
schulden wederkerig, vaststaand en opeisbaar waren). 

c) Schuldvergelijking na samenloop 
 
- in beginsel niet meer mogelijk indien niet reeds aan de vereisten is voldaan op het tijdstip van 
de samenloop 
- wel kan de schuldeiser van een boedelvordering/boedelschuld verrekenen met een schuld in 
de boedel822; 
- wel mogelijk bij samenhang tussen de schulden, mits beiden ontstaan voor de samenloop (voor 
dat laatste, zie twee principiële cassatie-arresten van 24 juni 2010823); adde Cass. 4 februari 
2011824); daarbij rijst onder meer de vraag of een volstortingsplicht samenhangt met schulden 
aan de vennootschap. 
- verdergaande uitzondering in de oude procedure gerechtelijk akkoord, zie Cass. 7 april 2006, 
Durobor en Cass. 1 juni 2006825. 
 

Verjaring en rechtsverwerking 
 
Voor rechtsverwerking, zie supra; voor verjaring, zie infra.  
                                                
821 Cass. 17 december 2010, C.10.1046.N = jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20101217-3 = RW 2011-2012, 181 noot R. HOUBEN, “De wederkerigheidsvoorwaarde voor 
schuldvergelijking”. 
822 Cass. 25 september 2006, rolC.05.0487F, H.J. t. Cavenaille en Bodeus q.q. curatoren faill. ENGEBAT, RW 2006-
2007, 1561 noot R. HOUBEN "Schuldvergelijking: opeisbaarheid, samenloop en volstorting" = JT 2007, 546 =  
JLMB 2007, 948 = TRV 2008, 391 noot D. VAN GERVEN. Eerder reeds o.m. E. DIRIX, "Posities van schuldeisers 
en hun zekerheidsrechten», in Faillissement en gerechtelijk akkoord: het nieuwe recht, Antwerpen, Kluwer, 1998, nr. 16.  
823 Cass. 24 juni 2010, C.09.0424.N, C.09.0365.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20100624-2 en cass. 24 juni 2010, nr. F.09.0085.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20100624-7, beiden in een fiscale zaak maar principieel verwoord. 
824 Cass. 4 februari 2011, United Real Estate t. Faill. West-Konstrukt, C.10.0443.N, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20110204-6 = RW 2011-2012, 488 noot R. 
HOUBEN. 
825 Cass. 7 april 2006, C.05.0029.F,  Durobor, JLMB 2006, 896 = JT 2006, 645 = Pas. 2006, 813 = NjW 2006, 944 
noot P. COUSSEMENT = TBH 2006, 810 noot E. VAN DEN HAUTE, verwerping voorziening tegen Hof 
Bergen 28 juni 2004, JLMB 2004, 1451;  Cass. 1 juni 2006, BASF t. Euroftal = RW 2006-2007, 565 noot V. 
SAGAERT "Schuldvergelijking en gerechtelijk akkoord: continuïteit schept connexiteit", verbreking Hof Gent 
26 april 2004, NJW 2004, 1101 = TBH 2005, 276. Bespreking van beide arresten door T. HURNER, “L’hypothèse 
de la compensation après concordat et en cas de concours successifs”, JT 2006, 633 v. 
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Hoofdstuk 7. Pluraliteit van schuldenaars  
 
Er bestaan vele gevallen van pluralitei van schuldenaren in ons recht. Z ij kunnen op 
verschillende manieren worden ingedeeld. Van belang is onder meer de indeling naargelang de 
schuldenaars met of voor elkaar gehouden zijn dan wel niet (1) en vervolgens naargelang de 
schuldenaars al dan niet subsidiair gehouden zijn (2.). Deze onderscheidingen hebben een 
weerslag op twee soorten vragen: 
- onder welke voorwaarden de schuldeiser nakoming kan vorderen van één of meer 
schuldenaars (de gehoudenheid of aansprakelijkheid in de externe verhouding); en 
- wat de weerslag is in de verhouding tussen de verschillende schuldenaars (de draagplicht of 
bijdrageplicht in de interne verhouding (Lat. contributio, Fr. contribution)). 
 
We bespreken hier niet de gevallen waarin een andere persoon dan de schuldenaar ook met 
zijn vermogen of een deel ervan instaat voor bepaalde schulden, zonder zelf schuldenaar te 
zijn, omdat de schuld verhaalbaar is op zijn vermogen (zeldzaam, bv. wanneer het vermogen 
van de ene echtgenoot mee instaat voor fiscale schulden van de andere) of op een 
gemeenschappelijk vermogen waarvan hij mede-eigenaar is zonder medeschuldenaar te zijn. 
 
Ad (1) onderscheidt: men meer bepaald: 
- schuldenaars die met elkaar gehouden zijn tot dezelfde schuld (of een deel van dezelfde 
schuld) (a.); 
- schuldenaars die voor een andere schuldenaar gehouden zijn, d.i. tot andermans schuld (b.); 
- schuldenaars die elk een eigen schuld hebben aangegaan, maar waarbij de voldoening van de 
ene ook de andere beëindigt (c.). 
 

Pluraliteit van schuldenaars van (minstens ten dele) dezelfde schuld, d.i. 
schuldenaars die mét een andere schuldenaar gehouden zijn 
 
Ten eerste kunnen schuldenaars met elkaar gehouden zijn tot dezelfde schuld (geheel of 
gedeeltelijk).  
 
Hiervan bestaan er nog zeer verschillende vormen, met name de verschillende vormen van 
hoofdelijkheid (2°) alsook de eigenlijke ondeelbaarheid of onsplitsbaarheid (3°). 
 

1° Beginsel: verbintenissen zijn afzonderlijk of deelbaar 

a) Wanneer 
 
Behalve bij een onsplitsbare verbintenis (zie onder 3°), geldt als regel dat meerdere personen 
die door eenzelfde overeenkomst als schuldenaar verbonden zijn jegens een schuldeiser, elk 
slechts voor hun aandeel verbonden zijn (indien dit aandeel niet bepaald is, is het in beginsel 
gelijk). Er ontstaan voor elk aandeel aparte of deelverbintenissen (vaak wat onhandig 
“deelbare” verbintenissen genoemd, terwijl het om “gedeelde” verbintenissen gaat) (Fr. 
obligations conjonctives; En. several liability of shared liability).  
 
Dat 2 samenwonende personen een overeenkomst sluiten, zelfs voor aankoop van een 
onroerend goed, brengt nog geen hoofdelijkheid mee826. Ook wanneer meerdere huurders een 
                                                
826 Hof Gent 29 januari 2013, NjW 2014, 357. 
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onroerend goed huren zonder dat hoofdelijkheid is overeengekomen, gaat het om deelbare 
verbintenissen827.  

b) Rechtsgevolgen 
 
De schuldeiser zal elk apart moeten aanspreken voor zijn aandeel in de schuld (pro rata, Fr. pour 
sa part; En. for its share). Het aandeel is gelijk, indien niet uit een rechtsregel of overeenkomst 
iets anders volgt828. 
  
Dit sluit niet uit dat in de interne verhouding het aandeel verschillend kan zijn, zodat de 
schuldenaar wiens externe aandeel (de obligatio) groter is dan zijn interne draagplicht (contributio) 
voor het verschil regres kan nemen op zijn medeschuldenaar(s)829. 
 
Bij een deelbare verbintenis kan een schuldenaar met de schuldeiser overeenkomen zijn deel 
van de rechtsverhouding te beëindigen. Dit kan ook bij huur: een van de huurders kan 
afzonderlijk overeenkomen de huur te beëindigen830; de andere huurder moet dan beslissen of 
hij de huur alleen wil voortzetten (en alleen betalen) of niet, zet hij voort, dan geldt hij voor de 
toekomst als enige contractspartij (idem). (NB. de schuldvorderingen uit een 
huurovereenkomst zijn in beginsel wel ondeelbaar, zie hoofdstuk 8, pluraliteit van 
schuldeisers). 
 

2° Uitzondering: hoofdelijkheid in zijn verschillende varianten 
 
Op de onder 1° gegeven regel geldt een uitzondering wanneer de contractspartijen-
schuldenaars krachtens de overeenkomst (uitdrukkelijk dan wel impliciet krachtens de wet of 
gewoonte) mét elkaar hoofdelijk (“solidair”) gehouden zijn (voor het geheel of een deel van de 
prestaties). Dit is de zgn. passieve hoofdelijkheid (Fr. solidarité passive, En. joint and several liability, 
Dui. Gesamtschuldnerschaft).  
 
Ook in een hele reeks andere gevallen (d.i. gevallen waarin ze niet tezamen een overeenkomst 
aangaan) zijn meerdere schuldenaars krachtens overeenkomst, wet of gewoonte mét elkaar 
gehouden tot dezelfde prestatie of tot overlappende prestaties.  
- afwijkende regel bij handelaars: samen aangegane verbintenissen zijn in beginsel hoofdelijk. 
Dit geldt niet voor een door niet-handelaars gezamenlijk aangegane overeenkomst: bij niet-
handelaars volstaat het feit dat meerdere personen zich tot eenzelfde zaak hebben verbonden 
niet om te besluiten tot hoofdelijkheid (Cass. 7 november 2008831). 

                                                
827  Cass. 17 februari 2017, C.16.0381.N, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20170217-5 = 
RW 2017-18, 945. 
828 Regel die we voor de burgerlijke maatschap vinden in art. 52 Wb.Venn. Bijzondere regels: bij verdeling van 
een schuld over erfgenamen is die in verhouding tot het aandeel in de nalatenschap als geheel (art. 870 BW); bij 
kwalitatieve verbintenissen van mede-eigenaars in hun verhouding tot hun aandeel in de mede-eigendom (art. 
577-2 § 3 en 577-2 § 9 III BW. 
829 Zie bv. : 
- art. 70 II W.Succ. en art. 3.10.4.3.1 VCF (de erfgenamen, algemene legatarissen en begiftigden zijn in verhouding 
tot hun erfdeel aansprakelijk voor de successierechten verschuldigd door de legatarissen en begiftigden onder 
algemene titel of onder bijzondere titel, maar kunnen daarvoor regres nemen);  
- voor mede-eigenaars van een appartementsgebouw art. 577-2 § 9 III BW. 
830  Cass. 17 februari 2017, C.16.0381.N, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20170217-5 = 
RW 2017-18, 945. 
831 Cass. 7 november 2008, C.07.0567.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20081107-
4. 
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- zo ook voor de kosten van de arbiter krachtens een overeenkomst van internationale arbitrage 
uit de aard van de overeenkomst, zelfs al een van de partijen geen handelaar is (Franse 
cassatierechtspraak)832; 
- bij een commerciële VOF zijn de vennoten louter door hun lidmaatschap handelaars (Cass. 19 
december 2008833); idem de beherende vennoten van een commanditaire handelsvennootschap.  
 
Ook worden de regels van de hoofdelijkheid (met name van de onvolmaakte hoofdelijkheid of 
in solidum aansprakelijkheid) vaak ook toegepast op gevallen waar meerdere personen niet met 
elkaar tot dezelfde schuld gehouden zijn, maar elk tot een eigen schuld, waarbij de voldoening 
van de ene ook de andere beëindigt (zie de opsomming onder d.) 
 
Niet duidelijk is of er in ons recht ook een onsplitsbare schuld bestaat (joint debt), waarvan de 
nakoming enkel van alle schuldenaars tegelijk kan gevorderd worden. 
 

3° Onsplitsbaarheid 
 
(1137) Soms onderscheidt men nog een derde categorie, de onsplitsbaarheid (Fr. indivisibilité, 
En. joint debt, Dui. gemeinschaftliche Schuld).  
 
Criterium: 
Het betreft hier een verbintenis die van die aard is dat ze enkel door alle schuldenaars tezamen 
kan worden nagekomen, waarbij nakoming door slechts één van de schuldenaars ofwel 
materieel onmogelijk is (art. 1217 BW)834 ofwel omwille van het ontbreken van nut voor de 
schuldeisers niet als nakoming geldt (ook niet als gedeeltelijke nakoming) (art. 1218 BW).  
Traditionele voorbeelden: 
- verbintenis van een kwartet van muzikanten;  
- verbintenis om een goed in eigendom over te dragen dat in onverdeeldheid is.  
- de verbintenis van mede-eigenaars van een verhuurd goed (zie de keerzijde daarvan bij de 
bespreking van de pluraliteit van schuldeisers). 
Het is nochtans de vraag of er hier wel eigenlijk sprake is van een aparte categorie van pluraliteit 
aan de passiefzijde835. 
 
Rechtsgevolgen: 
De schuldenaars zijn onsplitsbaar mét elkaar jegens de schuldeiser verbonden door middel van 
één enkele verbintenis (en niet van meerdere verbintenissen met één voorwerp). De schuldeiser 
zal dan ook noodzakelijkerwijze alle schuldenaars tezamen moeten aanspreken (en niet elk 
apart of één van hen naar keuze, zoals in de andere gevallen, zonet besproken). De 
aansprakelijkheid tot schadeloosstelling bij niet-nakoming daarentegen is niet meer 
onsplitsbaar (maar ofwel gedeeld, ofwel een vorm van hoofdelijke aansprakelijkheid). 
 
NB. Verschil met de conventionele ondeelbaarheid: 

                                                
832 Cass. Fr. 1 februari 2017, 
www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/145_01_36018.html = JT 2017, 427 
noot J. LIBOUTON; in casu was het een geschikt tussen een vennootshcap en een staat. 
833 Cass. 19 decemebr 2008, C.07.0281.N 
834 De bijdrage in de lasten van de mede-eigendom verschuldigd door een blote eigenaar en een vruchtgebruiker 
zijn niet materieel ondeelbaar: Cass. 4 december 2009, C.08.0571.F. 
835  Terecht kritisch S. MEIER, “Schuldnermehrheiten im europäischen Vertragsrecht”, AcP 2011 (435) 474. 
Actieve ondeelbaarheid daarentegen bestaat zonder twijfel. 
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Men mag deze vorm van pluraliteit van schuldenaars niet verwarren met de conventionele 
ondeelbaarheid die bedongen wordt ter versterking van de hoofdelijkheid (“hoofdelijk en 
ondeelbaar”, zie hoger in 2°). 
 

Hoofdelijke verbintenissen - vormen en rechtsgevolgen 
 

1° De vormen van hoofdelijkheid 
 
(1135) Zoals de meeste continentale rechtsstelsels onderscheidt ons recht daarbij enerzijds de 
volmaakte hoofdelijkheid en anderzijds de onvolmaakte hoofdelijkheid of verbintenissen “in 
solidum”: 
- de volmaakte hoofdelijkheid wordt traditioneel gedefinieerd als een meerderheid van 
verbintenissen met hetzelfde voorwerp836;  
- de onvolmaakte hoofdelijkheid (meestal genoemd in solidum gehoudenheid) als een 
meerderheid van verbintenissen met verschillende, doch overlappende voorwerpen (zodat er 
toch ook gemeenschappelijke excepties bestaan) (NB. verwarrend is wel dat men ook in solidum 
aansprakelijkheid aanneemt in gevallen waar verschillende personen niet “met elkaar” 
verbonden zijn, maar een eigen schuld hebben; zie daarvoor onder b.).  
 
Bovenop de hoofdelijkheid kan de schuldeiser ook nog ondeelbaarheid bedingen, zodat de 
schuldenaars “hoofdelijk én ondeelbaar” verbonden zijn; de betekenis hiervan is enkel dat bij 
overlijden van een schuldenaar ook zijn erfgenamen hoofdelijk verbonden blijven.  
 

2° Gevolgen van volmaakte en onvolmaakte hoofdelijkheid 
 
In al deze gevallen van hoofdelijkheid zijn de schuldenaars met elkaar gehouden en is de schuld 
daarom voor géén van hen een loutere eigen schuld. 
 
Deze verschillende vormen van hoofdelijkheid hebben voor de schuldeiser ook een 
zekerheidsfunctie: 

- elke schuldenaar afzonderlijk is alléén gehouden tot betaling van de gehele schuld; 
- de schuldeiser kan zijn volledige schuldvordering naar zijn keuze vervolgen op elk van 

de schuldenaars837;  
- nakoming door één schuldenaar bevrijdt de anderen in verhouding tot de schuldeisers 

(onder voorbehoud voor subrogatie en regres in de interne verhouding); (andere wijzen 
van beëindiging van de schuld zijn niet allen "gemeen", sommige zijn namelijk 
persoonlijk aan een van de medeschuldenaars); 

- het risico van de solvabiliteit van een van hen komt voor rekening van de 
medeschuldenaars. Daarmee hangt samen dat de verbintenis van elk van de hoofdelijke 
schuldenaars in beginsel abstract is ten opzichte van de interne verhouding.  

 
Een hoofdelijke schuldenaar kan zich beroepen op verweermiddelen uit de externe verhouding 
van een van zijn medeschuldenaars die eigen zijn aan de schuld (en dus "gemeen" aan de 
medeschuldenaars) en niet beroepen op de verweermiddelen die persoonlijk zijn aan die 
medeschuldenaar. 

                                                
836 Dit is ook de klassieke omschrijving in het ius commune van de zgn. Korrealobligationen, waartegenover de 
uitdrukking Solidarobligation of Gesamtschuld eerder met de onvolmaakte hoofdelijkheid overeenstemt.  
837 Zij het dat men het voordeel van de hoofdelijkheid kan verliezen doordat het ingevolge langdurig stilzitten 
abusief kan worden, zie bv. Vred. Elsene 18 maart 2008, JT 2008, 320. 
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a) Gemeenschappelijke of niet persoonlijke verweermiddelen  
 
Gemeen zijn de nakoming en de meeste wijzen van beëindiging van de schuld, inbegrepen: 
-  de betaling. Nakoming door één schuldenaar bevrijdt de anderen dus in verhouding tot de 
schuldeiser(s ) (onder voorbehoud voor subrogatie en regres in de interne verhouding); 
- de kwijtschelding van een andere schuldenaar waarbij geen voorbehoud is gemaakt (art. 1285 
I BW);  
- de schuldvernieuwing838. 

b) Relatief persoonlijk/gemeenschappelijke verweermiddelen 
 
Een relatief persoonlijke exceptie kan slechts door de betroffen medeschuldenaar worden 
ingeroepen, maar komt eenmaal ingeroepen alle medeschuldenaars ten goede in de externe 
verhouding.  
 
De schuldvergelijking is "relatief persoonlijk": enkel de schuldeiser of de betrokken 
medeschuldenaar kan ze inroepen, maar eens ingeroepen strekt ze allen tot voordeel. Het feit 
dat de schuld maar voor een deel een eigen schuld is, belet de schuldvergelijking niet (vgl. bij 
borgtocht). 

c) Beperkt gemeenschappelijke verweermiddelen 
 
Het gaat om verweermiddelen die persoonlijk zijn aan de erdoor bevrijde schuldenaar, behalve 
voor het eigen aandeel van die bevrijde schuldenaar, tot beloop waarvan ze gemeenschappelijk 
zijn - zie art. 1285 II BW839.  
 
Dit geldt voor kwijtschelding mét voorbehoud840, dading voor zover die ook kwijtschelding 
met voorbehoud inhoudt841, en schuldvermenging, dit alles behoudens afwijkende 
wetsbepaling842. Bij een kwijtschelding met voorbehoud kan de schuldeiser wel vermijden dat 
hij niet meer de volle schuld kan vorderen van de andere schuldenaren door deze te laten 
tussenkomen om zich blijvend voor de volle schuld te verbinden843. 
 

                                                
838 Cass. 29 september 2011, C.10.0702.N, Bank Degroof, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20110929-2. 
839  Zo ook DCFR III-4:108 (2) voor schuldvermenging en DCFR III-4:109 (1) voor kwijtschelding en dading. 
840 Aangezien de vervolging van persoonlijke zekerheden wordt opgeschort vanaf de beschikking van 
toelaatbaarheid van een collectieve schuldenregeling en zolang nog een minnelijke aanzuiveringsregeling nog tot 
de mogelijkheden behoort (art. 1675/7 § 2 III GerW), gaat de wetgever ervan uit dat de regel van art. 1285 BW 
ook geldt voor kwijtschelding in het kader van een minnelijke aanzuiveringsregeling; zie de discussie hierover 
hoger.  
841  Zie bv. Bergen 1 december 1998, JLMB 2001, 630; D.  DEVOS,  “Chronique  de  jurisprudence  (1980-
1987),  les contrats”, JT 1993,  95, nr. 40. 
842 Bv. art. 124/5 CDW (Communautair douanewetboek) 2013 (Vo. 952/2013), voorheen art. 86/4 CDW 2008 
(Vo. 450/2008). In het daaraan voorafgaande CDW was dit niet uitdrukkelijk bepaald, maar het werd ook reeds 
zo uitgelegd door het HvJ, arrest van 17 februari 2011 in C-78/10, Bérel e.a. 
In de DCFR wordt de regel in belangrijke mate ingeperkt bij hoofdelijke aansprakelijkheid voor eenzelfde schade, 
zie art. III-4:109 (3). 
843 F. RENSON, "Incertitudes quant à la portée d'un accord de désolidarisation et enjeux spécifiques en cas de 
solidarité-sûreté", JLMB 2016, (487) 489 nr. 5. Aangezien dit een novatie zou inhouden, dient men ook het behoud 
van de zakelijke zekerheden te bedingen, voor zover die niet reeds ook voor toekomstige schulden zouden zijn 
verleend. 
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Dat geldt ook voor het ontslag van hoofdelijkheid (art. 1210 BW): "De schuldeiser die toestemt 
in de verdeling van de schuld ten aanzien van een van de medeschuldenaars, behoudt zijn 
hoofdelijke vordering tegen de overige schuldenaars, doch onder aftrek van het aandeel van de 
schuldenaar die hij van de hoofdelijkheid ontslagen heeft". Die aftrek zou wel slechts moeten 
gebeuren voor zover de van hoofdelijkheid ontslagen medeschuldenaar zijn aandeel heeft 
betaald844. 
 
Een ontslag van hoofdelijkheid ten aanzien van één schuldenaar wordt niet vermoed ook een 
kwijtschelding in te houden voor diens aandeel845. Bij een solidariteit die louter tot zekerheid 
is gesteld, bedraagt het aandeel van die bijkomende schuldenaar zoals verder wordt besproken 
wel 0. 

d) Zuiver persoonlijke verweermiddelen 
 
Persoonlijk zijn met name de excepties die ook persoonlijk zijn bij borgtocht (deze werden 
besproken bij borgtocht), met name respijttermijnen, kwijtschelding gefailleerde 
medeschuldenaar, gerechtelijke reorganisatie of collectieve schuldenregeling van de 
medeschuldenaar; hoger werd ook de uitzondering daarop besproken ten gunste van de 
echtgenoot van de gefailleerde die kwijtschelding bekomt. 
 
Persoonlijk zijn daarnaast ook: 
- de relatieve nietigheden, waaronder die wegens wilsgebreken of  
handelingsonbekwaamheid846; 
- de voorwaarde of termijn verbonden aan een persoonlijke rechtsband (art. 1201 BW). 

e) Secundaire gevolgen – verschillend naargelang soort hoofdelijkheid 
 
De gevolgen van verjaringsrelevante feiten847, van het (gezag van) gewijsde en ten dele van de 
kwijtschelding voor de medeschuldenaars verschillen naargelang het om volmaakte of 
onvolmaakte (in solidum) hoofdelijkheid gaat (zgn. secundaire gevolgen van de hoofdelijkheid). 
 
Wat betreft de zgn. “secundaire gevolgen” maakt ons recht een onderscheid tussen enerzijds 
de volmaakte hoofdelijkheid (traditioneel gedefinieerd als een meerderheid van verbintenissen 
met hetzelfde voorwerp) en anderzijds de onvolmaakte hoofdelijkheid of verbintenissen “in 
solidum” (traditioneel gedefinieerd als een meerderheid van verbintenissen met verschillende, 
doch overlappende voorwerpen), waarvoor die secundaire gevolgen niet gelden. Dit betreft 
onder meer: 
- het gevolg van stuiting van de verjaring jegens één schuldenaar op de schuldvordering jegens 
een andere (art. 1206 BW)848; 
- het gevolg van de ingebrekestelling van één schuldenaar op de verbintenis van de andere 
(1207 BW)849, met name wat betreft de loop van de interest; 

                                                
844 F. RENSON, JLMB 2016, (487) 488 nr. 3 met verw. naar Franse doctrine. 
845  Bv. Hof Bergen 20 januari 2015, JLMB 2016, 484 noot Florence RENSON.  
846  M. VAN QUICKENBORNE, Borgtocht,  123, nr. 227. 
847  In DCFR III-4:111 een persoonlijke exceptie. 
848  Bv. Cass. 20 mei 2010, F.09.0043.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20100520-6 
= RW 2010-11, 1257 
849 Ingebrekestelling van één in solidum gehouden schuldenaar doet de interest niet lopen jegens de andere: Cass. 
30 april 2007, RW 2009-2010,  1306. Bij volmaakte hoofdelijkheid geldt het omgekeerde (art. 1207 BW). 
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- de toepassing van art. 1205 BW, volgens welke iedere schuldenaar aansprakelijk is wanneer 
de verschuldigde prestatie onmogelijk wordt door de fout van een van de schuldenaars of 
terwijl ze allen in gebreke waren850; 
- de toepassing van art. XX.177 WER; 
- het gevolg van de gedingbeslissende eed (art. 1365 IV BW); 
- het gevolg voor de andere schuldenaars van de kwijtschelding van een schuldenaar: bij de 
hoofdelijkheid geldt die ook voor de andere tenzij er voorbehoud is gemaakt (art. 1285 I BW), 
bij de in solidum gehoudenheid is er het omgekeerde vermoeden dat die niet geldt voor de 
anderen851; hetzelfde geldt voor de dading met een van de schuldenaren852.  Maar zowel de 
hoofdelijke als de in solidum medeschuldenaar profiteren wel steeds van de kwijtschelding 
zonder voorbehoud en profiteren steeds van de kwijtschelding voor het aandeel van de 
kwijtgescholdene. Als kwijtschelding geldt ook deze toegekend door een minnelijke 
aanzuiveringsregeling in het kader van een collectieve schuldenregeling853. 
- volgens de heersende rechtspraak het gezag van gewijsde en andere gerechtelijke akten en 
uitvoerbare titels854; dit is echter betwistbaar 855. 
 

3° Bepaling aandeel; verdeling draagplicht 
 
Ook wanneer meerdere personen volmaakt of onvolmaakt hoofdelijk gehouden zijn (zij het 
contractueel aansprakelijk dan wel buitencontractueel), hebben zij onder meer in de interne 
verhouding elk slechts een bepaald “aandeel” in de schuld, d.i. wordt de draagplicht (contributio) 
“verdeeld”. Dit is slechts anders indien er tussen hen een afwijkende overeenkomst is, m.b. 
wanneer een betrokkene de verbintenis is aangegaan een andere te vrijwaren856. 
 
Er is geen suppletieve regel inzake de bepaling van het aandeel die voor alle gevallen van 
hoofdelijkheid identiek is. 

a) Verdeling draagplicht bij meerdere fouten in causaal verband - algemeen 
 
In beginsel gebeurt dit uitsluitend op grond van de causaliteit, nl. in de mate waarin ieders fout 
heeft bijgedragen tot het veroorzaken van de schade (Cass. 4 februari 2008857; 2 oktober 

                                                
850 Net bij aansprakelijkheid in solidum: R. VANDEPUTTE, De overeenkomst (Brussel: Larcier 1977),  129 en 134; 
A. VAN DEN BROECK, RW 2010-2011, (1698) 1703 nr. 9. 
851 Cass. 17 oktober 2014, RW 2014-15, (1583) 1585 noot G. HEIRMAN, “Kwijtschelding van schuld bij 
gehoudenheid in solidum: is art. 1285 BW van toepassing?”; eerder in die zin M. VAN QUICKENBORNE & J. 
DEL CORRAL, “De verbintenis in solidum”, in Commentaar Bijzondere Overeenkomsten 2013, 25 v. 
852 B. VAN DEN BERGH “De gevolgen van schuldvernieuwing bij gehoudenheid in solidum”, RW 2012-13,  
(659) 662 
853 Cass. 15 mei 2017, C.16.0466.F, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=F-20170515-1 
854  Bv. een belastingkohier: Cass. 14 juni 2007, TRV 2008, 376 noot D. VAN GERVEN = NjW 2007, 702 noot 
S. DE RAEDT. 
855  In DCFR III-4:110 een persoonlijke exceptie. De regels is betwistbaar in het licht van onder meer art. 6 
EVRM – zo ook S. STIJNS,  Leerboek verbintenissenrecht,  44 noot 297; L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 
nr. 132. 
856  Vgl. daarvoor Cass. 3 januari 2013, C.12.0174.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-
20130103-2, in een geval van derde-medeplichtigheid van een bank aan wanprestatie door een verkoper door een 
hypotheek te nemen op het reeds door de verkoper verkochte goed. 
857  Cass. 4 februari 2008, RW 2009-2010, 1561, noot B. WEYTS "De verdeelsleutel bij een samenloop van 
aansprakelijkheden: zijn alle knopen doorgehakt ?". 
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2009858; Cass. 3 mei 2013859). In de rechtspraak voor 1988 werd ook de ernst van de fout als 
criterium vermeld, maar in de recente rechtspraak wordt dit in beginsel uitgesloten als criterium. 
De rechter kan de ernst van de fout wel in overweging nemen voor zover de ernst een aanwijzing 
in voor de mate waarin de fout de schade zou hebben veroorzaakt860. Anderzijds is er toch weer 
latere rechtspraak (Gellingen-arrest 2012) die naar de respectievelijke ernst van de fout verwijst 
voor de vermindering van aansprakelijkheid bij eigen fout van de schadelijder861. In een arrest 
heet van 2013 et dat de rechter het aandeel van het slachtoffer zelf moet bepalen op grond van 
“l’importance relative des différentes fautes, c’est-à-dire de leur plus ou moins grande aptitude à engendrer le 
sinistre”862. 
 
Waar de aansprakelijkheid voor een opzettelijke fout niet verminderd wordt in geval van 
(onopzettelijke) fout van de schadelijder (zie hoger), werd in het zopas genoemde arrest van 2 
oktober 2009863 deze leer uitdrukkelijk verworpen voor de verdeling van de draagplicht tussen 
meerdere daders, waarvan de ene een opzettelijke fout beging en de andere(n) niet. Dit heeft 
opnieuw tot debatten geleid in de doctrine864. 
 
Bijzondere regels inzake draagplicht zijn er onder meer te vinden in Boek XVII WER in 
omzetting van RL 2014/104 betreffende bepaalde regels voor schadevorderingen volgens 
nationaal recht wegens  inbreuken op de bepalingen van het mededingingsrecht. 

b) Contractuele hoofdelijkheid 
 
Voor contractuele hoofdelijkheid geldt art. 1213 BW, volgens hetwelk het aandeel moet 
worden bepaald op grond van het belang dat iedere schuldenaar had in de zaak. Vloeit de 
hoofdelijkheid voort uit een onvolmaakte contractsoverdracht, dan heeft de overdrager regres 
op de overnemer voor het geheel van de betalingen die betrekking hebben op de schulden van 
na de contractsoverdracht.  
 
Bij een solidariteit die louter tot zekerheid is gesteld, heeft de bijkomende schuldenaar tot 
zekerheid geen draagplicht en bedraagt diens aandeel dus 0. 

                                                
858 C.08.0168.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20091002-4, RGAR 2010, 14671 = 
RABG 2010, 1287. 
859  Cass. 3 mei 2013, C.12.0378.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20130503-3 = 
RW 2013-14, 1383. Zie ook nog Cass. 9 september 2015, P.15.0653.F, 
jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=F-20150909-3. 
860  Cass. 26 september 2012, P.12.0377.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20120926-
6 = RW 2013-14, 934. 
861 Cass. 14 november 2012, Gellingen-arrest, P.11.1611.F, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20121114-10, p. 58. 
862 Cass. 13 maart 2013, P.12.1830.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20130313-2, 
waarin aanvaard werd dat de jonge leeftijd en het gebrek aan ervaring van de schadelijder-werknemer als een 
risicofactor waarmee de werkgever rekening had moeten houden, en op grond waarvan het aandeel van de 
schadelijder verminderd werd. 
863 C.08.0168.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20091002-4 = RW 2010-2011, 487, 
op dit punt bekritiseerd door A.K. LENAERTS, "Le recours contributoire entre coobligés in solidum et l'influence 
de la faute intentionnelle: fraus omnia corrumpit?"; Cass. 16 mei 2011, Pas. I, 1337 = NjW 2012, 23 noot I. 
BOONE. In het Franse recht wordt het “fraus”-beginsel wél toegepast in deze situatie:  Cass.fr.civ. 6 februari 1979, 
Bull.civ. 1979, I, nr. 45; Cass.fr.civ. 26 februari 1991, Bull.civ. 1991, I, nr. 73.  
864 Zie o.m. S. GUILIAMS, “De verdeling van de schadelast bij samenloop van een opzettelijk en een 
onopzettelijke fout”, RW 2010-2011, 474. 
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c) Bij foutvermoedens en objectieve aansprakelijkheden 
 
Bij de kwalitatieve aansprakelijkheden van art. 1384 BW geldt er een foutvermoeden jegens de 
schadelijder. Dit vermoeden kan niet ingeroepen worden tegen de kwalitatief aansprakelijke 
partij die regres uitoefent jegens een mede-aansprakelijke persoon. Zo voor de aansprakelijkheid 
van de bewaker van een gebrekkige zaak; deze heeft geen draagplicht en dus een regres voor het 
volledig bedrag865. Hetzelfde geldt voor andere objectieve aansprakelijkheden866. Zo ook kan 
de persoon die instaat voor een dader die een opzettelijke fout heeft begaan, toch regres 
uitoefenen jegens een mededader867. Zijn twee personen aansprakelijk krachtens art. 1384 en 
één wegens eigen fout, dan zijn ze allen aansprakelijk jegens de schadelijder, en wordt de 
aansprakelijkheid zelf niet eerst tussen hen verdeeld868. 
 
Zijn meerdere verzekeraars tot vergoeding van een zwakke weggebruiker verplicht krachtens 
art. 29bis WAM (en geen van hen wegens de fout van hun verzekerde), dan wordt de draagplicht 
gelijkelijk onder allen verdeeld (en heeft degene die meer betaald heeft, verhaal jegens de 
anderen)869.  Het regres kan niet verder strekken dan het bedrag dat de verzekeraar zou moeten 
betalen indien de verzekerde aansprakelijk is naar gemeen recht870. Jegens aansprakelijke derden 
die enkel naar gemeen recht aansprakelijk zijn, kan het regresrecht en de subrogatie enkel 
betrekking hebben op hun aandeel in de aansprakelijkheid naar gemeen recht jegens het 
slachtoffer (aandeel dat ook kan verminderd zijn door een fout van het slachtoffer zelf)871. Bij 
fout van het slachtoffer zal dat regres géén betrekking kunnen hebben op het eigen aandeel in 
de schade dat de schadelijder naar gemeen recht zou moeten dragen; wel zal de verzekeraard die 
betaald heeft krachtens art. 29bis voor dat deel van de vergoeding verhaal hebben op elke 
verzekeraar van een andere medebetrokken voertuig voor een gelijk aandeel (gegrond op art. 
1251, 3° BW)872. 
 
Problematischer is wel het omgekeerde geval, waarin de objectief aansprakelijke immuun is voor 
een gemeenrechtelijke aanspraak, zo bv. de werkgever voor de schade door een arbeidsongeval. 
Indien die mede door een derde is veroorzaakt, heeft deze derde géén regres op de werkgever 
of diens arbeidsongevallenverzekeraar873. 
 

4° Gevolgen: regres versterkt met subrogatie tussen medeschuldenaren 
 
De medeschuldenaar die betaald heeft, beschikt jegens de andere medeschuldenaars: 
                                                
865 Cass. 4 februari 2011, C.10.0236.N, Minister mobiliteit en openbare werken t. Bremcon. Eerder Cass 10 september 
1981, Arr. 1981-82 nr. 26; Cass. 4 december 2000, C.98.0330.F, Arr. 2000 nr. 663; Cass. 14 februari 2013, 
C.11.0793.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20130214-6. 
866 Cass. 24 maart 2016, C.13.0279.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20160324-10 
= RW 2017-18, 380. 
867 Cass. 16 mei 2011, C.10.0214.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20110516-2 = 
RW 2013-14, 304. 
868 Cass. 17 februari 2017, C.16.0297.N, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20170217-4. 
869  Cass. 2 september 2011, C.10.0643.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20110902-
3 = RW 2012-13, 339; zie ook een tweede arrest van 2 september 2011, C.10.0242.F, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20110902-2 = RW 2012-13, 740; Cass. 26 januari 
2012, C.11.0318.N, Arr. Cass. 2012 nr. 70; Cass. 30 juni 2016, C.15.0447.N, RW 2017-18, 469. 
870 Cass.  19 juni 2015, RW 2016-17, 858. 
871 Zie Cass. 26 januari 2012, C.11.0318.N, Arr. Cass. 2012 nr. 70 = RW 2013-14, 1303; Cass. 30 juni 2016, 
C.15.0447.N, RW 2017-18, 469. 
872  Cass. 26 januari 2012, C.11.0318.N, Arr. Cass. 2012 nr. 70 = RW 2013-14, 1303. Zie ook Cass. 20 februari 
2012, Arr. Cass. 415;  Cass. 28 september 2012, C.11.0404.N, RW 2013-14, 1304. 
873 Zie in dit verband GwH 7/2008 van 17 januari 2008, www.const-court.be/public/n/2008/2008-007n.pdf. 
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-  over een verhaalsrecht (regresrecht) uit de interne verhouding tussen de medeschuldenaars 
(zie art. 1213-1214 BW874; ook bij in solidum aansprakelijkheid en ongeacht of de 
aansprakelijkheid contractueel is of buitencontractueel875; 
- en tot zekerheid van dat regresrecht de aanspraak van de schuldeiser waarin hij tot beloop van 
de betaling wettelijk gesubrogeerd is (art. 1251 BW)876. Op grond daarvan heeft de ene 
schuldenaar die betaald heeft ook een aanspraak op diegene die zich enkel voor de andere 
schuldenaar borg heeft gesteld, en wel tot beloop van het aandeel van die andere schuldenaar877. 
Zie de bespreking bij subrogatie (infra) c.q. regres (supra). 
 
De rechter kan reeds voor de daadwerkelijke betaling door een schuldenaar diens 
regresvordering jegens een andere schuldenaar reeds toekennen “op voorwaarde van een 
daadwerkelijke betaling”878. 
 
De verjaring van de regresvordering loopt eerst vanaf de betaling, terwijl de subrogatoire 
vordering overgenomen wordt in de verjaringstoestand waarin ze zich bevond879. 
 

Verbondenheid voor een ander 
 
Behalve mét een ander, kan een schuldenaar ook voor een ander verbonden zijn. Dit betekent 
dat de schuld niet eigen is aan die schuldenaar, en hij dus geen "draagplicht" heeft in de interne 
verhouding met de andere schuldenaar.  
 
Het belangrijkste geval is borgtocht. De verbintenis van de borg is accessoir aan / afhankelijk 
van de verzekerde schuld  (de "hoofdschuld"), d.w.z. dat zowel de geldigheid als de inhoud en 
omvang van de borg beperkt wordt door de geldigheid, inhoud en omvang van de 
hoofdschuld880. M.i. is het wel misleidend om de borgtochtovereenkomst een bijkomend of 
accessoir contract accessoir te noemen881: het is de verbintenis van / schuldvordering op de 
                                                
874 Deze bepalingen gelden als dusdanig enkel voor de contractuele volmaakte hoofdelijkheid. De rechtspraak 
aanvaardt echter ook bij in solidum aansprakelijkheid en bij niet-contractuele hoofdelijkheid een regresvordering; 
over de grondslag daarvan is er discussie (zie L. CORNELIS, “L’obligation “in solidum” et le recours entre co-
obligés”, RCJB 1986, 684; L. CORNELIS, in X. DIEUX, La subrogation, Mons 1882, p. 20; R. KRUITHOF, in Liber 
amicorum Jan Ronse, 623 v.). 
875  Zie bv. Cass. 10 december 2012, C.12.0270.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20121210-4: “Wanneer de schade is veroorzaakt door de samenlopende fouten van verschillende personen, kan 
de aansprakelijke persoon die de benadeelde heeft vergoed, verhaal nemen op ieder van de mede-aansprakelijken 
die met hem in solidum werd veroordeeld”. 
876 In het DCFR vinden we deze subrogatie in Art. III-4:107. 
877 Een andere beslissing is te vinden in het verwarde vonnis Vred. Zottegem 3 januari 2014, RW 2014-15, 236, 
waar enerzijds werd beslist dat op het vlak van de contributio de overnemer voor de totaliteit kan worden 
aangesproken, maar anderzijds dat de derde die zich voor de overnemer borg heeft gesteld jegens de verhuurder 
slechts voor 1/3 draagplichtig was. 
878  Cass. 3 mei 2013, C.12.0378.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20130503-3 = 
RW 2013-14, 1383. 
879 Voor het tweede, zie bv. Cass. 20 februari 2012, C.10.0698.F, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20120220-5. Men zou daaruit kunnen afleiden dat ook 
de regresvordering verjaart met de subrogatoire vordering, wat evenwel niet het geval is. 
880 Vgl. in dezelfde zin Art. IVG-2:102 (1) DCFR: "Whether and to what extent performance of the obligation of the provider 
of a dependent personal security is due, depends upon whether and to what extent performance of the debtor’s obligation to the creditor 
is due". 
881 W. VAN GERVEN & S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, p. 62 en S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht I, 
29 nr. 38, noemen de borgtocht een “bijkomend contract” dat afhankelijk is van een hoofdcontract. Kritiek daarop 
bv. bij E. WYMEERSCH, “Borgtocht en garantie” in Liber amicorum Jan Ronse (Brussel: Story-Scientia 1986), (655) 
657. 
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borg die accessoir is, niet de overeenkomst: indien er geen verzekerde schuld is, is de borgtocht 
niet onbestaande, alleen zal het recht niet kunnen worden uitgeoefend. 
 
De borgtocht kan “subsidiair” zijn of hoofdelijk (solidair), zie Hoofdstuk II afdeling C punt 3. 
Bij borgtocht is de “oorzaak” van de verbintenis die voor andermans schuld wordt aangegaan 
in beginsel te vinden in de interne verhouding – die in dat geval dekkingsverhouding heet –, 
maar is die verbintenis in beginsel eveneens geabstraheerd van die interne of 
dekkingsverhouding. 
 
De borgtocht kan verder een borgtocht zijn met iemands hele vermogen, dan wel een zakelijke 
borg. Onder zakelijke borg (caution réelle: vergelijkbaar in het En. non-recourse guarantee) wordt 
verstaan de derde die tot zekerheid van andermans schuld een bepaalde zakelijke zekerheid 
stelt of zich binnen de perken van een bepaald goed verbindt jegens de schuldeiser (ook al 
heeft die daarop geen zakelijke zekerheid). De zakelijke borg wordt onder b) ander besproken; 
deze is niet persoonlijk verbonden (met heel zijn vermogen), maar is slechts gehouden propter 
rem..  
 
Tenslotte kan de borgtocht ook ingekleed zijn in een andere verbintenis dan de betaling van 
de hoofdschuld. Een voorbeeld is de verbintenis om de goederen die de hoofdschuldenaar in 
pand heeft gegeven aan te kopen (aankoopbelofte, dus verkoopoptie verleend aan de 
schuldeiser) tegen een prijs die overeenkomt met de hoofdschuld. Dit vinden we bv. in 
groepsverhoudingen, waarbij de kredietnemer aandelen van een dochtervennootschap in pand 
geeft en een andere vennootschap uit de groep er zich toe verbindt dat pand tegen een bepaalde 
prijs in te kopen882. 
 

Pluraliteit van verschillende schuldenaars die niét met elkaar noch voor een ander 
gehouden zijn 
 
Naast de gevallen waarin iemand met of voor een ander verbonden is, zijn er ook gevallen 
waarin elk van de betrokkenen alleen maar een “eigen schuld” is aangegaan, maar die prestaties 
door de schuldeiser niet kunnen gecumuleerd worden. We denken daarbij in het bijzonder aan 
drie types van rechtsverhoudingen: 
- verschillende vormen van verbintenissen geabstraheerd van hun oorzaak uit de interne 
verhouding (1°); 
- pluraliteit die volgt uit zekerheden of beslag op schuldvorderingen van de schuldenaar op een 
derde (2°); 
- verbintenissen die hun oorzaak in de verhouding met de schuldeiser of diens rechtsopvolger 
vinden (3°). 
 

1° Verbintenissen geabstraheerd van hun oorzaak uit de interne verhouding 
 
Het gaat dan om de eerste plaats om gevallen waarin de ene schuld is aangegaan omwille van 
een oorzaak die zich bevindt in de interne verhouding met de andere schuldenaar. In die 
gevallen ontstaat er een aparte vorm van in solidum gehoudenheid (namelijk een vorm waarin er 
geen subrogatie plaatsvindt in eigenlijke zin). De ene verbintenis heeft in verhouding tot de 
andere dan een zekerheids- en/of een betalingsfunctie. 
 

                                                
882  Bv. Hof Gent 16 maart 2009, TRV 2009, 726. Het arrest is wel niet coherent waar het enerzijds oordeelt dat 
de verbintenis accessoir is aan de hoofdschuld (randrn. 11), maar anderzijds oordeelt (randnr. 11.2) dat de prijs 
hoger kan liggen dan de schuldvordering, en het saldo toekomt aan de pandgever. 
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In sommige van deze gevallen is de ene verbintenis wel accessoir aan de andere, of anders 
gezegd niet geabstraheerd van de valutaverhouding (maar wel van de interne of 
dekkingsverhouding). Dit vinden we bv. bij: 
- de zogenaamde volmaakte of abstracte rechtstreekse vordering, die we in ons recht met name 
vinden bij de verplichte aansprakelijkheidsverzekering.  Ons recht kent een heel aantal gevallen 
van wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering. De FSMA houdt een lijst daarvan bij883. 
 
 
In andere gevallen is er zowel abstractie ten aanzien van de van de interne of 
dekkingsverhouding als onafhankelijkheid ten aanzien van de valutaverhouding. Dit vinden we 
in uiteenlopende rechtsfiguren, zoals: 
- de onafhankelijke garanties; 
- comfort letters of patronaatsverklaringen. 
 
In nog andere gevallen is er een onafhankelijkheid ten aanzien van de valutaverhouding, maar 
geen abstractie ten aanzien van de dekkingsverhouding (het model van het beding ten gunste 
van derden), zo bv.: 
- verzekeringen door de schuldenaar aangegaan ten gunste van de schuldeiser.  
 

2° Pluraliteit die volgt uit zekerheden of beslag op schuldvorderingen 
 
Er is ook pluraliteit telkens wanneer de schuldeiser een zekerheidsrecht heeft op 
schuldvorderingen die zijn schuldenaar heeft op een derde, en de schuldeiser krachtens dat 
zekerheidsrecht rechtstreeks de derde kan aanspraken (vb. inpandgeving schuldvordering met 
inningsrecht pandhouder, onvolmaakte rechtstreekse vordering, verplichting jegens fiscus of 
RSZ tot inhouding en doorstorting van een deel van de som verschuldigd aan aannemers met 
fiscale of sociale schulden, enz.), of derdenbeslag heeft gelegd.  
 
In die gevallen kan de schuldeiser immers betaling vorderen: 
- zowel van de schuldenaar van de in pand gegeven of in beslag genomen schuldvordering 
(althans wanneer deze nog niet aan zijn schuldeiser heeft betaald vooraleer de inpandgeving 
hem ter kennis is gebracht c.q. het beslag is gelegd) 
- als van de pandgever c.q. beslagene.  
 
De mogelijkheid betaling te vorderen van de schuldenaar van de in pand gegeven of in beslag genomen 
schuldvordering blijft overigens bestaan indien de schuldenaar van die schuldvordering ten onrechte aan zijn 
schuldeiser heeft betaald (met name wanneer hij na de kennisgeving van de inpandgeving aan zijn schuldeiser 
betaalt, hoewel deze geen volmacht had voor de pandhouder; of wanneer hij in weerwil van het beslag aan zijn 
schuldeiser betaalt884).  
 
De schuldeiser kan zich in deze gevallen dus tegen zijn schuldenaar zowel als tegen diens schuldenaar (de derde) 
richten, maar de derde heeft hierbij jegens de schuldeiser van zijn schuldeiser geen andere schuld dan degene die 
hij reeds had jegens zijn schuldeiser885.  

                                                
883 Te vinden op www.fsma.be/nl/Site/Repository/wetteksten/verp.aspx. Nog aan te vullen met de Wet van 
2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, 
architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van de 
wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect. 
 
884 Toepassing van art. 1242 BW: een betaling in weerwil van een beslag is niet tegenwerpelijk aan de 
beslagleggers; de derde-beslagene kan daarnaast ook de sanctie van art. 1540 II GerW opgelegd krijgen, zie verder 
bij de bespreking van het derdenbeslag in Deel V hoofdstuk III. 
885 Dat wordt slechts anders wanneer de derde-beslagene zelf schuldenaar verklaard wordt van de oorzaken van 
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3° Verbintenissen die hun oorzaak in de verhouding met de schuldeiser of diens 

rechtsopvolger vinden 
 
Voor de volledigheid kan men ook melding maken van nog andere rechtsfiguren, waarbij de schuldeiser over 
verschillende schuldvorderingen tegen meerdere personen beschikt, die niet kunnen worden gecumuleerd, doch 
elk van deze verbintenissen zijn oorzaak vindt in de verhouding tot de schuldeiser zelf. Het gaat dan onder meer 
om schadeverzekeringen en hedging transacties (zoals kedietverzuimswaps).  
 

Pluraliteit met zekerheids- en met betalingsfunctie 
 
Bij pluraliteit kan men dus ook onderscheiden naargelang de functie van het schuldenaarschap 
van een bijkomende partij. Er zijn hoofdzakelijk drie functies: 
- de partij kan een hoofdschuldenaar zijn, omdat de verbintenis hem persoonlijk aangaat 
- de partij kan een bijkomende schuldenaar tot zekerheid zijn (borg of hoofdelijke 
medeschuldenaar tot zekerheid) 
- het schuldenaarschap kan een betalingsfunctie hebben. 
Daarnaast zijn nog andere functies mogelijk, zoals een kredietfunctie tussen de 
medeschuldenaars. 
 
 Afhankelijk van de 

valutaverhouding  
Onafhankelijk van de 
valutaverhouding 

Zekerheidsfunctie (subsidiair 
of solidair) 

Borgtocht 
 
Subsidiaire aansprakelijkheid 
oude schuldenaar na 
schuldovername  

Onafhankelijke persoonlijke 
zekerheid  
- randgeval: afroepgarantie; 
standby l/c 

betalingsfunctie Afhankelijke delegatie 
delegatio solvendi; 
 
Vgl. vervangende 
schuldenaar wanneer de 
oude niet bevrijd is.  

Onafhankelijke delegatie, 
bv.. 
- kredietkaart 
- documentair krediet 
- overschrijving 
- wisselbrief 

 
Wanneer de nieuwe verbintenis subsidiair is, primeert de zekerheidsfunctie; is daarentegen de 
oorspronkelijke verbintenis subsidiair, dan primeert de betalingsfunctie. 
 
In vele gevallen worden zekerheids- en betalingsfuncties in zekere mate gecombineerd, met 
name de onafhankelijke garantie en de delegatio solvendi.  
 

Abstracte rechtstreekse vorderingen 
 

1° Twee types rechtstreekse vordering. 
 
Het begrip rechtstreekse vordering is een erg ongelukkige term om twee redenen: 
- omdat het de indruk geeft dat het om een procesrechtelijke vraag handelt (ten onrechte 
gebruikt men in het Frans de term "action" waar het bv. "droit" zou moeten zijn), terwijl het gaat 
om een schuldvordering of een recht op een schuldvordering; 
- omdat het erg uiteenlopende rechtsfiguren omvat, die weinig met elkaar gemeen hebben.  

                                                
het beslag op grond van art. 1456, 1540 of 1542 GerW; dan is hij in solidum aansprakelijk met de beslagen 
schuldenaar. 
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Men kan hoofdzakelijk twee types rechtstreekse vordering onderscheiden (binnen elke 
categorie zijn er dan nog verschillen, zie de bespreking verder). 

a) Als zekerheid op een schuldvordering 
 
Zogenaamde rechtstreekse vorderingen werden op de eerste plaats ontwikkeld als een vorm 
van zekerheden op schuldvorderingen: de schuldeiser A krijgt voorrang op een bepaalde 
(normaal contractuele) schuldvordering die zijn schuldenaar B op een derde C heeft. Zolang A 
niet is betaald, kan  C ten gevolge daarvan niet meer bevrijdend kan betalen aan zijn schuldeiser 
B maar enkel nog aan diens schuldeiser A. Dit is de zogenaamde “onvolmaakte rechtstreekse 
vordering”. Deze wordt besproken in deel VII bij de kwalitatieve rechten, en waar het een 
zekerheidsmechanisme is in het zekerhedenrecht.  

b) Als persoonlijke zekerheid 
 
In een aantal gevallen (en met name bij wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekeringen) 
heeft de wet (het objectieve recht)886 echter de derde (C, verzekeraar) aansprakelijk gemaakt 
jegens A (schadelijder) zodra C (verzekeraar) een bepaald soort (contractuele) 
rechtsverhouding heeft met A’s schuldenaar B (die in een bepaald verband staat met de 
verhouding A-B, bij aansprakelijkheidsverzekering de aansprakelijke), zelfs indien C krachtens 
de interne verhouding met B geen betaling verschuldigd is.  
 
Uit het aangaan door C van de overeenkomst B-C, vloeit krachtens de wet en onder de bij wet 
bepaalde modaliteiten een verbintenis van C voort jegens bepaalde schuldeisers van B. A krijgt 
er dus een schuldenaar bij, namelijk C (de verzekeraar), en heeft dus een "eigen recht", meer 
bepaald een schuldvordering, jegens C. Anders gezegd: aan het sluiten van een bepaald type 
overeenkomst met de schuldenaar (met name een aansprakelijkheidsverzekering) waarmee 
men aan deze schuldenaar een "dekking" verleent voor toekomstige aansprakelijkheid jegens 
schadelijders, koppelt de wet het gevolg koppelt dat de partij die dekking verleent binnen de 
grenzen van die dekking ook jegens die schadelijders rechtstreeks gehouden is tot vergoeding. 
 
Deze rechtstreekse vorderingen, of juister eigen rechten, zijn niet autonoom t.a.v. de 
valutaverhouding: C is maar gehouden tot betaling aan A in de mate waarin ook B dat is. 
 
Wel zijn er in ons recht gevallen van aanspraken op verzekeraars of fondsen die ook gelden 
buiten elke aansprakelijkheid van de verzekeringnemer of bijdrager om; in een geval waarin er 
geen aansprakelijkheid is, heeft de schadelijder dan enkel op dat fonds of die verzekeraar een 
aanspraak (bv. art. 29bis WAM voor de lichamelijke schade aan zwakke weggebruikers; de 
vergoedingsregels voor arbeidsongevallen (arbeidsongevallenverzekeraar) en beroepsziekten 
(Fonds voor beroepsziekten en bijkomend bijzondere fondsen zoals het Asbestfonds). Zij 
worden daarom als dusdanig niet besproken in dit werk. 
 
De verbintenis van C is wel in zekere mate geabstraheerd van de overeenkomst B-C. Er is dus 
een zekere vorm van “abstractie” zoals we die ook bij de borgtocht vinden: abstractie ten 
aanzien van de interne verhouding of dekkingsverhouding. Een dergelijke “abstracte”, of zoals 

                                                
886 De onvolmaakte rechtstreekse vordering is dus de regel; enkel wanneer een rechtsregel daarvan afwijkt, is er 
een volmaakte rechtstreekse vordering. De verschillende behandeling van verplichte en niet-verplichte 
aansprakelijkheidsverzekeringen werd niet strijdig geacht met de grondwet door Arbitragehof nr. 167/2004 van 
28 oktober 2004 (http://www.grondwettelijkhof.be/public/n/2004/2004-167n.pdf). 
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men ook zegt “volmaakte” rechtstreekse vordering is dus een vorm van persoonlijke zekerheid. 
B en C zijn in solidum gehouden (een oneigenlijke vorm van onvolmaakte hoofdelijkheid, 
aangezien de schuld van C een eigen schuld is). 
 
Natuurlijk moet men wel nagaan waarvoor de derde zich “borg heeft gesteld”. I.t.t. de gewone 
borgtocht heeft de waarborg in beginsel betrekking op alle mogelijke toekomstige schuldeisers 
(ratione personae) maar wel uitsluitend voor schuld(vordering)en die voortvloeien uit de door de 
overeenkomst met de hoofdschuldenaar omschreven feiten tijdens de looptijd van de 
overeenkomst. In die zin ontstaat de borgstelling maar door een overeenkomst die zich in de 
dekkingsverhouding situeert en is zij door die overeenkomst beperkt. Er moet dan ook 
nauwkeuriger worden bepaald door welke elementen uit de dekkingsverhouding de verbintenis 
jegens de schadelijder waaraan de zgn. rechtstreekse vordering beantwoordt, wordt beperkt. 
 
Er is maar één belangrijke toepassing in ons recht, nl. bij aansprakelijkheidsverzekeringen (zie 
onder B.). 
 
Een andere soms genoemde toepassing is dat bij nader toezien niet, nl. de zogenaamde rechtstreekse vordering 
van de lastgever tegen de indeplaatsgestelde lasthebber (art. 1994 BW). Dit is geen rechtstreekse vordering, maar 
het gevolg van toetreding tot of overname van de overeenkomst door een nieuwe lasthebber in een geval waarin 
dit volgens de oorspronkelijke lastgevingsovereenkomst kon (vgl. hoger hoofdstuk IV afdeling C punt 3.c.). Het 
is om die reden dat de lasthebber maar excepties kan opwerpen uit zijn interne verhouding met de oorspronkelijke 
lasthebber indien hij dit als voorwaarde van de overname heeft bedongen887. 
 

2° De rechtstreekse vordering of eigen recht tegen de aansprakelijkheidsverzekeraar 
bij verplichte verzekering 

a) Nadere aanduiding van de volmaakte rechtstreekse vorderingen 
 
Het betreft meer bepaald: 
- de rechtstreekse vordering / het eigen recht van de schuldeiser van een aansprakelijke persoon 
tegen diens wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekeraar, in die 
aansprakelijkheidsverzekeringen die “landverzekeringen” zijn (art. 151 § 1 Wb.Verz.888) (en 
dus niet bij zeeverzekeringen of goederenvervoerverzekeringen). 
- en wat meer specifiek de aansprakelijkheid wegens motorrijtuigen betreft, de rechtstreekse 
vordering tegen de verplichte aansprakelijkheidsverzekeraar motorrijtuigen of zijn 
schaderegelaar in het land van het schadegeval889. Het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds is schuldenaar in een reeks gevallen waarin geen enkele verzekeraar tot 
dekking gehouden is890. 
 
Ons recht kent een heel aantal gevallen van wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering. 
De FSMA houdt een lijst daarvan bij891. 

                                                
887 Dat hij zich in beginsel niet kan beroepen op die excepties, vinden we onder meer in Cass. 16 december 1977, 
RW 1977-78, 2514 = RCJB 1981, 465 noot P.A. FORIERS "Observations sur l'article 1994 du code civil et l'action 
directe neé de la substitution". 
888 Voordien bestond dezer reeds in de WAM van 1956 (art. 6) en de WAM van 1989 (art. 12). 
889 art. 16 WAM-wet 21 november 1989 zoals gewijzigd bij Wet 22 augustus 2002. 
890 zie art. 19bis-11 en v. WAM. Naast het slachtoffer heeft ook de ziekteverzekeraar een eigen recht tot betaling 
jegens dat Fonds (art. 136 § 2 VIII ZIV-wet), zij het onder dezelfde voorwaarden is als het recht van de benadeelde 
(Cass. 10 oktober 2000, RW 2001-2002, 199). Zie het Fonds op www.fcga-gmwf.be/accnl.html. 
891 Te vinden op www.fsma.be/nl/Site/Repository/wetteksten/verp.aspx of https://www.fsma.be/nl/lijst-
van-de-verplichte-verzekeringen. 
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b) Gelijkenissen en verschillen met borgtocht en hoofdelijkheid 
 
Dit eigen recht vertoont vele gelijkenissen, maar ook enkele verschillen met een 
schuldvordering van een schuldeiser jegens een borg. 
 

i)  Gelijkenissen 
1° De benadeelde heeft maar een recht jegens de verzekeraar binnen de perken van zijn recht 
jegens de verzekerde; 
2° de benadeelde heeft een recht jegens de verzekeraar voor zover de verzekeraar zich in 
beginsel tot dekking ervan heeft verbonden; 
3° de verzekeraar kan geen andere excepties uit de dekkingsverhouding met de verzekerde 
tegenwerpen aan de benadeelde. 
 

ii)  Verschillen 
 
1° Waar de borgtocht wordt aangegaan jegens de schuldeiser zelf, wordt de schuld van de 
verzekeraar jegens de benadeelde opgelopen door dekking te verlenen aan de verzekerde (de 
hoofdschuldenaar); 
 
2° wat de draagplicht betreft is de verhouding bijna het spiegelbeeld van borgtocht:  
- indien de schuldenaar van de rechtstreekse vordering (met name de verzekeraar) gehouden is 
volgens de interne verhouding, dan zal de verzekerde die betaald heeft van hem kunnen 
terugvorderen. 
- indien omgekeerd de verzekeraar krachtens de interne verhouding geen dekking verschuldigd 
was, zal hij na betaling in beginsel regres hebben op de verzekerde (zie onder 4.; en verder 
mogelijks ook een terugvordering wegens onverschuldigde betaling); 
 
3° de verzekeraar die betaalt ingevolge de rechtstreekse vordering (het eigen recht) van de 
benadeelde, betaalt een "eigen schuld", zodat hij in beginsel niet gesubrogeerd is (zie de nuances 
verderop in 4.); 
 
4° hoewel het zogenaamd om een eigen schuld gaat, wordt meestal toch gesteld dat de 
verzekeraar in solidum met de aansprakelijke is verbonden (onvolmaakte hoofdelijkheid). Verder 
heeft krachtens een uitdrukkelijke wetsbepaling niet alleen stuiting of schorsing van de 
verjaring van de aanspraak tegen de verzekerde ook stuiting of schorsing van de verjaring van 
de aanspraak tegen de verzekeraar tot gevolg, maar geldt ook het omgekeerde.  
 
In de praktijk zal men meestal de verzekeraar (schuldenaar van de rechtstreekse vordering) 
éérst aanspreken, zodat de rechtstreekse vordering in de praktijk behalve een zekerheids- ook 
een betaalfunctie heeft (1 rechtstreekse betaling in plaats van 2 betalingen). 
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       Rechtstreekse vordering op  
       aansprakelijkheidsverzekeraar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Voorwaarden waaronder de verzekeraar gehouden is - verhouding tussen verzekeraar en benadeelde 
 

i)  Voorwerp van de verbintenis van de verzekeraar jegens de benadeelde c.q. het eigen recht van de 
benadeelde 
 
Net zoals bij borgtocht wordt het voorwerp van het eigen recht op twee cumulatieve wijzen 
bepaald en beperkt: 
- het wordt beperkt tot de aanspraak die de benadeelde heeft jegens de verzekerde; 
- binnen de grenzen waarbinnen de aansprakelijkheid van de verzekerde in beginsel/in abstracto 
verzekerd is / gedekt is.  
 

ii)  Beperking door de valutaverhouding 
 

Algemeen  
 
Zoals gezegd is het eigen recht van de benadeelde niet geabstraheerd van de valutaverhouding 
met de verzekerde: de verzekeraar is maar gehouden tot betaling aan de benadeelde in de mate 
waarin ook de verzekerde dat is. Heeft bv. de benadeelde wegens eigen schuld maar recht op 
vergoeding van de helft van de schade, dan kan hij ook maar die helft vorderen van de 
verzekeraar van de wederpartij892. 
 

Verjaring 
 

                                                
892 Zo inzake de W.A.M.: Cass. 22 oktober 1999, RW 2000-2001, 1492; Cass. 26 april 1999, Arr. 1989-90, 1101; 
L. CORNELIS & R. GEELEN, "De rechtstreekse vordering", in Vlaams Pleitgenootschap, Verzekeringen en 
gerechtelijke procedures (Biblo Kalmthout 1996), 109 v. 

schuldeiser 

verzekeraar 

Hoofdschuldenaar 
(verzekerde) Dekkingsverhouding 

(polis) 

Valutaverhouding 
(aansprakelijkheid) 

Rechtstreekse aanspraak 
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In beginsel betekent dit ook dat het eigen recht van de benadeelde vervalt indien zijn aanspraak 
jegens de verzekerde verjaard is. Art. 89 § 4 Wb.Verz. bepaalt echter dat stuiting of schorsing 
van de verjaring van de rechtsvordering van de benadeelde tegen de verzekeraar ook stuiting 
of schorsing van de verjaring van zijn rechtsvordering tegen de verzekerde tot gevolg heeft, 
zodat het niet nodig is om, teneinde verval van het eigen recht te vermijden - de vervolging 
ook tegen de verzekerde verder te zetten893. 
 

Gezag van gewijsde  
 
Wanneer op een eis tegen de verzekeraar is beslist dat de eis ongegrond is wegens afwezigheid 
van aansprakelijkheid van de verzekerde, kan de verzekerde het gezag van gewijsde van dit 
vonnis inroepen tegen de eiser894. Ook het omgekeerde moet gelden: de verzekeraar kan het 
gezag van gewijsde inroepen van een vonnis tussen schadelijder-schuldeiser en verzekerde. 
 

Afstand of kwijtschelding 
 
Een afstand jegens of kwijtschelding van de aansprakelijke na het ontstaan van de 
schuldvordering zou de verzekeraar evenwel niet bevrijden.  
 

Niet-opeisbare schuld 
 
In beginsel is de aanspraak jegens de verzekeraar maar opeisbaar indien de aanspraak opeisbaar 
is jegens de verzekerde. Het Hof van Cassatie wijkt van deze regel af bij aansprakelijkheid van 
één echtgenoot jegens de andere wegens beschadiging van een gemeenschapsgoed895.  
 

iii)  Beperking tot de door de verzekeraar verleende dekking - irrelevantie van de dekkingsverhouding 
 
De verzekeraar staat alleen in voor de vergoedingsplicht van de verzekerde waarvoor hij 
dekking heeft verleend896. Zijn schuld wordt dus beperkt door: 
a) het verleend zijn van enige dekking; 
b) de omschrijving van de dekking; 
c) de looptijd waarvoor de verzekering(sdekking) is verleend; 
d) de geldelijke grenzen van de dekking (met een wettelijke uitzondering voor de "vrijstelling"); 
en 
e) de niet-tegenwerpelijkheid aan de verzekeraar van een erkenning van aansprakelijkheid door 
de verzekerde. 
 
                                                
893 Deze § werd ingevoegd bij W. 22 augustus 2002 en bevond zich voordien enkel in de WAM-Wet. Voor 2002 
leek men ervan uit te gaan dat de verjaring van de aansprakelijkheidsvordering de verjaring van de rechtstreekse 
vordering niet zou meebrengen, wat m.i. strijdig is met de aard van die rechtstreekse vordering. 
894 Cass. 26 november 2009, C.08.0377.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20091126-13 = RW 2011-2012, 741 en RW 2012-2013, 1423. 
895  Cass. 24 juni 2010, NjW 2011, 54 noot  G. JOCQUÉ = TBH 2011, 139 noot C. VAN SCHOUBROECK, “WAM-
verzekeraar gehouden tot vergoeding van schade aan een goed toebehorend aan het gemeenschappelijk 
huwelijksvermogen”. 
896 Voor verduidelijking van dit beginsel, zie o.a. Cass. 15 mei 1962, RCJB 1963, 313 noot J. VAN RYN, "Le 
droit propre de la victime d'un accident d'automobile contre l'assureur de la personne responsable" (arrest 
betreffende de vergelijkbare regel onder de WAM); Cass. 29 januari 1992, Pas. I, 469 concl. A.g. JANSSENS de 
BISTHOVEN; Cass. 19 oktober 2001, TBH 2002, 213 = De Verz. 2002, 346 noot H. De RODE = JLMB 2002, 
708 = RGAR 2003, nr. 13.745 = RCJB 2004, 5 noot X. DIEUX "Nature et limites du droit du titulaire d'une 
action directe ", met verwijzing in voetnoot 10 naar een reeks andere cassatie-arresten. 
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Voor zover de verzekeraar echter dekking heeft verleend, is hij binnen de zopas genoemde 
grenzen ervan wel gehouden jegens de benadeelde, en kan hij géén excepties uit de 
"dekkingsverhouding", d.i. de interne contractuele verhouding met de verzekerde, opwerpen. 
In die zin kan men het verlenen van dekking (bij wettelijk verplichte 
aansprakelijkheidsverzekeringen) als een abstracte rechtshandeling beschouwen, of correcter 
als een rechtshandeling die een abstracte verbintenis doet ontstaan.  
 

Het verleend zijn van dekking 
 
Ten eerste moet er een dekking zijn verleend, een geldige polis dus. Wel is de schadelijder die 
dit wil bewijzen niet beperkt door de bewijsregels die gelden tussen partijen - zo kan tegen de 
verzekeraar geen beroep doen op de vereiste van schriftelijk bewijs in art. 64 Wb.Verz.897. 
 

Beperking door de omschrijving van de verleende dekking 
 
De vergoedingsplicht moet gelden in hoofde van een persoon die daarvoor bij die verzekeraar 
verzekerd is, wat vereist dat er een polis is gesloten door een verzekeringnemer, dat de 
aansprakelijke persoon een van de verzekerden898 is, en dat de schadeverwekkende gebeurtenis 
(onrechtmatige daad, enz.) binnen de in de polis gegeven omschrijving van de dekking valt.  
 
Excepties en vervalbepalingen waardoor de dekking niet meer geldt jegens de verzekerde - bv. 
wegens niet-naleving van contractuele verplichtingen door de verzekerde, of bij opzet van de 
verzekerde - kunnen echter niet aan de benadeelde worden tegengeworpen. In bepaalde 
soorten verplichte verzekeringen wordt wel wettelijk bepaald wat de minimumdekking is, en 
worden bepaalde mogelijke uitsluitingen ervan beperkt. 
 

Beperking door de looptijd waarvoor (de) dekking is verleend 
  
Het schadegeval moet zich hebben voorgedaan899 in de periode tussen het tijdstip waarop de 
dekking begint te lopen en het tijdstip waarop de dekking stopt wegens nietigverklaring900, 
opzegging, beëindiging of schorsing van de verzekeringsovereenkomst (niet: "schorsing van de 
dekking" zonder schorsing van de overeenkomst zelf, die is niet tegenwerpelijk)901. Anders dan 
bij de borgtocht geschiedt bv. de opzegging jegens de verzekerde (hoofdschuldenaar) en 
                                                
897 Cass. 24 september 2008, NjW 2009, 172 = RW 2010-2011, 870. 
898  Zie voor de kring van verzekerde personen onder de WAM Art. 3 § 1 WAM en onder meer Cass. 27 januari 
2010, RW 2011-2012, 1296. Verzekerd is bv. niet diegene die zich door diefstal, geweldpleging of heling de macht 
over het omschreven rijtuig heeft verschaft (art. 3, 1° II Modelovereenkomst in overeenstemming met art. 3 § 1 
I WAM); dat sluit niet uit dat de benadeelde een aanspraak heeft op vergoeding jegens de verzekaar van de auto 
wanneer de verzekeringenemer als ouder burgerlijk aansprakelijk is voor de dief  – zie Cass. 7 juni 2012, 
C.11.0034.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120607-2 = NjW 2012, 642 noot 
D.W. “Verhaalsrecht van de W.A.M.-verzekeraar tegen (de ouders van) een minderjarige dief” = RW 2013-14, 
1304. 
899 Oorspronkelijk had de wetgever in 1992 gekozen voor een aanknoping aan de "act committed", maar in 1994 
werd dit vervangen door een aanknoping aan de "loss occurrence" (d.i. dat de schade is ontstaan tijdens de dekking 
en niet dat de schadeveroorzakende handeling heeft plaatsgevonden tijdens de dekking). Onder art. 142 § 2 
Wb.Verz. kan in bepaalde verzekeringstakken in de polis bepaald worden dat de verzekeringswaarborg voor 
schade voorgevallen tijdens de duur van de overeenkomst alleen die schadegevallen dekt die ook voor het einde 
van de overeenkomst of binnen de 36 maanden nadien zijn aangegeven bij de verzekeraar (“claims made”-polis). 
Voor al deze vragen verwijzen we naar de handboeken verzekeringsrecht.  
900 Zie G. JOCQUE, "Restitutie bij een nietige verzekeringsovereenkomst", RW 2005-2006, (1586) 1588 nr. 5 
met verwijzingen. 
901 Zie voor rechtspraak en bespreking C. van SCHOUBROECK, "Overzicht", TPR 2003,  1995-1996 nr. 70.2. 
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uiteraard niet jegens de (toekomstige) schuldeiser. De schadelijder kan de geldigheid van de 
beëindiging betwisten, ook al doet de verzekerde dat zelf niet (in casu rechtsmisbruik door de 
verzekeraar902). 
 
Excepties die pas uitwerking hebben na het schadegeval kunnen niet ingeroepen worden tegen 
de schuldeiser/schadelijder. Diens rechtstreekse vordering ontstaat op het tijdstip van het 
schadegeval tegelijk met zijn schuldvordering tegen de verzekerde aansprakelijke. Ook een 
nietigverklaring van de verzekeringsovereenkomst na het ontstaan van de schuldvordering van 
de benadeelde kan tegen deze laatste niet worden ingeroepen. De terugwerkende kracht van 
een nietigverklaring kan dus niet worden opgeworpen tegen het slachtoffer. 
 
De WAM preciseert dit nog verder: bij overdracht in eigendom van het rijtuig blijft de dekking doorlopen 
gedurende 16 dagen, wat betreft ofwel hetzelfde voertuig na overdracht ofwel het vervangingsvoertuig voor het 
overgedragen voertuig, althans (behalve bij bromfietsen) voor zover het rijtuig (of de vervangingsauto) met 
dezelfde nummerplaat rijdt (zodat er geen 2 voertuigen kunnen gedekt zijn onder dezelfde polis) (art. 17 
WAM)903. De dekking is van rechtswege minstens de dekking die verplicht verzekerd moet zijn (art. 16 II WAM). 
 

Beperking door de geldelijke grenzen van de dekking 
  
Het eigen recht van de benadeelde is beperkt tot de maximumdekking die wordt verleend (voor 
de nadere bepaling hoe die dekkingsgrens moet worden uitgelegd, en met name dat ook interest 
en kosten boven de dekkingsgrens toch gedekt zijn, zie art. 146 Wb.Verz.) (vgl. de bespreking 
van de "plafonnering" bij borgtocht) 
 
Voor het geval er meerdere aanspraakgerechtigde schadelijders zijn uit eenzelfde schadegeval, en het totaal bedrag 
van de verschuldigde schadeloosstellingen de verzekerde som overschrijdt, bepaalt art. 150 III Wb.verz. (sinds de 
W. 22 augustus 2002; voorheen bestond de regel enkel voor de motorrijtuigenverzekering) dat de totale verzekerde 
som naar evenredigheid moet worden verdeeld over de benadeelden. Deze oplossing is logisch aangezien de 
rechtstreekse vordering ontstaat op het tijdstip van het schadegeval. Wel is volgens dezelfde bepaling de 
verzekeraar die, onbekend met het bestaan van vorderingen van andere benadeelden, te goeder trouw aan een 
benadeelde een groter bedrag heeft uitgekeerd dan het aan deze toekomende deel, jegens die anderen slechts 
gehouden tot het beloop van het overblijvende gedeelte van de verzekerde som.  
 
Sedert de wijziging bij Wet 22 augustus 2002, kan ook de vrijstelling (franchise) die jegens de 
verzekerde zou bedongen zijn, niet worden tegengeworpen aan de benadeelde904. 
 

Beperking door niet-tegenwerpelijkheid van erkenning van aansprakelijkheid 
  
Een toezegging van een vergoeding of een erkenning van aansprakelijkheid door de verzekerde 
gedaan zonder de toestemming van de verzekeraar, kan tegen de verzekeraar niet worden 
ingeroepen (art.149 Wb.Verz.905). Het gaat hier om een precisering van het feit dat de 
verzekeraar alleen instaat voor de dekking die hij heeft verleend.  
 
Dit spoort met de bij borgtocht besproken regel dat geen enkele verzwaring van de hoofdschuld of andere 
                                                
902 Cass. 12 februari 2014, P.13.1304.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20140212-1 
= RW 2016-17, 25 noot Cindy CORNELIS. 
903  Voor de bewijslast, zie Cass. 19 februari 2009, RW 2011-2012, 530. 
904 De wetgever heeft daarmee uitdrukkelijk voor een andere oplossing gekozen dan het Hof van cassatie deed 
onder de oude wettekst, zie Cass. 19 oktober 2001, TBH 2002, 213 = De Verz. 2002, 346 noot H. DE RODE = 
JLMB 2002, 708 = RGAR 2003, nr. 13.745 = RCJB 2004, 5 noot X. DIEUX "Nature et limites du droit du titulaire 
d'une action directe ". 
905 Voor een voorbeeld waar het beroep op deze regel strijdig werd geacht met de eisen van de goede trouw: 
Cass. 30 september 2010, C.08.0525.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20100930-5 
(verzekeraar die elke medewerking heeft geweigerd). 
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wijziging in het nadeel van de borg nadat deze de borgtocht is aangegaan, aan de borg kan worden tegengeworpen 
(zie hoofdstuk II afdeling C punt 1.B.2°g.). 
 
Vergelijkbaar is ook de regel dat de verzekeraar niet gebonden is906 door een vonnis verkregen 
tegen de verzekerde, tenzij de verzekeraar ofwel als partij in het geding was betrokken dan wel 
de verzekeraar in feite de" leiding van het geding" had (zie art. 153 Wb.Verz.). 

d) Modaliteiten en tenietgaan van de schuld van de verzekeraar 
 
Hoewel beperkt door de valutaverhouding en dus tot de schuld die bestaat in hoofde van de 
verzekerde, is de schuld van de verzekeraar een eigen schuld, die ten dele een eigen leven leidt.  
 

i)  Niet subsidiair 
 
De schuld van de verzekeraar is niét subsidiair aan die van de verzekerde. Het is dus niet nodig 
de verzekerde eerst aan te spreken. 
 

ii)  Onderhevig aan de regels inzake niet-nakoming toegepast op de eigen schuld 
 
In toepassing van de gewone regels inzake niet-nakoming, draagt de verzekeraar de gevolgen 
van zijn niet-nakoming, en kan hij dus gehouden zijn tot vergoedingen waartoe de 
hoofdschuldenaar niet gehouden is. Zo zal de verbintenis van de  verzekeraar zelf interest 
dragen in geval van verzuim; deze interest moet onderscheiden worden van die op de 
gewaarborgde schuld (zo bv. gelden beperkingen van de dekking, voor zover zij ook 
gewaarborgde interest beperken, niet voor de verwijlinterest die de verzekeraar door eigen 
verzuim verschuldigd is aan de benadeelde. In bepaalde gevallen gelden daarvoor overigens 
bijzondere regels (zie bv. art. 13 WAM-Wet).  
 

iii)  Waarvan de schuldvordering kan overgaan 
 
Door cessie, subrogatie e.d. zoals elke andere schuldvordering907. Zo bv. zal een mede-
aansprakelijke die de schadelijder vergoed heeft voor meer dan zijn aandeel, voor dat meer 
gesubrogeerd zijn in het eigen recht van de benadeelde jegens de aansprakelijkheidsverzekeraar 
van de andere mede-aansprakelijke908. 
 

iv)  Kan zelfstandig tenietgaan  
 
De verbintenis van de verzekeraar die het gevolg is van het "abstract" verlenen van dekking 
kan ook op zelfstandige wijze tenietgaan, in het bijzonder de volgende: 
 
- doordat de genoemde grenzen van de dekking zijn bereikt, d.i. de verleende dekking uitgeput 
is (zijn plafond heeft bereikt, zie de bespreking hoger in a.2°) of de looptijd verstreken is 
ingevolge de oorspronkelijke termijn dan wel de nietigverklaring, opzegging op schorsing van 
de verzekeringsovereenkomst (zie eveneens hoger in a.2°); 
                                                
906 Zie bv. Cass. 16 mei 2002, RW 2004-2005, 670. 
907  Zie voor subrogatie bv. Cass. 8 maart 2006, RABG 2007, 892 noot V. VERVLIET = RGAR 2006, 14185 = 
JT 2006, 625 en Cass. 25 maart 2010, C.09.0117.N-C.09.0335.N. 
908  Dit geval kwam aan bod in Cass. 4 juni 2012, C.10.0208.N, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120604-6 = Jaarverslag cassatie 2012, 30. 
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- door betaling en gelijkgestelde rechtsfeiten, zoals kwijtschelding. De verzekeraar kan ook 
schuldvergelijking inroepen met een schuld die de benadeelde / schuldeiser jegens hem heeft; 
 
- door verval wegens niet-tijdige aangifte. In afwijking van de regel van art. 142 § 1 Wb.Verz. 
kan volgens art. 142 § 2 in bepaalde verzekeringstakken ook bedongen worden dat de 
verzekeringswaarborg alleen die schadegevallen dekt die ook voor het einde van de 
overeenkomst of binnen de 36 maanden nadien zijn aangegeven bij de verzekeraar (“claims 
made”-polis). 
 
(NB. Aangezien verzekeraars geen natuurlijke personen zijn die kosteloos verbintenissen tot zekerheid aangaan, 
kunnen zij onmogelijk genieten van de bevrijdingsregels in bv. art. XX.96 en XX.176 WER). 
 

v)  Verjaringsregeling  
 
In beginsel gaat het eigen recht van de benadeelde jegens de verzekeraar ook teniet wanneer 
dat eigen recht zelf verjaart (dus een bijkomende beëindigingsgrond naast diegene die volgt uit 
de verjaring van de schuldvordering jegens de aansprakelijke). 
 
De verjaring van dat eigen recht geschiedt in beginsel ook volgens afwijkende regels, die 
verschillen909 van de regels inzake de verjaring van de aansprakelijkheidsvordering van de 
benadeelde jegens de aansprakelijke910: 
- deze laatste verjaart volgens de regels van het BW (regeling van 5 c.q. 20 jaar bij 
buitencontractuele aansprakelijkheid, art. 2262bis BW, en 10 jaar bij contractuele 
aansprakelijkheid);  
- de eigen aanspraak die de benadeelde tegen de verzekeraar heeft911, verjaart door verloop van 
een termijn van 5 jaar, te rekenen vanaf het schadeverwekkend feit; indien de benadeelde 
evenwel bewijst dat hij pas op een later tijdstip kennis heeft gekregen van zijn recht tegen de 
verzekeraar912, begint de termijn pas te lopen vanaf dat tijdstip, maar hij verstrijkt in elk geval 
na verloop van tien jaar, te rekenen vanaf het schadeverwekkend feit (art. 88 § 2 Wb.Verz.), 
behoudens stuiting of schorsing913. Het eigen recht is geen vrijwaringsaanspraak, zodat de regel 
van art. 2257 I en III BW inzake de verjaring van een vrijwaringsvordering niet speelt en de 
subrogatie van een verzekeraar in de rechtstreekse aanspraak van de benadeelde niets wijzigt 
aan de verjaring daarvan914. 
 

                                                
909 Dat de "lange" verjaringstermijn van het eigen recht 10 jaar bedraagt en die van de aanspraak op de 
aansprakelijke zelf 20 jaar werd niet discriminerend geacht door het GwH, arrest nr. 99/2006 van 14 juni 2006. 
910 Ze is ook losgekoppeld van de verjaring van de vordering van de verzekerde jegens de verzekeraar (die verjaart 
door verloop van een termijn van 3 jaar vanaf het instellen van een eis door de benadeelde; art. 88 § 1 III 
Wb.Verz.), maar dat is logisch gezien de niet-tegenwerpelijkheid van excepties ui de dekkingsverhouding. 
911  Dit geldt ook voor de rechtstreekse vordering van de eigenaar en van derden tegen de 
aansprakelijkheidsverzekeraar van de huurder, gegrond op wat nu art. 122 Wb.Verz. is (Cass. 30 november 2009, 
C.08.0498.N = RW 2011-2012, 267 = TBH 2011, 128) en voor de aanspraak op grond van art. 29bis WAM (Cass. 
20 februari 2012, C.10.0698.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20120220-5). 
912 Wat veronderstelt dat hij ook de identiteit van de verzekeraar kent: Cass. 16 februari 2007, NjW 2007, 267 
noot G. JOCQUÉ= TBH 2007, 794 = VAV 2007, 224. 
913 Cass. 7 oktober 2005, C.04.0471.F, Jaarverslag cassatie  29 = NjW 2006, 74 noot G. JOCQUÉ: de tienjarige 
termijn van art. 88 § 2 Wb.Verz. is geen vervaltermijn, maar een verjaringstermijn, die kan worden geschorst en  
gestuit, onder meer krachtens art. 88 § 4 Wb.Verz. 
914  Cass. 4 juni 2012, C.10.0208.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120604-6 = 
Jaarverslag cassatie 2012, 30 = RW 2014-15, 1266. 
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In beginsel dienen beide verjaringsregimes dus cumulatief te worden toegepast. Om te beletten 
dat ze te zeer zouden worden losgekoppeld (de termijnen verschillen immers, evenals stuitings- 
en schorsingsgronden) bepaalt art. 89 § 4 Wb.Verz. wel dat stuiting of schorsing van de 
verjaring van de rechtsvordering van de benadeelde tegen een verzekerde ook stuiting of 
schorsing van de verjaring van zijn rechtsvordering tegen de verzekeraar tot gevolg heeft.  
Stuiting en schorsing hebben dus kruiselings effect. Dat het eigen recht door subrogatie 
overgaat op een derde (andere dan de verzekerde) die de benadeelde heeft vergoed, wijzigt 
anderzijds niets aan de verjaring (bij subrogatie gaat het recht over zoals het geldt)915. 

e) Rechten van de verzekeraar die de schadelijder betaald heeft 
 

i)  Terugvordering van de benadeelde wegens onverschuldigde betaling 
 
De aansprakelijkheidsverzekeraar heeft onverschuldigd betaald in zoverre er noch een schuld 
was van de verzekerde jegens de schadelijder, noch een overeenkomst tussen verzekeraar en 
schadelijder in uitvoering waarvan betaald is. De verzekeraar kan dan terugvorderen van de 
schadelijder die de betaling heeft ontvangen. 
 

ii)  Rechten tegen de verzekerde en/of verzekeringnemer 
 

Contractueel regres- of verhaalsrecht 
 

Wanneer is er een verhaalsrecht en in welke omvang ? 
 
De verzekeraar die de schuldeiser heeft betaald916 hoewel hij daartoe krachtens de interne 
verhouding (verzekeringspolis) niet verplicht was, maar wel verplicht jegens de schadelijder 
omdat deze exceptie aan de schadelijder niet tegenwerpelijk was917, kan zich  krachtens de 
interne verhouding een verhaalsrecht (regresrecht) voorbehouden tegen de verzekeringnemer 
en verzekerde918. 
 
Dit verhaalsrecht is enkel mogelijk tegen de verzekeringnemer of verzekerde die aansprakelijk 
is voor de schade en is beperkt tot het persoonlijk aandeel van de aangesprokene in de 
aansprakelijkheid (art. 152 Wb.Verz.919, zo te interpreteren dat verzekerde en 
                                                
915  Cass. 4 juni 2012, C.10.0208.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120604-6 = 
Jaarverslag cassatie 2012, 30. 
916  Onder betaling moet ook worden begrepen een regeling in het kader van de RDR-regeling, waarbij de betaling 
uitgevoerd werd door een andere verzekeraar en dan verrekend in het kader van die RDR-regeling: Rb. Antwerpen 
21 februari 2011, RW 2012-13, 1392. 
917 Een van de gronden voor regres kan zijn dat de verzekerde de verzekeraar verhinderd heeft in zijn rechten 
tegen derden (in het bijzonder mede-aansprakelijken) te treden. Zie het ook hierop toepasselijke art. 95 II 
Wb.Verz. (“Indien, door toedoen van de verzekerde of de begunstigde, de indeplaatsstelling geen gevolg kan 
hebben ten voordele van de verzekeraar, kan deze van hem de terugbetaling vorderen van de betaalde 
schadevergoeding in de mate van het geleden nadeel”). 
918 Als verzekerde van een gezinsaansprakelijkheidspolis door de ouders gesloten, geldt ook het minderjarig kind 
(art. 3 KB BA Privéleven), zelfs indien de verzekeraar uitkeerde op grond van de kwalitatieve aansprakelijkheid 
van de ouders en niet op grond van de aansprakelijkheid van het kind zelf: Cass. 11 januari 2010, RW 2012-13, 
772 noot P.J. VAN DE WEYER, “Subrogatie of regres: confrontatie tussen verzekeraar en minderjarige dader bij 
opzettelijk schadegeval”. 
919 De verduidelijking “enkel ten belope van hun persoonlijk aandeel in de aansprakelijkheid” is eerst ingevoerd 
in de hercodficatie van 2014 in het Wb.Verz. Zie G. JOCQUÉ, “De Wet Landverzekeringsovereenkomst en de 
Verzekeringswet 1874 in de nieuwe Wet Verzekeringen”, RW 2014-15, (483) 490 nr. 28. 
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verzekeringnemer als zij verschillen wel in solidum aansprakelijk kunnen zijn voor het aandeel 
van de verzekerde920). Bij een uitbetaling door de verzekeraar op grond van art. 29bis WAM-
Wet is een regres enkel mogelijk voor zover de verzekeraar op grond van de aansprakelijkheid 
van de verzekerde gehouden was tot betaling921. Een regresrecht tegen een werknemer van de 
verzekeringnemer is slechts mogelijk binnen de grenzen van art. 18 
Arbeidsovereenkomstenwet922. 
 
Art. 152 Wb.Verz. beperkt dat regresrecht wel tot de gevallen waarin aan 2 vereisten is voldaan: 
1° dit in de verzekeringsovereenkomst is voorbehouden923, en  
2° tijdige kennis is gegeven van het voornemen924 daartoe (zodra hij op de hoogte is van de 
feiten waarop hij zijn besluit tot regres grondt, meer bepaald "van de precieze omstandigheden 
van het ongeval op grond waarvan hij kan beoordelen of de verzekerde de schade heeft 
veroorzaakt en of er grond bestaat om verhaal in te stellen"925), en wel aan de betrokkene zelf 
of iemand die volmacht heeft deze voor hem te ontvangen926.  
 
De verzekeraar heeft geen recht op regres indien hij door eigen toedoen verplicht is geweest 
de schuldeiser te betalen. Ook zijn de handelingen die de verzekeraar heeft gesteld met de 
schuldeiser nadat hij kennis heeft gegeven van zijn voornemen tot regres, niet tegenwerpelijk 
aan de verzekerde, bv. een dading gesloten met de schadelijder927. 
 
De verzekeraar die betaald heeft, heeft geen contractueel verhaalsrecht jegens een persoon die 
geen verzekerde was en waarvan het niet verzekerd zijn een verweermiddel is dat de verzekeraar 
kon tegenwerpen aan de benadeelde928.  
 

Aard en gevolgen van het verhaalsrecht 
 
De regresaanspraak is jegens de verzekeringnemer een contractuele aanspraak929 (en jegens 
andere verzekerden een contractuele of quasi-contractuele aanspraak), waarvoor het verbod 
van rechtsmisbruik geldt930, en geen aanspraak gegrond op buitencontractuele 

                                                
920 G. JOCQUÉ, RW 2014-15, (483) 491 nr. 28. 
921 Cass. 7 juni 2010, NjW 2010, 624 noot G. JOCQUÉ. 
922 Pol. Brugge 4 december 2013, RW 2016-17, 1668 op dit punt afkeurende noot Ch. HENSKENS. 
923  Waarbij het wel voldoende is dat de overeenkomst niet afwijkt van de modelpolis, die bv. geldt in de WAM: 
Cass. 9 maart 2007, T.Pol. 2007, 148 = De Verz. 2007, 319 noot I. BOONE; Cass. 18 januari 2010, RW 2010-11, 
1129 = NjW 2010, 276 noot G. JOCQUÉ; Cass. 5 maart 2010, JLMB 2011, 2063 noot B. DUBUISSON. 
924 Het enkel formuleren van een voorbehoud om regres in te stellen is dus niet voldoende; een ondubbelzinnige 
aankondiging is vereist – Cass. 12 oktober 2000, RW 2002-2003, 340. Het verval van de regresaanspraak betekent 
anderzijds nog niet dat de verzekeraar het verval van dekking niet meer zou kunnen inroepen: Cass. 4 oktober 
2013, C.12.0072.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20131004-1.  
925 Cass. 12 september 2002, C.01.0192.N., Arr. 2002, nr 446; Cass. 11 september 2009, C.08.0288.F, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20090911-8.  
926  Zie bv. Pol. Gent 7 maart 2011, RW 2012-13, 71 (inwonend familielid wordt niet noodzakelijk gecaht 
gemachtigd te zijn). 
927 Pol. Turnhout 5 december 2006, RW 2008-2009, 627. 
928 Cass. 7 juni 2012, C.11.0034.N = jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120607-2 = 
NjW 2012, 642 noot D.W. “Verhaalsrecht van de W.A.M.-verzekeraar tegen (de ouders van) een minderjarige 
dief” = RW 2013-14, 1304, in casu een persoon die zich door diefstal, geweldpleging of heling de macht over het 
omschreven rijtuig heeft verschaft. 
929 Zodat inzake interest de regels van contractuele aansprakelijkheid gelden, onder meer de rgeel dat interest in 
beginsel slechts loop vanaf de ingebrekestelling. Zo Pol. Gent 7 maart 2011, RW 2012-13, 71. 
930  Cass. 17 februari 2012, C.10.0651.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120217-3 
= VAV 2012, 115 



© Matthias Storme Gent-Mariakerke - versie 23 februari 2018  
 

207 

aansprakelijkheid931. Daaruit volgt ook dat de verwijlinterest in beginsel maar loopt vanaf de 
ingebrekestelling932. 
 
Anders dan sommige andere regresrechten wordt deze regresaanspraak niét verzekerd met 
tevens een subrogatie in de rechten van de schadelijder jegens de verzekerde933. 
 

Verjaring van het verhaalsrecht 
 
De regresvordering verjaart na 3 jaar te rekenen vanaf de betaling, behoudens bedrog (art. 88 
§ 3 Wb.Verz.). Bij deelbetaling loopt de verjaring voor elke deelbetaling afzonderlijk. De 
verjaring loopt vanaf de betaling ook al  staat nog niet vast dat de verzekeraar verplicht was te 
betalen (de grond tot regres niet is vastgesteld)934.  
 

(Buitencontractuele) aanspraak wegens onverschuldigde betaling bij nietigheid 
 
Is de verzekeringsovereenkomst nietig, zonder dat dit aan de benadeelde kan worden 
tegengeworpen, dan heeft de verzekeraar jegens de verzekeringnemer ook een aanspraak 
wegens onverschuldigde betaling ingevolge de nietigverklaring van de overeenkomst, althans 
indien de verzekeringnemer aansprakelijk is voor het schadegeval935. Deze aanspraak is niet 
onderworpen aan de verwittigingsplicht van art. 152 Wb.Verz.936. De onverschuldigde betaling 
die kan teruggevorderd worden betreft niet alleen de betaling gedaan aan de verzekerde, maar 
ook betalingen gedaan aan de benadeelde ingevolge diens rechtstreekse vordering937. In 
afwijking van het gemeen recht moet de verzekeraar niét van zijn kant de premies terugbetalen 
(art. 59 II Wb.Verz.). 
 

iii)  (Quasi-)subrogatie jegens "derden" 
 
De aansprakelijkheidsverzekeraar betaalt een “eigen schuld” in zoverre hij aan de schadelijder 
betaalt waartoe hij volgens de interne verhouding (verzekeringsovereenkomst) gehouden is. 
Voor zover hij volgens de verzekeringsovereenkomst gehouden is, is hij dus niét gesubrogeerd 
in schuldvorderingen van de schadelijder jegens de verzekerde aansprakelijke. Betwist is of hij 
ook gesubrogeerd is in rechten van de schadelijder tegen aansprakelijke derden (andere dan de 
verzekerde personen)938.  

                                                
931 Zodat ze ook niet op grond van art. 1384 I BW kan worden gericht tegen de persoon die burgerlijk 
aansprakelijk is voor de verzekerde. Vgl. C. van SCHOUBROECK e.a., "Overzicht", TPR 2003, 2002 en noot 
828 met verwijzingen. 
932  Bv. Pol. Oudenaarde 17 december 2012, RW 2013-14, 313, inzake de WAM. 
933  Bv. Pol. Oudenaarde 17 december 2012, RW 2013-14, 313, inzake de WAM; I. BOONE, Verhaal van derde-
betalers op de aansprakelijke, 2009, nr. 5.8.1. 
934  Cass. 1 maart 2013, C.12.0188.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20130301-3; 
voordien oordeelde de rechtsleer vaak anders.. 
935 A contrario uit Cass. 28 september 2012, C.11.0404.N, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120928-5 = T. Verz. 2013, 177 noot J. FAGNART 
(mbt art. 29bis WAM); G. JOCQUE, “Verzekeringsrecht kroniek 2011-2013”, NjW 2013, (574) 587 nr; 59. 
936 Cass. 25 februari 2005, RW 2005-2006, 1585 noot G. JOCQUE "Restitutie bij een nietige 
verzekeringsovereenkomst", i.h.b. randr. 3; Cass. 4 mei 2007, TBH 2007, 819 noot G. JOCQUE "Geen 
kennisgevingsplicht bij gemeenrechtelijk verhaal van de verzekeraar op grond van een nietige 
verzekeringsovereenkomst". 
937 Cass. 25 februari 2005, RW 2005-2006, 1585 noot G. JOCQUE "Restitutie bij een nietige 
verzekeringsovereenkomst", i.h.b. randnr. 6. 
938 Niet volgens VAN SCHOUBROECK e.a. “Overzicht”, TPR 2003 (1781) 1936, omdat de verzekeraar betaalt 
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De aansprakelijkheidsverzekeraar is krachtens art. 95 Wb.Verz. wél “gesubrogeerd” in de 
rechten van de verzekerde tegen de (andere) aansprakelijke derden (met als uitzondering de 
bloedverwanten in de rechte lijn, de echtgenoot en de aanverwanten in de rechte lijn van de 
verzekerde, de bij hem inwonende personen, zijn gasten en zijn huispersoneel: daar is er alleen 
een aanspraak bij “kwaad opzet” of tegen hun aansprakelijkheidsverzekeraar - art. 95 IV en V 
Wb.Verz.). Men spreekt van een quasi-subrogatie omdat de verzekeraar een eigen schuld 
betaalt en het dus geen “echte” subrogatie is939. Rechten van de aansprakelijke verzekerde 
tegen aansprakelijke derden940 zijn hoofdzakelijk de regresaanspraak van die verzekerde tegen 
zijn mede-aansprakelijken (verzekerd met een subrogatie in de rechten van de schadelidjer 
jegens die mede-aansprakelijke)941.  
 
Aangezien de WAM-verzekeraar die op grond van art. 29bis WAM tot vergoeding gehouden 
is, niet op grond van de aansprakelijkheid van de verzekerde gehouden is, geldt art. 95 Wb.Verz. 
daar niet voor942. 

f) Rechten van de verzekerde die de schadelijder betaald heeft 
 
Indien de schuldenaar van de rechtstreekse vordering (bv. verzekeraar) gehouden is volgens de interne 
verhouding, dan moet de verzekerde die zelf betaald heeft in beginsel van hem kunnen terugvorderen943.  
 
Evenwel bepaalt art. 149 Wb.Verz. dat de verzekerde die de benadeelde heeft vergoed of hem een vergoeding 
heeft toegezegd zonder de toestemming van de verzekeraar, zulks tegen de verzekeraar niet kan inroepen. Het 
verstrekken van eerste geldelijke of medische hulp door de verzekerde kunnen voor de verzekeraar wel geen grond 
opleveren om zijn dekking te weigeren (art. 149 II Wb.Verz.). Het geldt ook niet als de betaling gebeurde in 
uitvoering van een veroordeling. 

g) IPR 
 
Indien het recht dat van toepassing is op de aanspraak van de verzekerde op de verzekeraar (dus de lex contractus 
van de verzekeringsovereenkomst) aan de schadelijder een rechtstreekse vordering toekent, beschikt die daarover 
overeenkomstig dat recht, ook al zou het recht van toepassing op de gewaarborgde schuldvordering (het recht op 
schadevergoeding) daar niet in voorzien. Dat volgt art. 18 Rome-II-Verordening. Uit die bepaling volgt verder 
dat ook in zoverre de lex contractus dat niét voorziet, maar het recht van de gewaarborgde schuldvordering wel, er 
ook een rechtstreekse vordering is, zij het strikt binnen de grenzen van de aanspraak uit de 
verzekeringsovereenkomst944. Indien de aansprakelijkheidsvordering beheerst wordt door Belgisch recht en de 

                                                
voor rekening van de verzekerde en niet van de benadeelde. Anders (wat het beginsel betreft) kh. Doornik 22 
maart 2001, JLMB 2001, 1174. 
939 Behalve in het geval waarin hij juist wel andermans schuld betaalt omdat hij eigenlijk volgens de interne 
verhouding niet moest betalen. Dat vinden we bv. ook bij de betaling op grond van art. 29bis WAM. 
940  Zoals gezegd is het minderjarig kind een verzekerde, en dus geen derde, van een gezinsaansprakelijkheidspolis 
door de ouders gesloten, zelfs indien de verzekeraar uitkeerde op grond van de kwalitatieve aansprakelijkheid van 
de ouders en niet op grond van de aansprakelijkheid van het kind zelf: Cass. 11 januari 2010, RW 2012-13, 772 
noot P.J. VAN DE WEYER, “Subrogatie of regres: confrontatie tussen verzekeraar en minderjarige dader bij 
opzettelijk schadegeval”; Cass. 4 juni 2012, C.10.0734.N e.a., Mercator verzekeringen / Allianz e.a., 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120604-5 = RW 2014-15, 59. 
941 Zie nader VAN SCHOUBROECK e.a. “Overzicht”, TPR 2003 (1781) 1937; B. DUBUISSON, “Les recours 
de l’assureur”, JLMB 1998, 240. 
942 Dat de ziekenfondsen op grond van andere wetsbepalingen wel over die quasi-subrogatie genieten en private 
ziektekostenverzekeraars niet, is geen ongrondwettige discriminatie volgens het GwH, arrest 108/2011 van 16 
juni 2011, RW 2011-12, 646. 
943  De verjaring begint te lopen vanaf de betaling, tenzij reeds eerder tegen de verzekerde een eis in rechte was 
ingesteld, dan geldt de datum van inleiding van de eis. Zie Cass. 28 november 2008, RW 2010-2011, 1519.  
944  HvJ 9 september 2015, Prüller-Frey, curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-240/14, dat de beperking 
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verzekeringsovereenkomst niet, heeft de schadelijder dus wel en rechtstreekse vordering, maar zal de vraag welke 
excepties de verzekeraar kan inroepen door de lex contractus worden bepaald; indien de lex contractus de verzekeraar 
niet verplicht borg te staan in dezelfde zin als de Belgische verzekeringswet, dan zal de schadelijder dus enkel over 
een zgn. onvolmaakte rechtstreekse vordering beschikken binnen de perken van de aanspraken die de verzekerde 
heeft op de verzekeraar (deze onvolmaakte rechtstreekse vordering is dan geen persoonlijke zekerheid) 
 
Hoofdstuk 8. Pluraliteit van schuldeisers 
 
Is een schuld aangegaan jegens meer dan een schuldeiser, of komt een schuldvordering door 
latere feiten aan meer dan een schuldeiser toe, dan is er al een pluraliteit van schudeksiers. 
 
Bij een pluraliteit van schuldeisers van een schuldvordering wordt deze in beginsel gesplitst in 
de verhouding met de schuldenaar (gedeelde schuldvordering, Eng. “several”) (b 1°). Niettemin 
kent ons recht ook situaties waarin de gevolgen van deze pluraliteit anders luiden: 
- dat elk van de schuldeisers alleen de schuldvordering kan uitoefenen (actieve hoofdelijkheid, 
in het Engels “joint and several”) (b 2°),  
- dan wel omgekeerd dat ze deze enkel gezamenlijk kunnen uitoefenen (gezamenlijke 
schuldvordering, ook ondeelbare schuldvordering genoemd, Eng. “joint right”) (b 3°).  
 
Voor een goed begrip moet men echter een onderscheid maken tussen de interne verhouding 
tussen de schuldeiser enerzijds en de verhouding met de schuldenaar anderzijds, aangezien 
deze niet noodzakelijk corresponderen. Vooraleer de drie soorten pluraliteit in de verhouding 
emt de schuldenaar te bespreken in b., besprken we daarom eerst de verhouding tussen de 
medeschuldeisers. 
 

Verhouding tussen de medeschuldeisers 
 
De verhouding tussen de medeschuldeisers is op de eerste plaats een zakenrechtelijke vraag, 
een vraag naar de zakelijke rechten van elk van de medeschuldeisers op de schuldvordering. 
 
Met schuldeiser bedoelen we hier dan een persoon die minstens gerechtigd is om de 
schuldvordering of een deel ervan in eigen naam te innen. 
 
Een schuldeiser in deze zin kan ofwel een zakelijk recht hebben op de schuldeiser ofwel niet; 
in het laatste geval is hij een middellijk vertegenwoordiger die in eigen naam optreedt voor 
rekening van de eigenaar of eigenaars van de schuldvordering. We overlopen de belangrijkste 
gevallen. 

1° Beperkte rechten op schuldvorderingen 
 
Een eerste mogelijkheid bestaat daarin dat een persoon eigenaar is van de schuldvordering en een ander 
pandhouder. Deze situatie werd hoger reeds besproken. Behalve om pandrechten in enge zin kan het gaan om 
rechtstreekse vorderingen en andere met pand gelijk te stellen mechanismen.  
 
Een vergelijkbaar geval vinden we bij vruchtgebruik op een schuldvordering. 

2° Schuldvorderingen in een gemeenschappelijk vermogen 
 

                                                
van de rechtstreekse vordering door de inhoud van de verzekeringsovereenkomst betreft zijn de conclusies van 
A.g. Szpunar een stuk explicieter. 
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Een tweede situatie vinden we bij mede-eigendom van schuldvorderingen. Daarbij moet op de 
eerste plaats verder onderscheiden worden naargelang de schuldvordering deel uitmaakt van 
een gemeenschappelijk vermogen of niet.  
 
Deze gemeenschappelijke vermogens werden in Deel II hoofdstuk IV reeds besproken als 
gevallen van afgescheiden vermogens, in het bijzonder de maatschap, de huwgemeenschap, de 
feitelijke vereniging, de gemeenschappelijke nalatenschap (ervengemeenschap) en het 
effectendepot. In die gevallen hebben de mede-eigenaars van dat vermogen geen aandeel in 
afzonderlijke bestanddelen ervan, dus ook niet in een schuldvordering die ervan deel uitmaakt, 
totdat die schuldvordering door gehele of gedeeltelijke verdeling aan één of meerdere van hen 
wordt toebedeeld. Het gaat om de zgn. gezamenlijke eigendom (Gesamthand, joint property). Er kan 
enkel voor gemeenschappelijke rekening beschikt worden over die schuldvordering, en dit in 
overeenstemming met de bestuursregels die voor dat vermogen gelden (vgl. hoger). Behalve 
krachtens bestuursbevoegdheid kan ook krachtens volmacht over de schuldvordering worden 
beschikt (en dit telkens voor rekening van alle mede-eigenaars gezamenlijk). In alle gevallen 
dient de beschikking voor gemeenschappelijke rekening te geschieden; wanneer de 
schuldvordering voor gemeenschappelijke rekening geïnd wordt, komt het ontvangene in het 
gemeenschappelijk vermogen terecht. Dit gebeurt ongeacht of geïnd wordt in naam van de 
gemeenschap, dan wel in eigen naam (vgl. de openbare maatschap c.q. de stille maatschap). 
Komt de opbrengst niet in het gemeenschappelijk vermogen terecht, dan is aan dat vermogen 
vergoeding verschuldigd945. Verder wordt het lot van de eigendom op de schuldvordering 
bepaald door de regels inzake het aandeel in dat vermogen (de mede-eigenaars ervan kunnen 
bv. een aanwas- of verblijvensbeding overeengekomen zijn, waardoor de schuldvordering bij 
vooroverlijden van de ene exclusief aan de andere toekomt946). Door al deze kenmerken is er 
ook op dit punt een gelijkenis met een schuldvordering die eigendom is van een rechtspersoon: 
ook daar kunnen aandeelhouders niet voor eigen rekening over de schuldvordering beschikken 
(als zij bestuursbevoegdheid hebben kunnen ze dat wel voor gemeenschappelijke rekening); ze 
hebben ook geen individueel recht naast dat van de rechtspersoon. 
 
Het feit dat een bankrekening op naam van één van de echtgenoten staan, bewijst nog niet dat 
het om eigen gelden gaat; in beginsel vallen de tegoeden in de gemeenschap, tenzij het eigen 
karakter van de tegoeden wordt aangetoond947.  

3° Mede-eigendom van een afzonderlijke schuldvordering 
 
Maakt de schuldvordering geen deel uit van een afgescheiden vermogen, en is ze dus het 
voorwerp van een afzonderlijke mede-eigendom, dan heeft elke mede-eigenaar in beginsel een 
aandeel in dat goed, waarover hij afzonderlijk kan beschikken. Bij een dergelijke mede-
eigendom bestaat er immers géén onderscheid tussen het aandeel in het geheel en dat in een 
afzonderlijk goed, aangezien er maar één goed is.  

a) Deelbare schuldvorderingen: geen mede-eigendom, maar opsplitsing van de schuldvordering 
 

                                                
945 Bv. art. 1432 BW Zie ook art. 23 Wb. (voorheen art. 1846 BW) en voor de uitleg daarvan, die van het 
gelijkluidende artikel 7A:1666 Nederlands BW door ASSER-MAEIJER, 5-V, nr. 170 p. 230. 
946 Zie i.v.m. aanwasbedingen mijn bijdrage "Noch terugwerking, noch overdracht: bij verdeling of aanwas 
verkrijgt men niets wat men al niet heeft. Tegelijk een bijdrage over de Gesamthand in ons recht", TPR 2004 nr. 
1 - Liber amicorum TPR en Marcel Storme, p. 653 v. 
947 Hof Brussel 16 februari 2010, 2007/AR/2074, Justel nr. N-20100216-1. 
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Meer nog, in beginsel wordt zo'n schuldvordering van rechtswege verdeeld in meerdere 
schuldvorderingen, corresponderend met ieders aandeel. We spreken van deelbare 
schuldvorderingen (Fr. créances divisibles, several claims, Du. Teilgläubigerschaft). 

b) Ondeelbare/onsplitsbare schuldvorderingen 
 
Dit is anders indien en zolang de schuldvordering krachtens de verhouding met de schuldenaar 
ondeelbaar (onsplitsbaar) is (Fr. créance indivisible) in die zin dat de schuldenaar de schuld in zijn 
geheel mag dan wel zelfs moet betalen (en dit, naargelang de rechtsverhouding, aan één van de 
schuldeisers dan wel aan verschillende of alle schuldeisers tezamen). Dit kan het geval zijn: 
- ofwel omdat dit voortvloeit uit de aard van de prestatie die de schuldenaar verschuldigd is 
(omdat de verschuldigde prestatie niet verdeeld kan worden of in delen gepresteerd worden), 
- ofwel omdat dit voortvloeit uit de overeenkomst met de schuldenaar (conventioneel 
ondeelbare schuldvordering) (zie de bespreking verder bij de bespreking van de verhouding 
met de schuldenaar). 
 
In die gevallen vindt er tussen de mede-eigenaars slechts een verdeling plaats wanneer ofwel 
de ondeelbaarheid wegvalt ofwel de schuldvordering verdwijnt (en de opbrengst ervan verdeeld 
wordt of een deelbare schuldvordering vormt zoals bv. een rekeningtegoed). Wel kan de 
schuldvordering in zijn geheel voordien aan één van hen toebedeeld worden948 (onder 
voorbehoud van het recht dat de schuldenaar uit de verhouding jegens hem zou kunnen 
hebben om desondanks aan een andere ex-schuldeiser te betalen, bv. bij een beding van actieve 
hoofdelijkheid – zie verder de bespreking van de verhouding met de schuldenaar949). 

 
Zakenrechtelijk zijn de rechtsgevolgen voor het overige gelijkaardig aan die van de 
gezamenlijke eigendom (Gesamthand, joint property), ook al betreft de eigendom hier slechts één 
enkel goed en geen geheel van goederen. Het gaat hier niét om een gewone mede-eigendom 
(gewone onverdeeldheid), aangezien een schuldvordering in gewone onverdeeldheid van 
rechtswege verdeeld wordt over de mede-eigenaars. De schuldeisers kunnen enkel gezamenlijk 
over de schuldvordering beschikken, of althans enkel voor gemene rekening (dus eventueel 
wel een enkele schuldeiser met volmacht van de andere), en niet elk afzonderlijk over hun 
aandeel. Indien een van de schuldeisers afstand doet van zijn recht, of – bij een schuldvordering 
intuitu personae – sterft, dan wast zijn aandeel aan dat van de andere schuldeiser(s) aan (bij een 
schuldvordering intuitu pecuniae zal het recht van de stervende overgaan op zijn erfgenamen). 
De toebedeling van de schuldvordering in zijn geheel aan één van de mede-eigenaars werkt 
ook declaratief en zogenaamd retroactief. De gedwongen eenheid (onverdeeldheid) van de 
schuldvordering sluit niet uit dat er in de verhouding tussen de retroactief 
vergoedingsaanspraken kunnen bestaan (bv. wanneer één schuldeiser de gehele schuld geïnd 
heeft zal hij aan de anderen hun aandeel moeten vergoeden). 
 
Zoals gezegd gaat het hier om de gevolgen op zakenrechtelijk vlak, de eigendomsverhoudingen 
dus. De verhouding met de schuldenaar komt verderop ter sprake. 
 
Niet onbelangrijk is dat de gevolgen van deze ondeelbaarheid externe werking hebben: omdat 
zij inherent zijn aan de schuldvordering blijven ze ook gelden bij bv. faillissement van één van 
de schuldeisers. 

                                                
948 Door een overeenkomst van verdeling in ruime zin, d.i. ook omvattend een toebedeling tegen opleg of 
betaling, of door een niet-conventionele (bv. gerechtelijk opgelegde) verdeling. 
949 Omgekeerd maakt een beding van (actieve) hoofdelijkheid de schuldvordering nog niet ondeelbaar (art. 1219 
BW). 
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4° Geen mede-eigendom maar afzonderlijke voorwaardelijke rechten 
 
Geen mede-eigendom is er wanneer uit de rechtsverhouding met de schuldenaar (normaal in 
een driepartijenovereenkomst) volgt dat deze onder bepaalde voorwaarden aan één partij een 
schuldvordering toekent en onder de tegenovergestelde voorwaarde aan een andere partij (zie 
hoger de bespreking van dergelijke "quasi-gemeenschappelijke" rekeningen). 

5° Middellijke vertegenwoordiging 
 
Tenslotte kan er nog een trustachtige opsplitsing van de rechten op de schuldvordering 
plaatsvinden wanneer de schuldvordering verkregen is door een middellijk vertegenwoordiger, 
d.i. een persoon die de schuldvordering in eigen naam voor andermans rekening (zie bv. hoger 
de kwaliteitsrekening) of voor gemeenschappelijke rekening (bv. een stille maatschap) heeft 
verkregen. 
 
Onder de WFZ bestaat er nog een variante op deze figuur, nl. wanneer de schuldvorderingen 
zelf op naam staan van de schuldeisers-eigenaars, maar de zakelijke zekerheden die er accessoir 
aan zijn op naam staan van de middellijke vertegenwoordiger, die openlijk voor rekening van 
de schuldeisers optreedt (art. 5 WFZ). Dit werd hoger reeds besproken. 
 
Een andere variante vinden we in het transportrecht, wanneer zowel de afzender als de 
geadresseerde van een zending (dan wel de persoon in die aanspraak gesubrogeerd is950) een 
aanspraak hebben jegens de vervoerder - bv. krachtens art. 17 CMR wat betreft de aanspraak 
op schadevergoeding voor geheel of gedeeltelijk verlies of beschadiging, waarbij slechts één 
van beiden in de interne verhouding eigenaar zal zijn, maar beiden een aanspraak hebben in de 
externe verhouding. 
 

Verhouding met de schuldenaar 
 
Deze verhouding wordt in het verbintenissenrecht bestudeerd bij de bespreking van de 
pluraliteit van (schuldenaars of) schuldeisers. 
 
De rechtsgevolgen in deze verhouding hangen in beginsel af van de zakenrechtelijke 
verhouding (wie zakelijke rechten heeft op de schuldvordering kan ze ook uitoefenen jegens 
de schuldenaar), evenwel met een aantal schakeringen: 
- door de regel dat de regel dat betaling te goeder trouw gedaan aan iemand die in het bezit is 
van de schuldvordering, de schuldenaar bevrijdt (art. 1240 BW), en als een meer specifieke 
vorm daarvan de regel dat een verandering in gerechtigdheid maar aan de schuldenaar kan 
worden tegengeworpen zodra deze er kennis van heeft of diende te hebben (verwoord in art. 
1690 III BW voor de cessie en inpandgeving); 
- doordat de zakelijk gerechtigde op de schuldvordering aan een ander bevoegdheid kan 
verlenen om de rechten uit de schuldvordering of sommige daarvan uit te oefenen, in het 
bijzonder de schuldvordering te innen; alsmede de regel van art. 2005 BW, volgens dewelke 
een eenmaal gegeven bevoegdheid om jegens de schuldenaar te handelen, de lastgever blijft 
binden zolang die schuldenaar geen kennis heeft van de beëindiging ervan; 
- en door enkele wettelijke bepalingen ten gunste van de schuldenaar die wordt geconfronteerd 
met meerdere schuldeisers. 

                                                
950 Cass. 21 januari 2010, RW 2010-2011, 370 noot J. VAN DONINCK. 
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1° Meerdere of gedeelde schuldvorderingen 
 
Indien de schuldvordering geen deel uitmaakt van een gemeenschappelijk vermogen en ook 
niet (krachtens de verhouding met de schuldenaar) ondeelbaar is, dan wordt ze verdeeld over 
verschillende mede-eigenaars. Dan bestaan er even zovele afzonderlijke rechtsverhoudingen 
tussen de schuldenaar en elk van de schuldeisers. Elk van die verhoudingen leidt in beginsel 
zijn eigen leven en is onafhankelijk van de andere (Du. Teilgläubigerschaft). 
 
Ook wanneer meerdere personen schade lijden door eenzelfde onrechtmatige daad, is er in 
beginsel géén actieve hoofdelijkheid951, maar splitsing. 
 
Dit sluit niet uit dat één van die schuldeisers aan een andere schuldeiser of een derde volmacht 
kan geven om de schuldvordering voor zijn rekening uit te oefenen (inningsvolmacht), zij het 
in zijn naam (gewone volmacht) of in eigen naam (als middellijk vertegenwoordiger). Die 
volmacht is evenwel een zuiver externe aangelegenheid en eindigt op grond van de gewone 
regels inzake lastgeving, zoals die gelden tussen lastgever en lasthebber. Een uitzondering 
daarop vormt de actieve hoofdelijkheid, die dan ook hieronder nader sprake komt. 
 
Ook wanneer de schuldvordering gesplitst is, kan het zijn dat er een band behouden blijft tussen 
de afzonderlijke schuldvorderingen, bv. door middel van een uitgebreide pari passu clausule of 
sharing clause die bepaalt dat de betalingen die de schuldenaar doet gelijkelijk (dus proportioneel) 
aan alle schuldeisers moeten toekomen. 

2° Schuldvorderingen in een gemeenschappelijk vermogen 

a) Niet ontbonden vermogens 
 
Maakt een schuldvordering deel uit van een niet-ontbonden maatschap, de huwgemeenschap of feitelijke 
vereniging, of een giraal effectendepot, dan bestaat er ook in verhouding tot de schuldenaar slechts één enkele 
schuldvordering, die uitgeoefend wordt door de persoon of personen die bevoegd zijn om voor 
gemeenschappelijke rekening te handelen (zij het dat de deelgenoten of sommige van hen afzonderlijk bevoegd 
zijn, zij het dat zij slechts gezamenlijk of althans met meerdere van hen tezamen bevoegd zijn). Zijn de schuldeisers 
elk afzonderlijk bestuursbevoegd (wat bij een huwvermogen de regel is, behoudens ar. 1418 en 1419 BW), dan 
kan de schuldenaar niet opwerpen dat ze gezamenlijk moeten optreden. Bij inkomsten van echtgenoten is de 
inningsbevoegdheid in beginsel individueel, ook als is de schuldvordering een gemeenschapsgoed (volgt uit art. 
217 BW).  
 
Dit betekent bv. ook dat de schuldenaar zijn schuld jegens dat gemeenschappelijk vermogen niet kan verrekenen 
met een schuldvordering die hij op één van de deelgenoten van dat vermogen zou hebben, ook niet tot beloop 
van een zogezegd aandeel van zijn schuldenaar in die gemeenschap952 (tenzij het - m.b. bij de huwgemeenschap 
- bij uitzondering gaat om een “eigen schuld” van de deelgenoot die wel op de gemeenschap kan worden verhaald). 
 
Omgekeerd kan de deelgenoot een schuldvordering van de gemeenschap op een derde niet in schuldvergelijking 
brengen met een eigen schuld van hemzelf jegens die derde953, tenzij hij bevoegd is die schuldvordering van de 

                                                
951  Cass. 10 juni 2010, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20100610-10. 
952 K. GEENS, in De nieuwe vennootschapswetten van 7 en 13 april 1995, Biblo Kalmthout 1995, (13) 30; J. 
VANANROYE, in Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht, (205) nr. 108; ASSER-MAEIJER, 5-V, nr. 171 en 
178; en meer algemeen R. VANDEPUTTE, De overeenkomst, p. 295. Uitdrukkelijk in BGB § 719 II en 1419 II 
voor de maatschap en de huwgemeenschap. 
953 Vgl. ASSER-MAEIJER, 5-V, nr. 178. 
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gemeenschap daadwerkelijk te innen (op een wijze die hem eigenaar maakt van het geld)954 (in welk geval hij 
vergoeding verschuldigd is aan de gemeenschap)955. 

b) Ontbonden vermogens 
 
Gaat het evenwel om een nalatenschap of een ontbonden maatschap, huwgemeenschap of feitelijke vereniging, 
dan geldt in het algemeen dat de bestuursbevoegdheid vervalt en dat de mede-eigenaars elk afzonderlijk enkel 
daden van behoud en voorlopig beheer kunnen stellen956, en voor al het overige slechts gezamenlijk kunnen 
handelen (bij consensus), behoudens volmacht die ze elkaar of aan een gemeenschappelijke lasthebber zouden 
gegeven hebben957. Deze regel vervalt natuurlijk voor goederen, w.o. schuldvorderingen, die reeds uit het 
gemeenschappelijk vermogen zijn gehaald door ze toe te bedelen aan de ene of de andere mede-eigenaar. 
 
Deze regels gelden in beginsel ook voor de schuldvorderingen die van de ontbonden gemeenschap deel 
uitmaken958, onder voorbehoud van de genoemde regels van bevrijdende betaling te goeder trouw aan de bezitter 
van de schuldvordering, en bevrijdende betaling te goeder trouw aan de persoon die voor de ontbinding alleen 
inningsbevoegd was.  
 
Voor de schuldvorderingen van een nalatenschap vinden we wel een meer specifieke regel in art. 1220 BW, dat 
bepaalt dat wanneer een deelbare schuldvordering deel uitmaakt van de nalatenschap, de erfgenamen "de schuld 
niet kunnen vorderen dan voor het aandeel waarop zij recht hebben als vertegenwoordigers van de schuldeiser". 
De regel geldt ook voor ontbonden maatschappen959. Voor een goed begrip hiervan zijn twee bedenkingen 
noodzakelijk: 
  
- Art. 1220 BW houdt dus niét in dat de schuldvorderingen van de erflater van rechtswege worden verdeeld en 
daardoor buiten de nalatenschap zouden vallen (en nog veel minder dat ze buiten de ontbonden gemeenschap of 
het effectendepot zouden vallen). Uit de zopas aangehaalde bewoordingen zowel als de plaats van de bepaling (in 
het verbintenissenrecht, niet in het erfrecht) blijkt duidelijk dat deze alleen de inwendige verhouding tussen de 
schuldeisers en de schuldenaar betreft, met name de vraag wie betaling kan vorderen en aan wie bevrijdend kan 
worden betaald, en niét de eigendom van de schuldvordering960. De laatste vraag wordt daardoor niet beroerd, 
zoals duidelijk blijkt uit art. 832 BW, volgens hetwelk de schuldvorderingen bij verdeling dienen te worden 
toebedeeld zoals de andere goederen. Zie overigens ook de meer specifieke regel van art. 1240ter BW (Wet van 
28 juni 2009) voor rekeningtegoeden op naam van de overledene en diens overlevende echtgenoot of wettelijk 
samenwonende partner. 
 
- De oorspronkelijke Franse tekst van art. 1220 BW zegt dat “les héritiers ne peuvent demander la dette que pour 
les parts dont ils sont saisis comme représentant le créancier”. Dit betekent dat de innings- en 
beschikkingsbevoegdheid ten aanzien van de schuldenaar niet bepaald wordt door het aandeel dat elke erfgenaam 

                                                
954 Wat niet het geval is wanneer hij de schuldvordering enkel mag “innen” via een rekening van de gemeenschap 
opf via een kwaliteitsrekening (derdenrekening), wél wanneer hij ze in speciën mag innen of via een eigen rekening. 
955 Bv. art. 1432 BW Zie ook art. 23 Wb. (voorheen art. 1846 BW) en voor de uitleg daarvan, die van het 
gelijkluidende artikel 7A:1666 Nederlands BW door ASSER-MAEIJER, 5-V, nr. 170 p. 230. 
956 Vgl. ook art. 1210 GerW (bevoegdheid van de notaris aangesteld in het kader van een gerechtelijke verdeling). 
Volgens het Duitse BGB § 2039 omvat dit ook de bevoegdheid om voor gemene rekening schuldvorderingen te 
innen. In het Franse recht werd dit verworpen door Cass. (fr.) 27-7-1863, D. I 460 (ontbonden maatschap). Voor 
het huidige Franse recht, zie ..... 
957 Zie voor het Franse recht de meer uitgewerkte regeling, die eenvormig is voor alle gevallen van niet-gebonden 
mede-eigendom, in art. 815-2 tot 815-7 C.C.; voor het Duitse recht BGB § 2038 en 2040 I, alsmede de analoge 
toepassing van de regels uit de zaaksgemeenschap (BGB § 2038 II juncto 743, 745, 746 en 748) 
958 Vgl. BGB § 2039. 
959 Cass. 28 september 2015, C.15.0067.N, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20150928-1. 
960 Vgl. behalve G. BAUDRY-LACANTINERIE & A. WAHL, Traité théorique et pratique de droit civil, Des successions, 
III, p. 604 v. nr. 3279, ook G. SIESSE, Contribution à l’étude de la communauté d’héritiers en droit comparé, p. 113; H. 
CAPITANT, “L’indivision héréditaire”, Rev.crit.lég.jur. 1924, p. (19) 23 v.; DE PAGE, Traité IX nr.1334 v. m.b. 
1337; A. KLUYSKENS, Erfenissen nr. 239; A. VAN GYSEL, Les masses de liquidation, p. 173. Vgl. voor Nederland 
(oud recht) ASSER-MEIJERS-VAN DER PLOEG nr. 379; DRION, “Art. 1335 en de boedelscheiding”, WPNR 
4685 
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uiteindelijk erft, maar wel door de mate waarin hij de saisine heeft verkregen961, of - zoals men meestal saisine 
vertaalt - het bezitsrecht (al zou bewindsrecht een betere vertaling zijn). In vele gevallen valt de mate van saisine 
van een erfgenaam immers niét samen met zijn uiteindelijk aandeel in de nalatenschap. Zo bezien is art. 1220 
trouwens maar een nadere toepassing van art. 1240 BW dat bepaalt dat de schuldenaar te goeder trouw bevrijdend 
kan betalen aan de bezitter van de schuldvordering. 
 
De regel van art. 1220 BW is dus op de eerste plaats een regel ten gunste van de schuldenaar, die bevrijdend kan 
betalen door de betaling op te splitsen over de erfgenamen in verhouding tot hun wettelijke saisine, zonder zich 
te moeten bekommeren over de exacte eigendomsverhoudingen tussen de erfgenamen, en dus niet hoeft te 
wachten tot hij aan allen tegelijk of aan een aan alleen gemeenschappelijke lasthebber kan betalen. 
 
Sinds de invoering van art. 1240 bis BW kan de schuldenaar van tegoeden deze ook bevrijdend betalen door dit 
te doen aan of op instructie van de personen aangewezen in een attest van erfopvolging opgesteld door de 
ontvanger van het successiekantoor bevoegd voor de inlevering van de aangifte van nalatenschap van de 
overledene, of in een attest of in een akte van erfopvolging opgemaakt door een notaris. 

3° Hoofdelijke en ondeelbare schuldvorderingen 

a) Probleemstelling en terminologie 
 
Uit de rechtsverhouding tussen de schuldenaar en de schuldeiser(s) kan voortvloeien dat de 
schuldenaar de schuld: 
- in zijn geheel mag dan wel zelfs moet betalen, naargelang de rechtsverhouding, aan één van 
de schuldeisers dan wel aan verschillende of alle schuldeisers tezamen; in het eerste geval kan 
de schuldenaar niet verplicht worden de betaling op te splitsen in gedeelten962, in het tweede 
geval is hij zelfs niet gerechtigd om dat te doen; 
- in één geheel dan wel in gedeelten mag of zelfs moet betalen aan één van de schuldeisers dan 
wel aan verschillende of alle schuldeisers tezamen (dit los van de vraag of hij de prestatie mag 
opsplitsen in deelbetalingen dan wel enkel in één keer mag betalen). 
 
De combinatie van deze verschillende mogelijke modaliteiten van de rechtsverhouding leidt 
tot een reeks mogelijke situaties963, waarvan er maar sommige in ons recht wettelijk geregeld 
zijn. Bovendien worden die verschillende modaliteiten daarbij vaak niet goed onderscheiden, 
wat ook geleid heeft tot dubbelzinnigheid in de gebruikte termen. 
 
                                                
961 Vgl. bv. G. BAUDRY-LACANTINERIE & A. WAHL, Traité théorique et pratique de droit civil, Des successions, 
III, (3e uitg. Parijs 1905), p. 604 v. nr. 3279. 
962 Vergelijk ook de ondeelbaarheid van een aandeel in een naamloze vennootschap zoals uitgedrukt in art. 461 
Wb.Venn. 
963 Zo kan men aan volgende mogelijke situaties denken: 
a) de schuldenaar is verplicht om jegens elke schuldeiser diens aandeel te presteren, behoudens wanneer de 
schuldeiser kiezen voor gemeenschappelijke lasthebber (dan mag, maar moet hij niet, het geheel aan die lasthebber 
betalen); 
b) de schuldenaar is verplicht om de prestatie enkel als geheel te verrichten (mag niet opsplitsen): 
- en wel aan alle schuldeisers gezamenlijk of een door de overeenkomst of door de schuldeisers aangeduide 
gemeenschappelijke lasthebber 
- aan een schuldeiser naar zijn keuze 
c) de schuldenaar heeft het recht (niet de plicht) om de prestatie enkel als geheel te verrichten: 
- doch enkel aan alle schuldeisers gezamenlijk of een door de overeenkomst of door de schuldeisers aangeduide 
gemeenschappelijke lasthebber; 
- dan wel aan een schuldeiser naar zijn keuze. 
Kiest hij er in geval c) voor de prestatie op te splitsen, dan kan het nog zijn dat hij door een dergelijke deelbetaling 
aan één schuldeiser bevrijd is enkel jegens die schuldeiser dan wel tot beloop van die deelbetaling ook jegens alle 
schuldeisers. Anders gezegd: het kan zijn dat hij aan elk mag betalen in verhouding tot diens aandeel, dan wel aan 
elk voor rekening van allen dan wel enkel aan allen tezamen. 
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In de Belgische traditie wordt daarbij voor de eerste modaliteit meestal gesproken van deelbare 
en ondeelbare verbintenissen (hoewel er eigenlijk drie mogelijkheden zijn). Wat de tweede 
modaliteit betreft wordt het geval waarin de schuldenaar het geheel aan één van de schuldeisers 
mag betalen actieve hoofdelijkheid genoemd; het geval waarin hij enkel aan meerdere of alle 
schuldeisers tezamen mag betalen, een zgn. “meerhandtekeningenclausule”, wordt eveneens 
ondelbaarheid genoemd964. Rechtsvergelijkend leidt dit tot grote verwarring omdat de meeste 
andere rechtsstelsels de woorden “ondeelbare schuldvordering” en “hoofdelijke 
schuldvordering” in beginsel gebruiken voor de tweede modaliteit. Zo betekent in de Engelse 
en Duitse terminologie: 
- een gezamenlijke schuldvordering (En. joint claim, Dui. gemeinschaftliche Forderung of 
Gesamthandforderung - Mitgläubigerschaft) een schuldvordering waarbij de schuldenaar enkel aan 
alle schuldeisers tezamen (of hun vertegenwoordiger) bevrijdend kan betalen en de schuldeisers 
enkel tezamen (of een vertegenwoordiger voor hun gemeenschappelijke rekening) betaling 
kunnen vorderen; 
- een hoofdelijke schuldvordering (En. joint and several claim, Dui. Gesamtforderung - 
Gesamtgläubigerschaft) een schuldvordering waarbij de schuldenaar aan elke schuldeiser voor het 
geheel bevrijdend kan betalen en elke schuldeiser voor gemeenschappelijke rekening betaling 
kan vorderen. 
 
Deze driedeling is gemeengoed in het Duitse en Engelse recht, en ook voorgesteld in de 
Principles of European Contract Law (PECL) en het DCFR. 

b) De ondeelbare in de betekenis van gezamenlijke schuldvordering naar Belgisch recht 
 
Zo bekeken komt dit erop neer dat het geval van de gezamenlijke schuldvordering (En. joint 
claim, Dui. gemeinschaftliche Forderung of Gesamthandforderung) in ons BW gewoon niet geregeld is, 
en daardoor ook zelden in de rechtsleer bestudeerd965; het wordt overgelaten aan de 
partijautonomie of dit in de verhouding met de schuldenaar geldt. 
 
Is dit zo, dan gelden wat de verhouding tussen de schuldeisers onderling betreft, de regels 
inzake de daaruit voortvloeiende vorm van mede-eigendom966. In de verhouding met de 
schuldenaar komt het erop neer dat de schuldenaar zich maar op handelingen van schuldeisers 
kan beroepen (ontvangen van betaling, kwijtschelding, delegatie-opdracht, enz.) voor zover 
deze door alle schuldeisers gezamenlijk of voor rekening van alle schuldeisers gezamenlijk zijn 
gebeurd.  
 
Het is dus wel mogelijk dat één van de medeschuldeisers of een derde de bevoegdheid heeft 
om voor allen op te treden967 (zij het in hun naam (gewone vertegenwoordiging) of in eigen 

                                                
964 Cass. 28 juni 2013, C.12.0439.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20130628-3: 
ondeelbare rechten moeten samen uitgeoefend worden op straffe van ongeldigheid van de verrichte handeling.  
965 Behalve in sommige rechtsvergelijkende werken, zo bv. Joseph RICOL, La coproriété en main commune (Gesammte 
Hand) et son application possible en droit français, doc. pr. Toulouse 1907, p. 87 v. 
966 Uit het “gezamenlijk” karakter van de schuldvordering vloeit niet noodzakelijk voort dat de schuldvordering 
“ondeelbaar” is in de zin van een welbepaald type van mede-eigendom (zoals dat hoger werd besproken). 
967 Zo zal bij consortiumkredieten één van de schuldeisers (de leidende bankier) dan wel een derde (een 
kredietagent of zekerheidsagent, security agent) worden aangeduid (en dit los van de vraag of er bij een 
consortiumkrediet een gezamenlijke schuldvordering is of niet). Het kan ook zijn dat dit door de schuldenaar 
bedongen wordt, zie de bespreking van dat geval onder actieve hoofdelijkheid. Over consortiumkredieten in het 
algemeen, zie o.m. H. BRAECKMANS, Juridische aspecten van consortiumkredieten in eurodeviezen, Antwerpen 1985; J. 
BERTRAN DE BALANDA, "Crédits consortiaux: quelles règles du jeu?", JCP Entreprise 1994, nr. 61, 3 v.; B. 
BROUCKE, "Het structureren van zekerheden bij gesyndiceerde kredieten - Hoopvol uitkijken naar actieve 
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naam (middellijke vertegenwoordiging), maar dit vloeit niet voort uit de verhouding met de 
schuldenaar en kan dan ook zonder diens akkoord gewijzigd worden (bv. een 
gemeenschappelijk lasthebber kan ontslagen worden zonder dat de schuldenaar daarmee 
akkoord moet gaan).  Omgekeerd zou men door die aanwijzing de schuldenaar wel kunnen 
verplichten aan die lasthebber te betalen (zie de bespreking hoger bij de Modaliteiten van 
nakoming). Wanneer een recht ondeelbaar is, moet het dus door allen gezamenlijk worden 
uitgeoefend, tenzij een van hen bevoegd is ook de anderen te vertegenwoordigen.  
 
Belangrijkste voorbeelden: 
 
- de klassieke vorm daarvan is de meerhandtekeningenclausule op een bankrekening.  
 
- Bij een verhuring door mede-eigenaars gesloten zijn de rechten uit die overeenkomst in 
beginsel ‘ondeelbaar’ of ‘onsplitsbaar’968, dus ‘gezamenlijk’, wat niet uitsluit dat een of elk van 
de mede-eigenaars bevoegd kan zijn om de huurvordering te innen bij de huurder969. De 
aanvraag tot huurhernieuwing moet worden gedaan jegens alle mede-eigenaars, behalve 
diegene die door een andere mede-eigenaar worden vertegenwoordigd970. Verder is bij een 
huurovereenkomst met meerdere huurders de verplichting van de verhuurder om het genot te 
verschaffen ondeelbaar971; de vraag rijst of dus omgekeerd ook het recht van de huurders 
daarop ondeelbaar is. 
 
- Een beperktere vorm van gezamenlijkheid vinden we in de zgn. collective action clause in 
overheidsuitgiften (sovereign debt), waarbij schuldeisers maar kunnen optreden tegen de 
schuldenaar indien een voldoende percentage van de schuldeisers van eenzelfde uitgifte 
daarmee instemt.  
 
- Aldus kan er ook een “leidende” schuldeiser wordt aangesteld (bv. de leidende bank bij 
gesyndiceerde kredieten) met bevoegdheid voor alle schuldeisers te innen. 

c) De hoofdelijke schuldvordering naar Belgisch recht en varianten daarop 
 
Bij actieve hoofdelijkheid volgt uit de rechtsverhouding met de schuldenaar dat één of meer 
van de schuldeisers (of elk van hen) afzonderlijk bevoegd is om in eigen naam voor rekening 
van alle schuldeisers op te treden (concurrentieel bestuur). Deze persoon kan zelfs een 
middellijk vertegenwoordiger zijn van de schuldeisers die zelf geen mede-eigenaar is van de 
schuldvordering972. De bevoegdheid van deze hoofdelijke schuldeiser kan niet beëindigd 

                                                
hoofdelijkheid, parallel debt en trust?" T.Fin.R. 2002, 116 v. 
968 Cass. 28 juni 2013, C.12.0439.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20130628-3 = 
RW 2014-15, 344: ondeelbare rechten moeten samen uitgeoefend worden op straffe van ongeldigheid van de 
verrichte handeling. Dit geldt voor rechten uit een huurovereenkomst verleend door mede-eigenaars. Maar de 
huurovereenkomst die niet door alle mede-eigenaars is gesloten, is niet ongeldig, maar slechts niet-tegenwerpelijk 
aan de mede-eigenaars die er geen partij bij zijn. 
969 Cass. 14 februari 2014, C.12.0522.F, RW 2015-16, 504; Cass. 4 juni 2015, C.14.0479.F, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20150604-1. 
970  Zie bv. Vred. 20 maart 2014, RW 2014-15, 871. 
971  Cass. 17 februari 2017, C.16.0381.N, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20170217-5 = 
RW 2017-18, 945. 
972 Hoofdelijkheid kan dus voorkomen bij een schuldvordering in mede-eigendom, maar impliceert niet 
noodzakelijk mede-eigendom. 
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worden door de schuldeisers onderling, maar enkel door een wijziging van de verhouding met 
de schuldenaar (en dus in beginsel enkel met zijn akkoord)973. 
 
In regel, d.w.z. behoudens andersluidende bepaling, is de afzonderlijke bevoegdheid van de 
hoofdelijke schuldeiser echter wel beperkt tot het innen van de schuldvordering (art. 1197 BW) 
en handelingen die de medeschuldeisers tot voordeel strekken (bv. stuiting van de verjaring, 
art. 1199 BW), maar omvat zij géén bevoegdheid tot kwijtschelding voor het aandeel van de 
andere schuldeisers (art. 1198 II BW). Betwist is de vraag of er verrekening kan plaatsvinden 
tussen een hoofdelijke schuldvordering enerzijds en een schuld van de hoofdelijke schuldeiser 
jegens de schuldenaar van die hoofdelijke schuldvordering anderzijds974.  
 
Voorbeelden: 
- bankrekening met meerdere titularissen die elk apart kunnen tekenen; 
 
Anders dan de passieve hoofdelijkheid kent ons recht geen wettelijke actieve hoofdelijkheid in 
het algemeen (met name niet bij onrechtmatige daad)975. Wel kan men een variante op de 
actieve hoofdelijkheid zien in de regels van transportrecht die bepalen dat zowel de afzender 
als de geadresseerde van een zending (dan wel de persoon in die aanspraak gesubrogeerd is976) 
een aanspraak hebben jegens de vervoerder:  
- bv. krachtens art. 17 CMR wat betreft de aanspraak op schadevergoeding voor geheel of 
gedeeltelijk verlies of beschadiging977: enerzijds kan de vervoerder daardoor niet betwisten dat 
ze allebei aanspraakgerechtigd zijn, anderzijds kan hij zich daardoor erop beroepen dat "betaald 
is betaald"978; 
- vgl. ook de aansprakelijkheidsvordering van art. 18 van het Verdrag van Warschau inzake 
luchtvervoer, die zowel door de afzender als door de bestemmeling kan worden uitgeoefend979 
(hoger gaven we dat als een voorbeeld van Drittschadensliquidation). 
 
Wil men bereiken dat slechts één persoon de schuldvordering kan innen en de schuldenaar dus 
niet het recht heeft om te betalen aan de andere gerechtigden, zelfs niet elk voor hun aandeel, 
dan kan dit (art. 1277 II BW, vgl. hoger), maar het heeft in beginsel geen externe werking980. 
Voor dat laatste moet dit in de verhouding met de schuldenaar zelf zo bedongen zijn; we vinden 
het ook wanneer de schuldvordering op naam van die persoon alleen ontstaat, omdat hij als 
enige gecontracteerd heeft (zij het als middellijk vertegenwoordiger van de anderen), met als 
een bijzondere reeds besproken toepassing de kwaliteitsrekening.  
                                                
973 Zie in dit verband F. LAURENT, Principes, XVII, 261; DE PAGE, Traité, III, 328; PLANIOL & RIPERT, 
Traité VII (1954), 415. 
974 Uit het feit dat de hoofdelijke schuldenaar in eigen naam int wordt traditioneel afgeleid dat verrekening 
mogelijk is, zie Cass. 13 juni 1872, Pas. I, 300. M.i. hangt dit af van wat er in de interne verhouding bepaald is over 
de schuldvordering van de hoofdelijke schuldeiser (vgl. dezelfde vraag bij schuldvorderingen verkregen door een 
middellijk vertegenwoordiger). In beginsel bestaat die verrekeningsmogelijkheid m.i. niet (vgl. de stille maatschap) 
(vgl. in dezelfde zin F. LAURENT, Principes XVII, 273-274). 
975 Zie bv. cass. 10 december 2008, P.08.1201.F, 
http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20081210-5. 
976 Cass. 21 januari 2010, RW 2010-2011, 370 noot J. VAN DONINCK. 
977 Zie voor de regel in het algemeen reeds Cass. 13 juni 1980, Arr. 1979-80, 1273 nr. 642. 
978 K. HAAK, De aansprakelijkheid van de vervoerder ingevolgde de CMR, Den Haag 1984, p. 305-306; J. VAN 
DONINCK, "De rechtsvordering en het CMR", RW 2010-2011, (370) 372. 
979 Cass. 30 januari 2015, C.14.0159.N, Advanced technology/Ziegler, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20150130-4 
980 Zolang geen toepassing wordt gemaakt van art. 1277 II BW heeft de schuldenaar in beginsel het recht om 
aan elke schuldeiser diens aandeel te betalen (behoudens ondeelbare schuldvorderingen, en dan nog met de 
uitzondering van art. 1220 BW), dan wel – actieve hoofdelijkheid – het geheel aan een schuldeiser van zijn keuze.  
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Een van de mogelijke voordelen van actieve hoofdelijkheid bestaat daarin dat in geval van een 
consortium van schuldeisers de zekerheden kunnen gevestigd worden tot zekerheid van alleen 
maar de schuldvordering van één hoofdelijke schuldeiser, die immers de schuldvordering in 
eigen naam voor gemeenschappelijke rekening uitoefent, ook buiten de gevallen waarin de wet 
de middellijke vertegenwoordiging bij zekerheden regelt (art. 5 WFZ en 3 pandwet). 
 
In beginsel dezelfde rechtsgevolgen981 als die van de hoofdelijke schuldvordering gelden 
wanneer de prestatie krachtens de verhouding met de schuldenaar ondeelbaar is en er (vanaf 
het begin dan wel later, bv. door erfovergang) meerdere schuldeisers zijn (zie art. 1224 BW982).  
 
 
Noot. 
Uit de gegeven uiteenzetting volgt dat men in het geval van een gemeenschappelijke lasthebber van de 
schuldeisers, die voor hun rekening kan optreden jegens de schuldenaar (zij het in hun naam, als onmiddellijk 
vertegenwoordiger, of in eigen naam, als middellijk vertegenwoordiger), telkens moet nagaan of diens mandaat 
een zaak is van de schuldeisers alleen, waarbij de schuldenaar geen inspraak heeft, dan wel het “één-voor-allen” 
optreden van de mandataris bedongen is door de schuldenaar, in welk geval dit niet zonder zijn akkoord kan 
worden gewijzigd. Bij bepaalde kredieten is het immers de schuldenaar zelf die de agent aanduidt via dewelke 
kredietverleners op het krediet kunnen intekenen en hun rechten moeten uitoefenen (bepaalde uitgiften van 
obligatieleningen bv.983).  

                                                
981 Zij het dat er dan noodzakelijkerwijze wel de hoger besproken vorm van mede-eigendom geldt. 
982 “Ieder erfgenaam van de schuldeiser kan de uitvoering van de ondeelbare verbintenis in haar geheel vorderen. 
Alleen kan hij de schuld in haar geheel niet kwijtschelden; alleen kan hij evenmin de waarde van de zaak in de 
plaats van de zaak zelf ontvangen. Indien slechts een van de erfgenamen de schuld kwijtgescholden of de waarde 
van de zaak ontvangen heeft, kan zijn medeërfgenaam de ondeelbare zaak niet vorderen, zonder het aandeel van 
de medeërfgenaam die de schuld kwijtgescholden of de waarde van de zaak ontvangen heeft, in mindering te 
brengen.” 
983 Zie hierover bv. M. RONGEN, "De trustee bij obligatieleningen, in het bijzonder de security trustee", in S. 
KORTMANN e.a., Vertegenwoordiging en tussenpersonen, Kluwer Deventer 1999, 329 v. 
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Hoofdstuk 9. Niet-nakoming en sancties bij niet-nakoming in het algemeen 
 

Toerekenbaar / niet-toerekenbaar/ afstand 
 

1° Draagwijdte verbintenis bepalen 

a) Algemeen 
 
Een eerste vraag is het bepalen van de draagwijdte van de verbintenis. Aan datgene waartoe men 
niet verbonden is kan men ook geen tekortkoming plegen. Een traditioneel onderscheid dat 
men maakt is dat tussen inspannings- en resultaatsverbintenissen; het is nuttig, maar mag niet 
overroepen worden. Zoals eerder gezegd bepalen de regels inzake vele bijzondere 
overeenkomsten in detail de verbintenissen van partijen op een wijze die maakt dat dit 
onderscheid aldaar nauwelijks relevant is (bv. de Pakketreizenwet 2017, in grote mate de 
Huurwetgeving, enz.). 

b) Bij meerdere leveranciers of dienstverleners 
 
Partijen proberen in meerdere contexten of sectoren hun verbintenissen te beperken door hun 
wederpartij enkel rechten te geven tegenover een derde partij, zo bv.: 
- bij leasing: de lessor bedingt exoneratie in ruil voor cessie van zijn rechten jegens de 
leverancier. Onder de Ottawa Conventie is deze regel van aanvullend recht984; naar intern recht 
kan dit geldig bedongen worden985; hier gaat het technisch nog vaak om een exoneratie, maar 
economisch om een inperking van de verbintenis zelf; 
- soms door enkel als lasthebber op te treden in plaats van hoofdaannemer; de onderaannemer 
wordt dan de rechtstreekse medecontractant-schuldenaar in plaats van een uitvoeringsagent.  
- dit wordt in het algemeen aanvaard wat betreft de vervoersverplichtingen bij verkochte 
goederen: de verkoper kan zijn verbintenis beperken tot het sluiten van de vervoerovereenkomst 
met een onafhankelijke vervoerder, op wie de bestemmeling zelf een aanspraak verkrijgt, zodner 
dat de verkoper instaat voor de wanprestatie door die vervoerder. 
 
NB. Dit werkt enkel bij lastgeving, d.i. onmiddellijke vertegenwoordiging, niet bij middellijke 
vertegenwoordiging (commissionair). 
 
Het recht brengt vele beperkingen aan die mogelijkheid aan: 
- Dat is verboden onder de Wet-Breyne: de bouwpromotor ontsnapt niet aan de dwingende 
aansprakelijkheid als aannemer of verkoper, door zichzelf als lasthebber te kwalificeren.  
- Ook besliste het Hof van Justitie986 dat een autohandelaar die een auto verkoopt voor 
rekening van een private verkoper zonder de koper te informeren dat hij persoonlijk de 
verkoper niet is, als verkoper moet worden beschouwd en de verplichtingen van een 
beroepsverkoper heeft en niet louter die van een tussenpersoon. 

                                                
984 art. 8 (1) en 10 Unidroit Ottawa Convention on international financial leasing, 
www.unidroit.org/instruments/leasing/convention-leasing. 
985 Cass. 17 juni 1993, AR 9405, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-19930617-8. Dit kan 
anders zijn bij consumentenleasing (vgl. art. IVB-1:104 DCFR). 
Deel IV. 986 HvJ 9 November 2016, Wathelet/Garage Bietheres, curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-
149/15, besproken door B. DEVOLDER,  "Tussenpersonen bij consumentenkoop. Vertrouwen op de schijn van 
professionele hoedanigheid bij C2C-transacties", DCCR 2017, 3.  
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- bij pakketreizen in de zin van de EU Richtlijn Pakketreizen en gekoppelde 
reisarrangementen987 is de organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten 
die in de pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door de organisator 
of door andere reisdienstverleners worden verricht (art. 33 Pakketreizenwet 21 november 
2017). Dat geldt volgens art. 2, 2° b Pakketreizenwet ook indien er afzonderlijke 
overeenkomsten worden gesloten met verschillende reisdienstverleners, worden, mits zij zijn: 
1) gekocht bij één verkooppunt en gekozen voordat de reiziger ermee instemt te betalen, of 
2) aangeboden, verkocht of gefactureerd voor een gezamenlijke prijs of een totaalprijs, of 
3) aangeprezen of verkocht onder de term "pakketreis" of een gelijkaardige benaming, of 
4) gecombineerd nadat er een overeenkomst is gesloten waarbij de professioneel de reiziger 
laat kiezen uit een selectie van verschillende soorten reisdiensten, of 
5) gekocht van verschillende professionelen via onderling verbonden 
onlineboekingsprocedures, waarbij de naam, de betalingsgegevens en het e-mailadres van de 
reiziger worden overgedragen van de professioneel met wie de eerste overeenkomst wordt 
gesloten naar een andere professioneel of andere professionelen en er met de laatstgenoemde 
professioneel of professionelen uiterlijk vierentwintig uur na de bevestiging van de boeking 
van de eerste reisdienst een overeenkomst wordt gesloten. 
 
De verhouding tussen deze overeenkomsten neemt dan juridisch niet de vorm aan van een 
keten, maar van een "ster"988. 
 
NB. Daarnaast kan het zijn dat er geen aansprakelijkheid is voor de wanprestatie van een derde, 
maar dat men wel de gevolgen ervan ondergaat doordat de wederpartij de wanprestatie van die 
derde bij wijze vane xceptie kan inroepen; zie de bespreking infra in Hoofdstuk 11 bij de 
opschortingsrechten 
 

2° Exoneratiebedingen en aanverwante 
 
Wat betreft de aanvaarding, zie de bespreking hoger Deel I.  
 
Exoneratie- of vrijtekeningsbedingen worden restrictief uitgelegd; ze zijn geldig tenzij het wezen 
van de verbintenis is wegbedongen of voor eigen opzettelijke fout989. Exoneratie voor zware 
fout is mogelijk, maar moet uitdrukkelijk worden bedongen990. Exoneratie voor de eigen 
opzettelijke fout kan niet991. 
 
Een verkoper kan zich niet exonereren voor zijn aansprakelijkheid ten gevolge van de gebreken 
van de verkochte zaak die hij kende (aansprakelijkheid ex art. 1645). Volgens de rechtspraak 
geldt hetzelfde bij een gespecialiseerde verkoper voor de gebreken die jij door zijn 
onzorgvuldigheid niet kende (zie de onderzoeksplciht hoger besproken); dat is althans duidelijk 
het geval voor de remedies van prijsvermindering of ontbinding; vrijwaring voor gevolgschade 
zou wel mogelijk zijn. 

                                                
987 data.europa.eu/eli/dir/2015/2302/oj 
988 I leen dit beeld van sterren, driehoeken en ketens bij S. GRUNDMANN, "Contractual networks in German 
private law", in F. Cafaggi (ed.), Contractual Networks, Inter-Firm Cooperation and Economic Growth 
(Cheltenham: Edward Elgar, 2011), (111) 114. 
989  Cass. 3 maart 2015, P.13.1040.N, UCB/Induflex jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20150303-1: wanneer geoordeeld wordt dat een persoon een bepaalde daad wetens en willens beging, kan het 
beding de aansprakelijke niet bevrijden. Of dit ook geldt wanneer de opzettelijke fout begaan is door niet-
leidinggevend personeel kwam in dit arrest niet aan bod. 
990 Cass. 22 maart 1979, Arr. 860; Cass. 23 oktober 1987, TGR 1988, 8. 
991 Cass. 3 maart 2015, P.13.1040.N, RW 2016-17, 260. 
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Exoneratie voor de verplichting tot vrijwaring wegens uitwinning kan in beginsel geen afbreuk 
doen aan de ontbindign en restitutie van de prijs (art. 1629 BW). 
 
Exoneratie is niet mogelijk als de aansprakelijkheid van openbare orde is (bv. de 
aansprakelijkheid van de aannemer en de architect, die ook niet bij beding tot hun intern aandeel 
kan worden beperkt992), en exoneratie vooraf bedongen is niet geldig wanneer de 
aansprakelijkheid van dwingend recht is. Wel is er in die gevallen 1° een regres tussen de 
aansprakelijke partijen onderling (zie supra) en kan 2° intern vrijwaring worden bedongen. 
Nochtans kan men in beginsel wél een overeenkomst sluiten over de schadelijke gevolgen van 
een misdrijf993.  
 
Exoneratiebedingen kunnen verschillende vormen aannemen en zijn in handelsovereenkomsten 
vaak tweerichtingsverkeer; Een typisch voorbeeld daarvan is een 'knock-for-knock'-beding 
waarbij partijen overeenkomen dat ze elk hun eigen schade dragen, of dat ze elk de schade 
dragen waarvoor ze verzekerd zijn. 'Knock-for-knock'-overeenkomsten worden ook wel tussen 
verzekeraars onderling gesloten en zijn verder courant in bepaalde sectoren (bv. maritieme 
sector, offshore-industrie ...). 
 

3° Niet-toerekenbare tekortkomingen 

a) Aansprakelijkheid voor hulppersonen  
 
De schuldenaar staat niet enkel in voor de eigen wanprestatie s.s., maar ook voor die door de 
personen aan wie hij de nakoming heeft toevertrouw. De schuldenaar is niet bevrijd indien de 
tekortkoming de fout is van een hulppersoon (vgl. DCFR III-2/106).  
 
- Dit betreft niet enkel de uitvoeringsagenten in enger zin. Een schuldenaar is in beginsel ook 
aansprakelijk voor wanprestatie wanneer hij goederen of diensten niet kan leveren door de 
tekortkoming van de eigen leverancier of dienstverlener. 
 
- Dat omvat bv. ook het geval waar na faillissement de bestuurder die een reeds verkochte 
eigendom van de gefailleerde vennootschap bewoont, tijdelijk in het gebouw wordt gelaten 
opdat het niet zou verkommeren: deze persoon wordt daarmee ingezet voor de nakoming van 
de onderhoudsplicht (Cass. 25 mei 2012994).  
 
- Zo ook worden de fouten of nalatigheden van de lasthebber begaan binnen de perken van de 
lastgeving, toegerekend aan de lastgever (Cass. 27 april 2010995). Wanneer de lasthebber evenwel 
een openbaar ambtenaar is zoals een gerechtsdeurwaarder, en er sprake is van een monopolie, 
kan de fout van de lasthebber wel degelijk overmacht uitmaken996. 
 
Uitzonderlijk aanvaardt men dat de wanprestatie van een leverancier of onderaannemer niet aan 

                                                
992  Cass. 5 september 2014, C.13.0395.N, RW 2014-15, 668 = NjW 2015, 108 =  JT  2015, 381. 
993 Cass. 3 maart 2015, P.13.1040.N, RW 2016-17, 260. 
994 Cass. 25 mei 2012, C.10.0557.F,  jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20120525-2 = 
RW 2013-14, 338 noot B. VAN DEN BERGH, “De aansprakelijkheid  van de curator voor andermans daad bij 
beschadigingen aan een verkocht maar nog niet geleverd onroerend goed”. 
995 Cass. 27 april 2010,  P.09.1847.N. Vgl. Cass., 8 sept. 1993, P.93.0488.F, Arr. 1993 nr. 335. 
996 Cass. 9 november 2010, P.11.1027.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20111109-6, 
besproken in de Juristenkrant nr.  241 door P. VANWALLEGHEM. 
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de schuldenaar wordt toegerekend, namelijk: 
- bij een opgelegde onderaannemer, waarbij deze de instructies heeft gekregen van de 
opdrachtgever zelf en niet van de hoofdaannemer 
- bij een opgelegde leverancier, voor zover de verkoper tijdig de nodige inspanningen heeft 
gedaan om de geoderen van die leverancier te bekomen997. 

b) Overmacht 
 
Een tekortkoming is niet toerekenbaar indien ze het gevolg is van overmacht. Dit veronderstelt 
traditioneel de ontoerekenbare onmogelijkheid van uitvoering, maar werd wel soepel uitgelegd 
in Cass. 7 maart 2008998 (autodiefstal uit bewaakte parking). Het onderscheid tussen resultaats- 
en inspanningsverbintenis is daarbij veeleer een kwestie van bewijslast dan inhoudelijk verschil. 
Dat belet niet dat bij kwalificatie als resultaatsverbintenis men dus niet enkel voor fouten van 
zichzelf of hulppersonen instaat, maar voor alles wat niet aan een vreemde oorzaak te wijten is 
(Cass. 21 oktober 2010, in casu: een sleutelklare woning leveren999). 
Voor de imprevisieleer, zie hoger. 
 
Het recht om overmacht in te roepen is voor de consument dwingend. Dit wordt afgeleid uit 
art. VI.83, 12° WER (“de consument niet toe te staan bij overmacht de overeenkomst te 
ontbinden, tenzij tegen betaling van een schadevergoeding”). 
 

4° Afstand van recht uit wanprestatie en rechtsverwerking 
 
Zie hoger meer algemeen: 
- over rechtsverwerking 
- factuurprotest 
 
Verlies van beroep op niet-nakoming of gebrek na goedkeuring. Quid stilzwijgende goedkeuring 
(afwezigheid van protest) ? 
* koop: onderzoeksplicht koper bij levering (Cass. 9 oktober 2006) 
* oplevering bouwwerken e.d.: veeleer feitelijke waardering (Cass. 26 oktober 20061000) 
* dringende reden: zie de korte termijn voor beëindiging in arbeidsovereenkomsten,, 
agentuurovereenkomsten (art. X.17 I WER, voorheen 19 Handelsagentuurwet: 7 
werkdagen)1001, e.d. 
 

5° Risico-overgang en tegenprestatierisico 
 
Bij wederkerige overeenkomsten rijst niet enkel de vraag of er een tekortkoming is en aan wie 
die toerekenbaar is, maar of bij een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) de 
schuldenaar recht heeft op betaling van de tegenprestatie of niet. Dat is het geval wanneer het 

                                                
997 Zie onder CISG I. SCHWENZER, in Schlechtriem & Schwenzer, Commentary on the UN Convention on the 
International Sale of Goods (CISG) (Oxford University Press, (3) 2010), (1062) 1074 no. 27: "in case of sale (...) from 
a particular batch or stock, the seller only bears the risk of being able to procure goods from that batch or stock"; 
I. SCHWENZER, Kommentar zum einheitlichen UN-Kaufrecht (München: Beck, (6) 2013), nr. 37. 
998 Cass. 7 maart 2008, C.06.0379.F, RW 2011-2012, 583. 
999  Cass. 21 oktober 2010, C.09.0582.F. 
1000 Cass. 26 oktober 2006, C. 05.0329F 
1001 Te rekenen vanaf het ogenblik dat de ter rechtvaardiging ingeroepen feiten bekend waren aan de personen 
die bevoegd waren om de handelsagentuurovereenkomst te beëindigen: Cass. 30 januari 2015, C.13.0622.N, RW 
2015-16, 940 en 1065. 
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risico (ook genoemd tegenprestatierisico) reeds is overgegaan en niet wanneer dat nog niet is 
overgegaan.  
 
In sommige bijzondere overeenkomsten (huur, vervoerovereenkomst, ...) gelden meer 
specifieke regels betreffende de toebedeling van dit risico. Zo bepaalt art. VI.44 inzake 
consumentenkoop dat “voor overeenkomsten waarbij de onderneming de goederen opstuurt naar de 
consument, het risico van verlies of beschadiging van de goederen over(gaat) op de consument zodra hij of een 
door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico 
gaat echter over op de consument bij levering aan de vervoerder, als deze van de consument de opdracht heeft 
gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de onderneming was geboden, onverminderd de rechten 
van de consument ten aanzien van de vervoerder”. 
 
NB. Wanneer de verkoper na de verkoop en levering retroactief zijn eigendomsrecht verliest, 
bv. door de ontbinding van de titel krachtens dewelke de verkoper zelf verkreeg, en de koper 
niet beschermd wordt als derde-verkrijger, dan is dat natuurlijk een niet-nakoming door de 
verkoper. Dit risico is niet op de koper overgegaan, zodat de verkoper geen recht heeft op 
betaling van de prijs1002 (althans als de koper kiest voor ontbinding). 
 

Ingebrekestelling en verplichtingen schuldeiser bij invordering 
 

1° Ingebrekestelling  
 
Belang 
- lopen verwijlinterest (zie bespreking  onder 9.);  
- in beginsel vereist voor bepaalde remedies (zie de bespreking van de ontbinding); 
- risico verspringt. 
 
Tijdstip 
Ingebrekestelling kan ook reeds voor de dag van de opeisbaarheid geschieden (ad futurum) (Cass. 
19 juni 1989, Cass. 25 februari 1993); dit geldt ook indien de schuld betwist is (Cass. 16 april 
20091003). 
 
Ingebrekestelling is overbodig wanneer de schuldenaar zelf verklaart niet te zullen uitvoeren; 
daarmee stelt hij zichzelf in gebreke1004. 
 
Vorm  
- minstens in handelszaken moet dit niet noodzakelijk schriftelijk gebeuren (Cass. 20 november 
20081005). De formulering van een eis of tegeneis in een dagvaarding, verzoekschrift of conclusie 
geldt als ingebrekestelling1006. Wel kan het zijn dat dagvaarden zonder een daaraan voorafgaande 
ingebrekestelling gesanctioneerd wordt door de kost van de dagvaarding en rolstelling bij de 

                                                
1002 Cass. 24 januari 2011, C.09.0446.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20110124-2 
= TRV 2012, 627 noot B. BELLEN en R. VLEUGELS, “De verstrekkende gevolgen van de ontbindende 
voorwaarde opgenomen in een overeenkomst tot overdracht van aandelen - verificatie van eigendom bij 
overdracht van aandelen”, verbreking Hof Gent 16 februari 2009, TRV 2012, 632.  
Dat arrest lijkt ten onrechte te impliceren dat de verkoop noodzakelijkerwijze ontbonden of vernietigd is; zie de 
discussie bij de bespreking van art. 1599 BW.  
1003 C.07.0604.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20090416-3 = JLMB 2010, 1304. 
1004 Vgl. Cass. 17 januari 1992, Arr. cass. 1991-92, 436 = TBH 1993, 239 noot M.E. STORME, “ 
Het verzuim door eigen verklaring van de schuldenaar en de betekenis daarvan in aannemingsovereenkomsten”. 
1005 C.06.0293.F 
1006  Bv. voor een tegeneis Arbhof  Brussel 18 maart 2011, RW 2012-13, 622. 
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schuldeiser te leggen1007; dit kan m.i. maar indien de gedaagde reeds voor de inleidingszitting de 
schuld betaalt.  
- ingebrekestelling van een consument: zie Wet minnelijke invordering schulden van een 
consument ..... met absurde vormvereisten die aldus ertoe aanzetten om dadelijk te dagvaarden 
(of gebruikmakend van de EU-Verordeningen een geringe vordering in te dienen of een 
betalingsbevel te vragen1008);  
- voor een grensoverschrijdende ingebrekestelling tussen EU-lidstaten kan men ook een beroep 
doen op de procedure van art. 16 van de Betekeningsverordening !1009 
- een ingebrekestelling heeft in beginsel geen gevolg voor het lopen van de verjaring; voor 
mogelijke uitzonderingen zie de bespreking van de verjaring infra. 
 

2° Verplichtingen voor de schuldeiser bij invordering 
 
Bijn invordering van schulden dient de schuldeiser bepaalde regels te respecteren; met name 
gelden er erg strenge vereisten bij invordering van schulden jegens een consument: 
- zie de Wet minnelijke invordering schulden consument;  
- verder bijzondere regels in bijzondere sectoren, zoals bv. art. 119 W. 13 juni 2005 inzake 
elektronische communicatie (zoals vervangen door de W. 31 juli 2017) 
- bijzondere regels inzake huishuurovereenkomsten;  
- enz... 
 

Remedies bij wederkerige overeenkomsten in het algemeen: keuzerecht uitvoering 
/ ontbinding 
 
Voor zover aan de vereisten voor beide remedies voor tekortkoming is voldaan (zie hieronder) 
heeft de schuldeiser de keuze tussen uitvoering en ontbinding, en mogelijks schadevergoeding 
daarbovenop. Zie o.m. Cass. 30 januari 20031010. Een afwijkende regeling geldt onder meer bij 
consumentenkoop (zie hoger). 
 
Bij een consumentenovereenkomst heeft de rechter in beginsel de verplichting de consument 
te informeren over de remedies die deze kan kiezen, en kan hij er zich niet toe beperken diens 
aanspraken af te wijzen indien deze enkel een remedie vraagt die in casu niet kan worden 
toegekend1011. 
 
Uitvoering vorderen sluit niet uit dat men later toch voor ontbinding kiest1012 (zie infra de 
bespreking van de vereisten voor ontbinding). 
 
Hoofdstuk 10. Sancties bij niet-nakoming: gedwongen uitvoering in natura 
 
De uitvoering in natura primeert in beginsel in ons recht.  
 

                                                
1007  Bv. Vred Gent (2e kanton) 30 juni 2008, Info@law maart-april 2013, 18; Vred. Arendonk 29 september 2009, 
T.Vred. 2012, 272 noot R. STEENNOT “De verplichting tot ingebrekestelling”. 
1008 Zie over die beiden mijn tekst "De verhouding tussen de Europese verordening inzake geringe vorderingen 
en het interne Belgische procesrecht", in Ius & Actores 2009 nr. 1, p. 19-40, ook op 
http://www.storme.be/euinvordering.pdf 
1009 HvJ 11 november 2015, Tecom Mican, curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-223/14. 
1010 jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20030130-18 = Arr. nr. 69 = RW 2005-20065, 
1219. 
1011 HvJ 2013, Duarte Hueros, ECLI:EU:C:2013:637, C-32/12. 
1012 Bv. Hof Antwerpen 27 oktober 2008, RW 2011-2012, 492; Rb. Antwerpen 4 maart 2014, TBO 2014, 102.. 
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Toepassingsgebied 
 
Dit geldt niet alleen voor contractuele verbintenissen maar ook voor verbintenissen uit andere 
bron (bv. bij onrechtmatige daad of ongerechtvaardigde verrijking heeft herstel in natura in 
beginsel eveneens voorrang indien de schadelijder dat vordert). De rechter kan dus niet zomaar 
het aanbod tot herstel in natura weigeren gedaan door de persoon die aangesproken wordt voor 
een fout ex art. 1382 BW (in casu de niet-betaling van socialezekerheidsbijdragen)1013. 
 

Mogelijke vormen van herstel in natura1014 
 
- Bij niet-nakoming verbintenis tot geven van onroerend goed: het vonnis kan gelden als titel 
voor levering van onroerend goed en kan worden neergelegd ter overschrijving: Cass. 31 januari 
20081015. 
- ook bij inbreuken op de wetgeving inzake ruimtelijke ordening geldt in beginsel dat wie 
daardoor schade lijdt, herstel in natura kan vorderen1016. Er vloeien wel enkele beperkingen 
voort uit art. 6.1.41 VCRO. De rechter moet ook nagaan of de herstelvordering van de 
overheid uitsluitend met het oog op de goede ruimtelijke ordening is genomen en moet de 
vordering die steunt op motieven  die vreemd zijn aan de ruimtelijke ordening of op een 
opvatting van een goede  ruimtelijke ordening die kennelijk onredelijk is, zonder gevolg 
laten1017. 
- herstel in natura kan ook gevorderd worden bij inbreuken op het verbod een woning te 
verhuren die niet voldoet aan de kwaliteitseisen van art. 5 Vlaamse Wooncode; deze 
herstelvordering staat los van de rechten van de huurder, en kan door de overheid worden 
gevorderd in het algemeen belang1018.  
- Herstel in natura van een verminking van een werk, die een inbreuk vormt op het morele recht 
van de auteur, kan bestaan in de verplichting een nieuw exemplaar van het kunstwerk te laten 
reproduceren, wanneer het oorspronkelijke werk niet kan worden hersteld (Cass. 5 mei 
2011)1019.  

                                                
1013 Cass. 3 april 2017, S.0039.N, NV De Mot, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20170403-
5. 
1014 Zie verder voor een kritische bespreking P. WÉRY, “La réparation en nature du dommage en matière de 
responsabilité extracontractuelle”, TBBR 2012, 249 v. 
1015 Cass. 31 januari 2008,  jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20080131-5. 
1016  Zie Cass. 20 januari 1993, Arr.Cass. 1993-94, 80; Cass. 21 april 1994, C.93.0225.F, Arr.Cass. 1994, 392;  P. 
VANSANT, De herstelmaatregel in het Vlaamse Decreet Ruimtelijke Ordening (Kluwer 2006), 173 
1017  Cass. 11 juni 2013, P.12.1389.N, vijfde middel, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20130611-12, dat verder beslist: “Wanneer de wettigheid van de vordering tot het herstel in de vorige plaats wordt 
aangevochten, gaat de rechter bovendien in het bijzonder na of deze vordering niet kennelijk onredelijk is. In 
voorkomend geval moet de rechter afwegen of geen andere herstelmaatregel noodzakelijk is, dit onder meer op 
grond van de aard van de overtreding, de omvang en de aantasting van de goede ruimtelijke ordening en het 
voordeel dat voor de ruimtelijke ordening ontstaat door het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand 
tegenover de last die daaruit voor de overtreder voortvloeit”. 
1018  Zie onder meer Cass. 3 september 2013, P.12.1041.N, RW 2013-14, 502. 
1019 Cass. 5 mei 2011, Stad Namen, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20110505-13. In 
casu werd de eis toegekend om het nieuw exemplaar in brons in plaats van steen te laten maken en tentoon te 
stellen, nu dit niet moeilijker te vervaardigen was en minder onderhoud vergt en, beter tegen verminking bestand 
zou zijn. Voor een Nederlandse beslissing waarin een vergelijkbare eis van een kunstenaar werd afgewezen, zie 
Rb. Noord-Nederland 1 april 2015, 
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2015:1598; afwijzing ook in een  
Duitse beslissing van LG Mannheim 24 april 2015, Nathalie Braun Barends / Stadt Mannheim, verschijnt in ZUM-
RD (“HHole for Mannheim, Kunsthalle”). 
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- toewijzing van verbeurdverklaarde goederen aan de benadeelde (zie verder onder VI.13) kan 
ook een vorm van herstel in natura uitmaken. 
 

Beperking van uitvoering in natura bij koop-verkoop 
 
Bij koop-verkoop wordt de keuze tussen de remedies bijzonder geregeld bij consumentenkoop 
zowel als in het "gemeen" recht. 
 
Bij consumentenkoop wordt daarbij voorrang gegeven aan het herstel in natura (vervanging of 
herstelling) en het recht op ontbinding beperkt (een zekere hiërarchie van remedies1020). Die 
bijzondere regeling inzake remedies bij consumentenkoop geldt voor alle gevallen van non-
conformiteit die binnen de regeling consumentenkoop1021 vallen, en meer bepaald voor diegene 
die zichtbaar worden binnen de 2 jaar na levering. Na het verstrijken van 2 jaar valt de koper 
terug op het gemeen recht en kan hij de remedies van het gemeen recht inroepen voor zover 
aan de vereisten daartoe is voldaan (art. 1649 quater § 5 BW).  
 
Dat "gemeen recht" is in beginsel het gemeen verbintenissenrecht, maar na de "aanvaarding" 
van de zaak is dat volgens het Hof van cassatie1022; het bijzonder regime inzake verborgen 
gebreken, dat geen uitvoering in natura kent, maar enkel ontbinding of prijsvermindering, 
mogelijks aangevuld met schadevergoeding (waarover verder meer onder schadevergoeding). In 
dat regime heeft de koper - en enkel de koper - de keuze tussen de actio redhibitoria (ontbinding) 
en de actio aestimatoria (prijsvermindering)1023. Een keuze voor de ontbinding kan om die reden 
als dusdanig nog geen rechtsmisbruik vormen1024. Bij zichtbare gebreken bij levering geldt wel 
het gemeen contractenrecht en niet het bijzondere regime1025. Zoals hoger gesteld, is het zeer 
de vraag of het exclusief karakter van de vrijwaringsregeling bij verborgen gebreken nog opgaat 
sinds de wijziging van art. 1604 BW in 2004, waardoor dit artikel over de leveringsplicht nu ook 
bepaalt: "De verkoper moet aan de koper een zaak leveren die met de overeenkomst in 
overeenstemming is".  Ook is volgens een arrest van 2016 een kenmerk dat enkel de 
economische waarde van de gekochte zaak aantast, zonder het gebruik ervan (wezenlijk) te 
verminderen, geen gebrek in de zin van art. 1641 BW1026; de vraag blijft of dit dan geen 
tekortkoming is aan art. 1604 BW. 
 
In de internationale koop onder CISG geldt in beginsel wel een recht op uitvoering in natura 
(voor zover dit tijdig wordt uitgeoefend, en niet verloren is gegaan door gebrek aan protest 
wanneer het gebrek zichtbaar is geworden). 
 

Bij aanneming en huur 
 
Bij aanneming leidt de goedkeuring van het werk niet tot een verlies van het recht op uitvoering 
in natura voor later opgedoken gebreken in het werk. Wel zal een aanspraak wegens "lichte" 

                                                
1020 Voor de discussie of de consument die de vervanging of herstelling weigert, nog een beroep kan doen op 
de andere remedies, zie Hof Gent 27 mei 2009, RW 2010-2011, 540 met gedeeltelijk afwijzende noot S. MARYSSE, 
“De Wet Consumentenkoop: enkele beschouwingen”. 
1021 Deze geldt enkel voor “professionele” verkopers. En “hobbykweker” is geen verkoper in de zin van art. 
1649bis BW: Cass. 21 januari 2010, RW 2011-2012, 784 noot S. MARYSSE. 
1022 Cass. 19 oktober 2007, TBH 2008, 152 noot H. DE WULF = RCJB 2010, 5 noot F. GLANSDORFF.  
1023 Cass. 23 maart 2017, C.15.0232.F, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=F-20170323-2. 
1024 Cass. 23 maart 2017, C.15.0232.F, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=F-20170323-2. 
1025  bv. Cass. 9 oktober 2006, RW 2009-2010, 738. 
1026 Cass. 9 mei 2016, C.14.0404.N, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20160509-4= TBO 
2016, 556 = RW 2017-18, 336 noot S. MEYS, in casu bedrog bij de kilometerstand van een auto. 
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verborgen gebreken, zowel op uitvoering in natura als ontbinding als schadvergoeding, moeten 
worden geldend gemaakt binnen een korte termijn vanaf de ontdekking of zichtbaarheid (bv. 
H1027). 
 
Daarbij kan de hoofdaannemer niet wachten om zijn onderaannemer aan te spreken tot hij zelf 
door de opdrachtgever wordt aangesproken1028 (bouwpromotor die zijn leverancier niet in 
discussie betrekt en wacht tot hij zelf gedagvaard wordt – aanspraak op vrijwaring laattijdig 
geacht). Maar dat geldt niet wanneer de aanspraak jegens de onderaannemer wel is overgegaan 
(bij koop na aanneming of bij aanneming na koop, zie de bespreking verder1029). 
 
De korte-termijn-vereiste geldt niet voor de aansprakelijkheid voor zware gebreken ex art. 1792 
BW1030, die ook nog geldt voor zichtbare gebreken; die termijn wordt traditioneel 
gekwalificeerd als een vervaltermijn - deze kwalificatie is m.i. maar aanvaardbaar voor zover 
inderdaad de vrijwaring voor verborgen gebreken er niet door geregeld wordt. Maar omgekeerd 
staat 10-jarige termijn niet in de weg aan de gemeenrechtelijke contractuele aansprakelijkheid 
wegens lichte verborgen gebreken ook na die 10 jaar, mits ingesteld binnen korte termijn na de 
zichtbaarheid1031. 
 
Dezelfde regels gelden mut.mut. bij huur. 
 

Andere beperkingen van het recht op uitvoering in natura 
 
Deze kan niet bekomen worden wanneer: 
- nakoming is onwettig; 
- nakoming is onmogelijk; 
- nakoming is rechtsmisbruik want een de wederpartij onevenredig bezwarende keuze1032; 
- nakoming is strijdig met de persoonlijke vrijheid. In dat geval is er geen dwang mogelijk (Cass. 
17 december 1998, bloedproef);  
- de overeenkomst is een dienstenovereenkomst die door de opdrachtgever verbroken is (art. 
1794 BW: geen nakoming mogelijk, enkel uitvoering bij equivalent = schadevergoeding); 
- bij in het gedrang brengen van continuïteit van de openbare dienst1033; 

                                                
1027 bv. Antwerpen 5 juni 2000, AR 1994/872 
1028 Cass. 14 november 2008, C.07.0634.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20081114-4 = Arr. Cass. 2008 nr; 633 = RW 2009-2010 noot K. VANHOVE = RABG 2010, 606. 
1029  Zie overzichtelijk K. VANHOVE, “De ‘action directe’  wegens verborgen koopgebreken in 
(onder)aannemingsgeschillen”, RW 2011-2012, 1680 v. 
1030 Cass. 2 februari 2006, C.04.0529.N 
1031 Cass. 10 oktober 2003,  jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20031010-1. Zie over de 
verhouding tussen beide regimes ook GwH 19 juli 2017, www.const-court.be/public/n/2017/2017-098n.pdf = 
RW 2017-18, 900. 
1032  Bv. Cass.  6 januari 2011, Photolinea / Galeries Anspach, C.09.0624.F, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20110106-4 = TBBR 2012/8, 393, noot P. BAZIER, 
'Abus de droit, rechtsverwerking et sanctions de l’abus de droit': een verhuurder wenste een winkelgalerij te sluiten 
wegens een renovatieproject van de overheid en bood een vergoeding aan om de handelshuur te beëindigen; een 
huurder weigerde en vordert nakoming plus schadevergoeding voor de hinder door de werken; dit werd als 
misbruik gekwalificeerd door de bodemrechter. Er is verder uiteenlopende rechtspraak inzake rechtsmisbruik 
door de verhuurder die nakoming eist van een huurder die de huur verbreekt: rechtsmibsruik aanvaard in Cass. 
1986 ....; verworpen in Cass. 3 februari 2017, C.16.0055.N, Befimmo/Sanofi, 
/jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20170203-1. 
1033 Cass. 24 april 1998, RW 2000-2001, 1195 noot S. BRIJS "De absolute uitvoeringsimmuniteit thans ook 
doorbroken bij reële executie" - een arrest dat een nuance aanbrengt op de eerder, striktere rechtspraak zoals Cass. 
26 juni 1980, Arr. 1979-80 nr. 686 = RW 1980-81, 1661 = Pas. I 1341 = RCJB 1983, 173 noot DELPÉRÉE. 
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- immuniteit van overheden en internationale organisaties: geldt maar voor zover niet strijdig 
met EVRM. Drie cassatie-arresten van 21 december 2009 beslissen dat de immuniteit terzijde 
kan worden gesteld indien er geen verhaalsmogelijkheden zijn voor de schuldeiser1034; 
- de herstelvordering inzake ruimtelijke ordening is is gestoeld op motieven die vreemd zijn aan 
de ruimtelijke ordening of op een opvatting van een goede ruimtelijke ordening die kennelijk 
onredelijk is (marginale toetsing)1035. 
 
Nakoming kan vanzelfsprekend ook niet gevorderd worden van verbintenissen die geacht 
worden nooit te zijn ontstaan omdat de overeenkomst geldig is opgezegd of anderszins 
beëindigd en aldus tot een bepaalde periode is beperkt geworden (zie hoger de bespreking van 
de beëindiging van overeenkomsten en verbintenissen). 
 

Gebod in kort geding ? 
 
Of de rechter dit mag toekennen hangt in grote mate af van de verwoording van de (gevraagde) 
maatregel - zie Cass. 4 februari 20001036: de facto uitvoering opleggen van een beweerdelijk nietige 
overeenkomst kan; vgl. hoger bij kort geding en beëindiging overeenkomst. 
 
Hoofdstuk 11. Opschortingsrechten en vergelijkbare remedies 
 

Verbintenisrechtelijk: opschortingsrecht (e.n.a.c.) 
 
De vereisten voor een opschortingsrecht wegens niet-nakoming zijn de volgende: 
 

1° Volkomen of onvolkomen wederkerigheid 
 
 De opschorting vereist dat de opgeschorte prestatie in een verband van wederkerigheid staat 
met een niet-nagekomen prestatie. 
 
Ook niet-contractuele verbintenissen 
 
Dat vinden we niet enkel bij contractuele verbintenissen. Het geldt ook bij een teruggaveplicht 
van een zaak en een schuldvordering die in nauw verband staat met die zaak (aanspraak op 
vergoeding van gemaakte kosten bv.). 
 
Samenhangende overeenkomsten ? 
 
Een verband van wederkerigheid is in beginsel nog niet aanwezig wanneer het gaat om 
verbintenissen uit verschillende overeenkomsten tussen dezelfde partijen1037, tenzij deze 
partijen zouden zijn overeengekomen dat ze één gehele vormen of althans dat een verbintenis 
uit de een kan opgeschort worden wegens een niet-nakoming uit de andere. Vgl. ook de analoge 
vraag bij ontbinding.  
 
                                                
1034 Arresten C.03.0328.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20091221-5;  C.07.0407.F, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20091221-6; en S.04.0129.F, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20091221-7. Zie voor nadere bespreking van de 
uitvoeringsimmuniteit mijn syllabus Zekerheden- en insolventierecht. 
1035 Cass. 6 november 2012, P.12.0489.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20121106-5. 
1036 Cass. 4 februari 2000, Arr. 92. 
1037  Bv. Hof Gent 6 januari 2010, Cortina, NjW 2012, 728 noot C. LEBON. 
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Bij sommige overeenkomsten bepaalt de wet dat er een dergelijk verband is en dit ertoe leidt dat 
een partij de wanprestatie aan een van de verbonden overeenkomsten bij wijze van exceptie kan 
inroepen in de andere (in het Duits ook Einwendungsdurchgriff genoemd):  
- zo kan in bepaalde gevallen ook de verbintenis uit een verbonden kredietovereenkomst worden 
opgeschort; zie voor consumentenkrediet). Zie art. 3(n) en 15 Rl. Consumentenkrediet 
2008/481038 voor de definitie van verbonden overeenkomsten, art. 15 van de Rl. 
Consumentenrechten 2011/831039 inzake 'aanvullende overeenkomsten',  
- bij "gekoppelde reisarrangementen" in de zin van art. 2,5° en 65 v. Pakketreizenwet (in 
omzetting van onder meer art. 3 van de Rl. Pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen1040). 
 
Wordt er niet uit de aard van de overeenkomst of door een wettelijke koppeling aanvaardt dat 
overeenkomsten samenhangend zijn in deze zin, dan dienen partijen modaliteiten te bedingen 
op ze te koppelen. Dat kan i.h.b. gaan om opschortende voorwaarden of om een uitdrukkelijke 
bedongen Einwendungsdurchgriff . 
 
NB. Soms gaat de rechtsbescherming nog verder door een partij ook aansprakelijk te stellen 
voor de wanprestatie door een andere partij, ook al heeft men geprobeerd dat te vermijden door 
slechts als lasthebber voor die derde op te treden. Deze gevallen werden reeds besproken in 
Hoofdstuk 9. 
 

2° Niet-nakoming door de wederpartij waarop de excipiendus zich kan beroepen 
 
Dit veronderstelt : 
- dat men deze niet zelf heeft veroorzaakt. Er is geen opschortingsrecht wanneer de 
wanprestatie van de wederpartij veroorzaakt is door de excipiendus zelf; maar het is niet omdat 
deze laatste niet alle verbintenissen stipt heeft uitgevoerd dat hij daardoor de exceptie zou 
verliezen (Cass. 23 oktober 20091041). 
- dat men het beroep erop nog niet is verloren met name door goedkeuring van de prestatie of 
door rechtsverwerking (zie hoger). Dat de exceptie op zichzelf geen kennisgeving aan de 
wederpartij vereist, verhindert niet dat bij gebrek aan tijdige kennisgeving van gebreken men 
het beroep op wanprestatie reeds kan verloren zijn1042. 
 

3° Men moet niet zelf eerst nakomen, behoudens gegronde anticipatie op niet-
nakoming wederpartij 
 
- dit laatste is de zgn. exceptio timoris wanneer de niet-nakoming van de wederpartij op 
voorhand vaststaat of er gegronde redenen zijn ervan uit te gaan dat zij niet zal nakomen1043.  
 

4° Opschorting mag nakoming niet definitief onmogelijk maken 
 
Dat laatste mag enkel indien ook aan de vereisten voor ontbinding is voldaan. 

                                                
1038 data.europa.eu/eli/dir/2008/48/oj 
1039 data.europa.eu/eli/dir/2011/83/oj 
1040 data.europa.eu/eli/dir/2015/2302/oj 
1041 Cass. 23 oktober 2009, C.07.0521.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20091023-1 
= RW 2011-2012, 1646. 
1042 Zie bv. Gent 31 maart 2017, RW 2017-18, 743. 
1043  Voor een voorbeeld, zie kh. Antwerpen 26 maart 2013, RW 2013-14, 1031. Zie art. 71 CISG en in de 
rechtsvergelijking bv. § 321 BGB. 
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Opschorting wegens niet-nakoming door de wederpartij mag in beginsel ook door nutsbedrijven 
worden toegepast: Cass. 12 februari 20041044 - behalve wanneer de wet dit uitsluit of beperkt1045 
of het contractueel geldig wordt uitgesloten. 
 
Wanneer de opschortende partij weet dat nakoming na een bepaalde termijn doelloos zal zijn 
of schade zal veroorzaken aan de wederpartij, dient de opschortende partij naar omstandigheden 
de wederpartij te waarschuwen dat zij opschort en desgevallend voor de gevolgen van die 
opschorting1046. 
 

5° De mate van opschorting moet evenredig blijven (maar er is geen fundamentele 
wanprestatie vereist) 
 
Zolang de opschorting de nakoming niet definitief onmogelijk maakt, is niet vereist dat aan de 
vereisten voor ontbinding is voldaan; de opschorting moet dan wel in verhouding staan tot de 
wanprestatie van de andere partij (voor ontbinding is meer vereist, nl. ernstige wanprestatie); zie 
o.m. - in casu betreffende huur - Cass. 24 september 20091047.  
 
Vgl. ook Cass. 14 mei 20101048: tekortkomingen van de huurder die niet grof genoeg zijn om de 
ontbinding van de huur te wettigen kunnen niettemin krachtens die bepaling beschouwd worden 
als een reden om de huurhernieuwing te weigeren (in casu bij handelshuur). 
In de mate waarin de opschorting disproportioneel is, vormt ze wanprestatie (en zal er bv. 
verwijlinterest op het meer opgeschorte verschuldigd zijn); wanneer men wegens gebreken van 
de tegenpartij betalingen inhoudt, is er wel geen wanprestatie tot beloop van wat men teveel 
heeft ingehouden, maar enkel voor zover dat disproportioneel is 1049.  
 
6° Wanneer de wederpartij vervolgens toch nakomt op een tijdstip waarop de overeenkomst 
nog niet is ontbonden, houdt ook het opschortingsrecht op voor de toekomst (ex nunc, d.w.z. 
dat de opschorting die reeds heeft plaatsgevonden niet geldt als een tekortkoming (zie bv. Cass. 
29 november 20071050). 
 
7°  Het opschortingsrecht is niet dwingend: het kan dus contractueel worden uitgesloten1051. 
 

Verdere obligatoire rechtsgevolgen 
 

                                                
1044 RW 2006-07, 828. 
1045  Bv. art. 61 W. 13 juni 2005 op de elektronische communicatie; zie Cass. 4 december 2009, C.08.0072.F, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20091204-3. 
1046 Cass. 13 januari 2017, C.15.0417.N, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=F-20170113-3, 
inzake de waarschuwingsplicht van een advocaat die zijn prestaties opschort. 
1047 Cass. 24 september 2009, C.08.0346.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20090924-1 = TBH 2010, 249 = RW 2010-2011, 1346 noot J. DE WEGGHELEIRE. Zie verder bv. Vred. 
Antwerpen 2 januari 2014, RW 2016-17, 833. 
1048 C.09.0206.F 
1049  Zie bv. Hof Brussel 17 februari 2015, TBO 2015, 268 = RW 2015-16, 704. 
1050  Cass. 29 november 2007, RW 2010-2011, 1052. 
1051  Bv. kh. Antwerpen (Hasselt) 8 oktober 2014, RABG 2015, 897 noot B. VOLDERS = TBH 2015, 113 noot 
=  www.ipr.be/tijdschrift/tijdschrift53.pdf (2014/4, 74). 
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1° de exceptie kan ook tegengeworpen worden aan de verkrijger van de aanspraak (bv. na 
cessie1052, na overgang van een kwalitatief recht1053, enz.), tenzij wanneer de excipiendus er 
afstand van heeft gedaan of ze heeft verwerkt (bv. door een omstandig stilzwijgen bij navraag 
door de cessionaris). 
 
2° de exceptie blijft ook gelden na samenloop en na opschorting wegens opening van een 
procedure van gerechtelijke reorganisatie.  
 

Zakelijke werking? Retentierecht 
 
Dit is een vraag van “retentierecht”, in het bijzonder of men dit recht ook kan inroepen tegen 
de samenlopende schuldeisers. Dit wordt bevestigd in de nieuwe Pandwet. 
 
Verder rijst de vraag naar de zgn. Tegenwerpelijkheid aan de oudere gerechtigde, in het 
bijzonder de eigenaar van de zaak. Dat is een vraag van bescherming van een derde-verkrijger 
van een retentierecht, en de regels zijn dezelfde als bij een conventioneel pandrecht. Zie voor 
de verkrijging te goeder trouw a non domino van het retentierecht mijn annotatie onder Cass. 27 
april 2006, “Het conventioneel uitgebreid retentierecht en de tegenwerpbaarheid ervan aan de 
eigenaar van de in bewaring gegeven zaak”1054 en recenter Cass. 15 september 20111055. 
 
Hoofdstuk 12. Sancties bij niet-nakoming van wederkerige contractuele 
verbintenissen: ontbinding en uitdrukkelijk ontbindend beding 
 

Vereisten voor en wijze van ontbinding: stilzwijgend ontbindend beding 
 
Dit geldt bij alle wederkerige overeenkomst, inbegrepen ook de dading1056. De discussie die 
daarover soms wordt gevoerd bij bepaalde overeenkomsten is overigens vaak naast de kwestie, 
omdat het eigenlijk over de wederkerigheid van de verbintenissen gaat: de vraag rijst maar 
wanneer er een wanprestatie is en de schuldeiser daarvan gebruik wil maken om zichzelf van 
een eigen verbintenis te bevrijden; dit kan voor zover er tussen die verbintenissen een 
voldoende band van wederkerigheid is (zie de bespreking daarvan hoger 3.a.). 
 

1° De ontbinding vereist een voldoende ernstige wanprestatie 

a) Gemeen verbintenissenrecht 
 
De rechter “dient de omvang en de draagwijdte te onderzoeken van de door de partijen 
aangegane verbintenissen en, aan de hand van de feitelijke omstandigheden, te beoordelen of 
de aangevoerde wanprestatie voldoende ernstig is om de ontbinding uit te spreken (Cass. 26 

                                                
1052 Onder meer Cass. 13 september 1973, Arr. 1974, 36 = RW 1973-74, 998 = JT 1973, 634 = RCJB 1974, 352 
noot M.L. STENGERS; Cass. 27 september 1984, RW 1984-85, 2699; Cass. 28 januari 2005, C.04.0035N, VTB-
VAB t. ABB, Arr. 2005, 246 = RW 2006-2007, 476; Cass. 25 maart 2005, Arr. 2005, 712 = JLMB 2005, 1039 = 
RABG 2006, 631 = RW 2005-2006, 63.  
1053  Cass. 29 februari 2008, C.06.0303.F, Ibens, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20080229-3 = RABG 2010, 665 noot E. DE BAERE, “De exceptie van niet-uitvoering in een 
driepartijenverhouding”. 
1054 RW 2007-2008, 1541-15, http://storme.be/071_270406_1541Retentierecht.pdf 
1055  Cass. 15 september 2011, C.10.0392.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20110915-3. 
1056 Cass. 6 april 1977, Pas. 1977, I, 836 = RW 1977-78, 1131. 
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november 20141057). Een beslissing die niet waardeert of de wanprestatie voldoende ernstig is, 
wordt verbroken door Cassatie1058. 

Vb. Van een voldoende ernstige wanprestatie: bij een architect belast met o.m. de vaststelling 
van het budget van de bouwwerken, de ernstige onderschatting van de kostprijs1059. 
 
Bij sommige bijzondere overeenkomsten zijn er bijzondere bepalingen die een opzegging of 
verbreking of beëindiging mogelijk maken bij bepaalde ernstige wanprestaties of gelijkaardige 
gevallen, zie onder meer: 
- art. 86 § 1 lid III VerzW (indien de verzekeringnemer, de verzekerde of de begunstigde één 
van zijn verplichtingen, ontstaan door het schadegeval, niet is nagekomen met de bedoeling de 
verzekeraar te misleiden, ex 31 § 1, III LVO); 
- art. 6 Pachtwet; 
-  aankoop pachtgoed krachtens voorkooprecht pachter: betaling van de koopprijs binnen 1 
maand (art. 48 en 57 Pachtwet); 
- ontslag wegens dringende reden bij arbeidsovereenkomsten, mits binnen de 32 dagen na de 
kennisname van de reden ter kennis gebracht; 
- art. X.17 WER (voorheen 19 Handelsagentuurwet), “wanneer uitzonderlijke omstandigheden 
elke professionele samenwerking tussen de principaal en de handelsagent definitief onmogelijk 
maken of wanneer de andere partij ernstig tekort komt in haar verplichtingen” en, mits binnen 
7 dagen na bekendmaking in de vereiste vormen ter kennis gebracht. Relevant is de kennisname 
door de tot verbreking bevoegde persoon of orgaan1060; 
- id. voor verkoopsconcessies art. X. 37 WER, bij “grove tekortkoming”. 
 
De rechtspraak oordeelt dat ook in die overeenkomsten daarnaast steeds ook een beroep kan 
worden gedaan op het gemeen recht. Zo besliste het Hof van cassatie in zijn arrest van 19 april 
19791061 dat geen enkele bepaling van de concessiewet verbiedt dat partijen in hun 
overeenkomst een uitdrukkelijk ontbindend beding opnemen en dat een uitdrukkelijk 
ontbindend beding waarin de beëindiging met een opzeggingstermijn wordt bepaald bij niet-
uitvoering van de contractuele verbintenis die het preciseert niet onder toepassing valt van die 
wet. 
 
In sommige overeenkomsten is het ontbindingsrecht verruimd, bv.: 
- ten gunste van de consument in overeenkomsten op afstand (zie art. VI.43 WER).  
- in 1649 quinquies § 3 BW wordt bij consumentenkoop het ontbindingsrecht toegekend bij een 
niet-conformiteit die niet louter “gering” is, evenwel pas nadat de consument de verkoper eerst 
de kans tot herstelling of vervanging heeft gegeven; 
- krachtens art. 3 en 7 W. 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van 
voertuigen kan de koper de aankoop van een voertuig ontbinden indien de verkoper met de 
kilometerstand geknoeid heeft1062. 

                                                
1057 Cass. 26 december 2014, C.14.0168.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20141226-1 = TBO 2015, 192 = RW 2015-16, 1415. 
1058 Cass. 28 oktober 2013, C.12.0596.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20131028-
4. 
1059  Kh. Dendermonde 18 juni 2009, TGR 2010, 322; Hof Luik 27 maart 2015, T.Aann. 2015, 196. 
1060 Cass. 15 januari 2015, C.13.0622.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20150130-
2. 
1061 Cass. 19 april 1994, Arr. 984 = BRH 1980, 44 noot F. MAUSSION.  
1062 Deze bepaling geldt niet wanneer het niet de verkoper, maar een vorige eigenaar is, die geknoeid heeft: Cass. 
9 mei 2016, C.14.0404.N, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20160509-4= TBO 2016, 556 = 
RW 2017-18, 336 noot S. MEYS. 
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Soms wordt ook een ontbinding aanvaard op grond van een gedraging die eigenlijk veeleer een 
grond voor nietigheid vormt, bv. precontractueel bedrog1063. Hier lijkt geen verbod van 
samenloop te gelden. 
 
Indien beide partijen een ernstige tekortkoming begaan, en de tekortkoming van de tweede niet 
reeds gerechtvaardigd is door een opschortingsrecht wegens die van de eerste, kan de 
overeenkomst ten laste van beide partijen ontbonden worden1064. 
 
Het feit dat een partij reeds de gedwongen uitvoering heeft gevorderd en daartoe een titel heeft 
bekomen, ontneemt die partij niet het recht om nadien toch de ontbinding te vorderen indien 
er nog geen uitvoering heeft plaatsgehad en er een ernstige wanprestatie blijft1065. Ook het feit 
dat de schuldenaar na de dagvaarding alsnog de verbintenis uitvoert, verhindert niet dat de 
rechter kan ontbinden indien de tekortkoming voldoende ernstig was1066. 

b) Kooprecht 
 
Bij de koop-verkoop gelden bijzondere regels: 
 
i) Enerzijds is de ontbinding bij consumentenkoop onderworpen aan de hoger besproken 
hiërarchie van remedies. De bijzondere regeling inzake de aanspraken van de consument-koper 
jegens zijn verkoper sluit wel niét uit dat de consument daarnaast ook de aanspraken kan 
uitoefenen jegens de leverancier van zijn verkoper1067, indien die met de eigendom van de zaak 
op de koper zijn overgegaan (zie voor die overgang de bespreking verder). 
 
ii)  Buiten die bijzondere regeling geldt het gemeen verbintenissenrecht, behalve voor de 
gebreken waarvoor vrijwaring verschuldigd is en die niet geprotesteerd werden bij de levering 
van de zaak: 
waar als bijzondere regels gelden: 
 
- geen ontbinding (en ook geen andere remedies) bij zichtbare gebreken; 
 
- ontbinding of prijsvermindering is mogelijk (zonder de gemeenrechtelijke andere vereisten)  
bij verborgen gebreken indien de eis binnen korte termijn wordt ingesteld. 
Het vertrekpunt voor de termijn bij verborgen gebreken: korte termijn vanaf de ontdekking of 
zichtbaarheid; dagvaarding in kort geding volstaat niet, maar de rechtspraak is wel geneigd om 
een dagvaarding ten gronde tijdig te verklaren wanneer ze wordt ingesteld kort na de resultaten 
van de expertise1068.  

                                                
1063  Bv. Hof Antwerpen 7 januari 2010, RW 2011-2012, 233 (aanvaard als een ernstige tekortkoming in de zin 
van art. 19 Handelsagentuurwet, intussen art. X.17 WER). 
1064 Cass. 9 mei 1986, nr. 180410, TBH 1987, p. 413.  Vgl. In het Franse recht D. TALLON, La résolution du contrat 
aux torts réciproques (Et. Freyria: 1994); impliciet Cassation (F.) 6 september 2011, Chambre commerciale, noot 
10.17.9666. 
1065  Bv. Rb. Antwerpen 4 maart 2014, TBO 2014, 102. Vgl. nog Hof Antwerpen 27 oktober 2008, RW 2011-12, 
492.    
1066 Cass. 26 december 2014, C.14.0168.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20141226-1 = TBO 2015, 192 = RW 2015-16, 1415. 
1067  Hof Luik 5 november 2009, DCCR 2010, 80 noot M. HOSTENS "De rechtstreekse aanspraak van de 
consument: een nieuw pijnpunt in ons dualistisch kooprecht ?". 
1068 Zie bv. Hof Brussel 30 maart 2010,  TBO 2010, 265; Hof Brussel 17 november 2009, T.Not. 2000, 473. 
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- rechten van een aangesproken doorverkoper jegens de eigen leverancier: korte termijn voor 
doorverkoper loopt pas wanneer doorverkoper is aangesproken (Cass. 29 januari 20041069 en 
Cass. 25 juni 20101070; hetzelfde geldt voor de aannemer jegens zijn leverancier: de 
aangesproken aannemer kan wachten om zijn leverancier aan te spreken tot hij zelf wordt 
aangesproken, dit althans indien de aanspraak jegens de leverancier is overgegaan op de 
opdrachtgever van de aannemer - zie Hof Brussel 9 november 20041071. Maar anders in de 
internationale koop (Verdrag New York bij Weens kooprecht) ! 
 
Korte termijn geldt niet indien er een uitdrukkelijke garantie van een bepaalde kwaliteit of 
afwezigheid van een bepaald gebrek is gegeven1072. 
 
NB. De prijsvermindering krachtens art. 1644 BW wordt volgens die bepaling door een 
deskundige bepaald, wat evenwel conform de algemene regel inzake deskundig onderzoek enkel 
een advies aan de rechter inhoudt1073. 

c) Bij aanneming en huur 
 
Bij aanneming en huur geldt het gemeen recht, behalve dat de ontbinding wegens gebreken in 
het werk of goed moet worden gevorderd binnen een korte termijn nadat het gebrek zichtbaar 
is geworden (zie hoger de bespreking bij uitvoering in natura, waar dezelfde regel geldt).  
 

2° Art. 1184 BW vereist in beginsel dat de ontbinding in rechte wordt gevorderd  

a) Vereiste van rechterlijke tussenkomst 
 
De tekst van de wet vereist een rechterlijke tussenkomst; de cassatierechtspraak blijft 
dubbelzinnig betreffende de mogelijkheid van “buitengerechtelijke” ontbinding: 
* Cass. 2 mei 2002: “vermag te oordelen, zoals te dezen, dat gelet op de wanprestatie van haar wederpartij, de 
contractspartij geen fout heeft begaan door eenzijdig de overeenkomst als beëindigd te beschouwen;”). Meeste 
rechtspraak en rechtsleer interpreteert het vrij ruim. 
* Cass. 16 februari 20091074 spreekt over de mogelijkheid voor een partij om op eigen gezag en 
eigen risico kennis te geven aan de wederpartij dat zij de overeenkomst als beëindigd beschouwt. 
De rechtmatigheid van deze eenzijdige beslissing vereist dat: 
- de wanprestatie van aard was een gerechtelijke ontbinding te rechtvaardigen; en 
- de wederpartij in gebreke werd gesteld inzake de door haar begane wanprestatie indien een 
ingebrekestelling nog een nuttig gevolg kon hebben. 

                                                
1069 Cass. 29 januari 2004, C.01.0491.N, Arr.Cass. 2004, nr. 52 concl. A-g. Thijs = RW 2004-2005, 431. 
1070 C.09.0085.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20100625-2, Arr.Cass. nr. 463 = 
RW 2012-13, 251. Verder ook Cass. 27 mei 2011, Stu-Wahr, C.10.0178.N, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20110527-3, Arr.Cass. nr. 357. Eerder al Cass. 29 
januari 2004, RW 2004-05, 431.  
1071 RW 2007-2008, 152. Voor een ander voorbeeld, Hof Brussel 30 maart 2010,  TBO 2010, 265. 
1072 Bv. Rb Waals-Brabant 3 juni 2015, RJI 2015, 319 nr. 7020; H. DE PAGE, Traité IV-I (4e uitg. 1997), 292; Hof 
Brussel 13  november 1987, RGAR 1989, p.  11485. 
1073  Zie voor het laatste Cass. 20 april 2012, Barchon Metal Vannerum / Sofintra, C.11.0608.F, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20120420-5 = RW 2013-14, 625. Het zou anders zijn 
indien partijen aan de expert de bevoegdheid geven een beslissing te nemen als derde-beslisser. 
1074 Cass. 16 februari 2009, C.08.0043.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20090216-
5 = TBOG 2009, 245 = JT 2010, 352 noot M. DUPONT "La résolution unilatérale : (encore) une occasion manquée 
pour la Cour de cassation" = RW 2011-2012, 1843 noot J. BAECK, “(R)evolutie in ontbindingsland?” 
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Betwist is of onder dezelfde voorwaarden een buitengerechtelijke ontbinding mogelijk is in die 
gevallen waarin een uitdrukkelijk ontbindend beding niet kan, met name bij 
huurovereenkomsten (art. 1762bis BW)1075. 

b) Declaratief karakter van de uitspraak 
  
Betwist is of de rechterlijke beslissing constitutief is (de rechter ontbindt en de ontbinding gaat 
pas in door het vonnis, ope iudicis) of declaratief (de ontbinding gaat in door de inleiding van de 
eis mits de rechter de eis gegrond verklaart, en het is dus de inleiding van de eis die constitutief 
is1076); m.i. is de laatste opvatting de juiste. Indien de ontbinding slechts zou ingaan door het 
vonnis, zou de eisende partij die intussen zelf de verdere uitvoering van de overeenkomst 
onmogelijk heeft gemaakt, geen recht meer hebben op ontbinding met schadevergoeding, quod 
non. Een voorbeeld, hoewel onduidelijk gemotiveerd, in Cass. 19 mei 20111077: verhuurder had 
de ontbinding wegens wanprestatie van de huurder gevorderd, in de loop van de procedure zegt 
de verhuurder bovendien op wegens eigen gebruik: dit verhindert de ontbinding ten laste van 
de huurder niet (al zal qua omvang de ontbinding beperkt blijven tot de periode vanaf de datum 
waartegen was opgezegd – zie hieronder). Ook het feit dat de schuldenaar na de dagvaarding 
alsnog de verbintenis uitvoert, verhindert niet dat de rechter kan ontbinden indien de 
tekortkoming op het tijdstip van de dagvaarding voldoende ernstig was1078. 
 

Vereisten voor en wijze van ontbinding: uitdrukkelijk ontbindend beding 
 
Dat beding wordt vaak ten onrechte als een ontbindende voorwaarde geformuleerd.  
  
Een specifieke variante op dit beding is het vervalbeding in een verzekeringsovereenkomst; dit 
wordt nader wettelijk geregeld in art. 65 VerzW1079. 
 

1° Geldigheid 
 
- Ongeldig in huurovereenkomsten: art. 1762bis BW. De afwijking hiervan door de Vlaamse 
Wooncode in 2007 werd zelfs ongrondwettig verklaard1080. 
- Wél in beginsel geldig in overeenkomsten tot vestiging van een zakelijk recht (net zoals 
overeenkomsten tot overdracht van eigendom natuurlijk). 
 

2° Interpretatie en uitwerking 
 
Uitdrukkelijke ontbindende bedingen worden traditioneel restrictief uitgelegd, zie bv.: 
-  Hof Brussel 29 februari 20121081 (in een electriciteitsleveringsovereenkomst aan een niet-
consument)  

                                                
1075 Contra de mogelijkheid STIJNS, De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding (1994) nr. 512; kh. Brussel 14 
maart 2003,  29e K., Renault Industrie / Analu, AR 741/2001. 
1076  Dit blijkt onder meer daaruit, dat een ontbinding die voor de samenloop gevorderd wordt maar pas na de 
samenloop uitgesproken, tegenwerpelijk is aan de samenloop. 
Declaratief ook volgens L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 745, nr. 585. 
1077  Cass. 19 mei 2011, C.09.0645.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20110519-1 = 
JLMB 2012, 204. 
1078 Cass. 26 november 2014, TBO 2015, 192. 
1079 Voor een stand van zaken, zie ook de bijdrage van Glenn HEIRMAN, "Vervalbedingen in het Belgische 
verzekeringsrecht", RW 2016-17, 43. 
1080 GwH 10 juli 2008, www.const-court.be/public/n/2008/2008-101n.pdf, overweging B.25..2 
1081 Hof Brussel 29 februari 2012, RW 2014-15, 390. 
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- Hof Gent 4 september 2013 (brouwerijcontract)1082; 
- Hof Gent 12 februari 2005 (opstalovereenkomst)1083: wordt niet geacht van toepassing zijn bij 
niet-ernstige wanprestatie indien dat niet uitdrukkelijk is bedongen. 
 
Indien het beding niet uitdrukkelijk vrijstelt van een ingebrekestelling, blijft een ingebrekestelling 
met respijttermijn (Nachfrist) in beginsel vereist, behalve in de gevallen aar die ook zonder 
ontbindend beding niet zou vereist zijn. 
 
Zo'n beding is ook vatbaar voor rechtsmisbruik, zelfs indien bedongen is dat de ontbinding 
"van rechtswege" plaatsvindt1084. Toepasisng zie bv. Rb. Gent 18 november 2015 (opzegging 
kredietopening aan een gezonde onderneming)1085. Voor enkele gevallen waarin het 
rechtsmisbruik niet werd aanvaard, zie Cass. 8 februari 20101086 en Hof Brussel 15 september 
20091087. 
 
Een eenzijdige ontbinding krachtens zo'n beding van een overheidsconcessie is een 
rechtshandeling die niet tot de rechtsmacht van de Raad van State behoort1088. 
 

Omvang van de ontbinding tgo. tijdstip van ingaan van de ontbinding 
 

1° Beperking omvang ontbinding - niet te verwarren met tijdstip ingaan ontbinding 
 
Een overeenkomst is geheel of gedeeltelijk ontbonden naargelang ze, vereenvoudigd gezegd, 
ondeelbaar is of niet1089.  

a) Algemeen  
 
Een kansovereenkomst is in beginsel ondeelbaar en wordt dus volledig getroffen door de 
ontbinding (zij het ook hier met restitutie, zoals hieronder besproken). 
 
Maar bij een ondeelbare meerpartijenovereenkomst kan een partij niet ontbinden wegens 
wanprestatie van een andere partij zonder akkoord van de verdere partijen (zie Cass. 17 oktober 
20081090). 
 

                                                
1082 waartegen de cassatievoorziening werd verworpen door Cass. 5 juni 2014, C.13.0549.N, Horeca Logistisc 
Services West, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20140605-6 
1083 Hof Gent 12 februari 2005, TBBR 2007, 541. 
1084 Cass. 9 maart 2009, C.08.0331.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20090309-9 = 
TBBR 2010, 133 noot J. GERMAIN “Le contrôle de la gravité du manquement en présence d’une clause résolutoire 
expresse”. 
1085 Rb. Oost-Vlaanderen (Gent) 18 november 2015, RW 2016-17, 1152. 
1086 Cass. 8 februari 2010, C.09.0416.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20100208-4, 
verwerping voorziening tegen Hof Brussel 18 februari 2009: het betrof een beperkte achterstal in de betaling van 
een schijf van de koopprijs van een appartement; over het strafbeding in deze zaak (verlies betaalde voorschotten) 
was wel nog geen uitspraak gedaan. 
1087 NjW 2010, 285. 
1088 RvS 14 oktober 2014, nv Synergie/Gemeente Wommelgem, www.raadvanstate.be/arr.php?nr=228744 = RW 
2016-17, 262 noot Matthias DE GROOT. 
1089 Zie mijn bijdrage in TBBR 1991, 114. Vgl. M. FONTAINE, RCJB 1990, (378) 398; S. STIJNS, Leerboek 
Verbintenissenrecht, I, nr. 290. Voor een uitvoeriger en meer genuanceerde studie, zie T. TANGHE, "Gedeeltelijke 
ontbinding van overeenkomsten", RW 2016-17, 403 v. 
1090 C.06.672.N 
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De ontbinding laat ook bedingen intact die ertoe strekken ook na ontbinding te gelden (bv. 
beding inzake schadevergoeding ingeval van ontbinding), zie infra d. 2°. 

b) Duurovereenkomsten 
 
De rechtspraak blijft moeite hebben bij duurovereenkomsten en overeenkomsten met 
opeenvolgende prestaties *het ingaan van de ontbinding (bij gerechtelijke ontbinding in beginsel 
op de datum van dagvaarding) en **de omvang ervan te onderscheiden1091 - zie bv. voor een 
niet voldoende onderscheidend arrest Cass. 5 juni 20091092 - in casu correct maar in te algemene 
bewoordingen. 
 
In Cass. 19 november 20091093 werd het ingaan van de ontbinding – nl. op datum van 
dagvaarding – wel onderscheiden van de gevolgen van de ontbinding: een arrest dat de 
ontbinding van de huur uitwerking gaf voor de periode vanaf de dagvaarding, hoewel de huurder 
die ontbinding vorderde het goed nog een tijd nadien bleef gebruiken, werd verbroken. Voor 
de omvang van de ontbinding gebruikt Cass. wel het betwistbare criterium van de mogelijkheid 
van restitutie in natura. 
 
Dat bepaalde prestaties niet kunnen worden teruggegeven in natura, betekent niet noodzakelijk 
dat de ontbinding niet eerder kan reiken – maar het is wel een element dat een rol kan spelen 
om de ontbinding te beperken tot de periode na die prestaties. Door die nuancering kan de 
contradictie in de cassatierechtspraak opgelost worden1094. 
 

2° Uitbreiding omvang ontbinding 
 
Omgekeerd rijst de vraag of de ontbinding van een overeenkomst doorwerkt naar 
samenhangende overeenkomsten.  
 
Bijzondere regels in dit verband gelden er bij overeenkomsten van consumentenkrediet, zie de 
bespreking hoge rbij de opschortingsrechten 
 
Voor niet-consumentenovereenkomsten vinden we in de Franse C.Comm. L-341-1 sinds 2015 
(Loi Macron) een bepaling die die ontbinding van een overeenkomst betreffende de exploitatie 
van een onderneming uitbreidt naar de andere overeenkomsten die een gemeenschappelijk doel 
hebben, wanneer er bedingen zijn die de vrijheid van de exploitant om zijn handelsactiviteit te 
voeren beperken.  
 

Verbintenisrechtelijke gevolgen van de ontbinding (binnen de perken van de 
omvang ervan) 
 

1° Bevrijding van de nog niet nagekomen, doch nu ontbonden verbintenissen 
 

                                                
1091 Duidelijk het onderscheid maken doet bv. wel B. VAN DEN BERGH, RW 2011-2012, (648) nr. 6. 
1092 jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20090605-1 
1093 Cass. 19 november 2009, C.08.0459.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20091119-2, TBH 2010, 494. 
1094  Zo stelt Cass. 23 juni 2006, Brasserie du Grand Enclos, C.05.0215.F, RW 2009-10, dat de ontbinding van een 
huurovereenkomst de periode treft vanaf de inleiding van de eis tot ontbinding, tenzij er nadien prestaties werden 
verricht “die niet voor teruggave in aanmerking kwamen”, terwijl andere arresten precies verwerpen dat de 
teruggeefbaarheid een criterium kan zijn om de ontbinding in te perken. 
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Vanaf het ingaan van de ontbinding is elke partij bevrijd van de ontbonden verbintenissen (voor 
zover nog niet uitgevoerd, anders bestaan ze al niet meer). Men kan niet tegelijk bevrijding willen 
van de eigen verbintenis en uitvoering bij equivalent van de tegenprestatie (zie in dit verband 
Cass. 15 mei 20091095).  
 

2° Overlevende bedingen 
 
De ontbinding laat ook bedingen die ertoe strekken ook na ontbinding te gelden, intact, zoals: 
- geschillenbeslechtingsbedingen, inbegrepen rechtskeuze-, forum- en arbitragebedingen; 
- bedingen inzake schadevergoeding ingeval van ontbinding. 
 

3° Restitutieverbintenis betreffende reeds uitgevoerde prestaties 
 
Er ontstaan een (contractuele) verbintenis tot restitutie van de in uitvoering van ontbonden 
verbintenissen gedane prestaties, in natura dan wel bij equivalent. Dezelfde restitutieplicht geldt 
ook bij het ingaan van een ontbindende voorwaarde1096. Ook de partij die de ontbinding 
verkrijgt moet restitueren - de aansprakelijke partij heeft recht op restitutie van de prestaties die 
zij geleverd heeft, verrekend met hetgeen zij zelf moet restitueren plus de eventuele 
schadevergoeding (Cass. 8 februari 20101097). 
 
De restitutieplicht geldt ook bij een levenslange huur tegen een éénmalige huurprijs (die een 
kanscontract vormt): Cass. 8 februari 20101098. 
 
M.i. is de restitutieplicht contractueel: de overeenkomst wordt immers niet nietig verklaard, maar 
de verbintenissen uit die overeenkomst worden ontbonden1099.  
 
De restitutieplicht is geen verplichting tot schadevergoeding en staat los van de eventuele 
verplichting tot schadevergoeding van de partijen of een derde. Aldus kan een architect door 
wiens verkeerd advies een verkoper een verkoop sluit die hij niet kan nakomen (gebouw mag 
niet afgebroken worden), wel aansprakelijk zijn jegens de verkoper, maar als dusdanig niet 
gehouden zijn om die te vrijwaren voor zijn verplichting tot restitutie van de koopprijs bij 
ontbinding van de verkoop1100. 
 
Nadere regels inzake restitutie vinden we bv. in art. 1630-1639 BW betreffende de restitutie bij 
ontbinding wegens uitwinning. 
 

                                                
1095 Cass. 15 mei 2009, C.08.0531.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20090515-1. 
1096 Cass. 24 januari 2011, C.09.0446.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20110124-2 
= TRV 2012, 627 noot B. BELLEN en R. VLEUGELS, “De verstrekkende gevolgen van de ontbindende 
voorwaarde opgenomen in een overeenkomst tot overdracht van aandelen - verificatie van eigendom bij 
overdracht van aandelen”, verbreking Gent 16 februari 2009, TRV 2012, 632. 
De verkoop van aandelen werd ontbonden door de faillietverklaring van de vennootschap waarin de aandelen 
verkocht werden (die als ontbindende voorwaarde was bedongen); het arrest lijkt in te houden dat alsdan de 
restitutie in natura niet meer mogelijk is en dus moet geschieden in waarde aan de waarde die de aandelen hadden 
ten tijde van de verkoop. 
1097 Cass. 8 februari 2010, C.09.0244.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20100208-3 
= RW 2011-2012, 646 noo. B. VAN DEN BERGH, zie met name het tweede middel. 
1098 vorige noot  
1099  Zo ook J. DE CONINCK, De voorwaarde in het contractenrecht, 292 nr. 239. 
1100 Cass. 21 april 2016, C.15.0374.N, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20160421-9 = TBO 
2016, 555 = RW 2017-18, 261. 
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4° Mogelijke schadevergoedingsplicht  
 
Voor zover de genoemde bevrijding plus restitutie niet alle schade dekt die een van de partijen 
lijdt door de wanprestatie van de andere, en deze toerekenbaar is, is er een aanspraak op 
bijkomende schadevergoeding  
 
Ook de schadevergoeding bovenop ontbinding is evident een contractuele en geen 
buitencontractuele aanspraak. 
 
Het gaat om de vergelijking met de situatie die er zou geweest zijn bij correcte nakoming van de 
overeenkomst (positief contractsbelang1101). De schade moet wel begroot worden op het tijdstip 
van de tekortkoming1102. De rechter kan niet tegelijk de winstderving toekennen en 
daarbovenop nog een vergoeding voor het verlies van een kans op winst1103. 
 
Ook de partij ten laste van wie ontbonden is, heeft recht op vergoeding van de schade die zij 
heeft geleden door de wanprestatie van de andere partij, ook al heeft zij de ontbinding niet 
gevorderd noch verkregen (Cass. 5 december 2014, derde middel)1104. 
 

Zakenrechtelijke gevolgen van de ontbinding (binnen de perken van de omvang 
ervan) 
 
Wanneer een verbintenis tot eigendomsoverdracht door de ontbinding wordt getroffen, is ook 
de overdracht retroactief ongedaan gemaakt. Daarbij is de vorige eigenaar aan wie het goed 
(opnieuw) toekomt geen rechtsopvolger van de voormalige verkrijger, en dus in beginsel ook 
niet gehouden tot de verbintenissen die deze laatste m.b.t het goed is aangegaan, ook al zouden 
die kwalitatief zijn 1105. 
 
Gaat het niet om een ontbinding, maar om een beëindiging bij overeenkomst tussen partijen, 
dan zou die in beginsel ex nunc geschieden1106, maar met behoud van de restitutieplicht en m.i. 
ook met behoud van de zakelijke werking. 
 
Hoofdstuk 13. Geldschulden en rente; beperking schadevergoeding wegens stilzitten 
(vnl. interest) 
 
Schadevergoeding bij geldschulden s.s. (sommenschulden) bestaat uit verwijlinterest (moratoire 
interest).  
                                                
1101 Voor het beginsel: Cass. 13 oktober 2011, C.10.0642.N, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20111013-15.. 
1102 Cass. 26 januari 2007, C.06.0232.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20070126-4 
en C.05.0374.N, RW 2009-2010, 1468. In dezelfde zin inzake buitencontractuele aansprakelijkheid Cass. 14 
december 1993, RW 1995-96, 337; Cass. 2 februari 1996, Arr. Cass. 1996, 147. 
1103  Cass. 22 juni 2017, C.13.10151.F, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=F-20170622-5. 
1104  Cass. 5 december 2014, C.14.0061.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20141205-1. 
1105 Zie bv. Cass. 6 december 2007, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20071206-4, RW 
2008-2009, 21 noot J. DE CONINCK, "Retroactieve toebedeling van het eigendomsrecht en gehoudenheid tot 
verbintenissen in verband met de eigendom" = TBBR 2009, 359 noot J. BAECK; het betrof de verbintenis van 
de eigenaar-verhuurder die zijn akkoord heeft gegeven met een aansluiting op het drinkwaternet en daardoor 
volgens art. 3 van de Brusselse ordonnantie tot regeling van de drinkwatervoorziening hoofdelijk en ondeelbaar 
verbonden is met de abonnee.  
1106 Cass. 23 december 2005, C.03.0631.F,  jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20051223-6 
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Toepassingsgebied  

 
Dit betreft enkel ‘geldschulden’ s.s. (‘sommenschulden’, dettes de sommes) en geen 
‘waardeschulden’ (dettes de valeur): 
 
- een aanspraak op herstel van schade is géén geld- of sommenschuld vooraleer de omvang van 
de schade is vastgesteld.  
- Hetzelfde geldt voor de aanspraak op een verzekeringsvergoeding (bij 
aansprakelijkheidsverzekering en bij schadeverzekering andere dan sommenverzekering) (Cass. 
11 juni 20091107); 
- voor de aanspraak op betaling van de prijs voor een gedwongen overname van aandelen1108; 
- de aanspraak uit ongerechtvaardigde verrijking is in beginsel eveneens een waardeschuld (Cass. 
27 september 20121109); 
-idem de aanspraak tot vergoeding van de inkorting wanneer die in waarde gebeurt1110. 
Het regime van de “waardeschulden” wordt onder 14. besproken. 
 
Dient er geen evaluatie te gebeuren door de rechter omdat de berekeningswijze op voorhand 
vastligt, is het echter wel een geldschuld en geen waardeschuld.  
 
Een geldschuld is bv. de schadevergoeding verschuldigd krachtens art. 54 § 2 Wet 12 juli 1973 
Natuurbehoud (Vlaams Gewest))1111. 
 

Enkel toerekenbare laattijdigheid - Inperking bij stilzitten 
 
De interest is enkel verschuldigd bij toerekenbare laattijdigheid. Dit betekent dat wanneer de 
laattijdigheid van betaling aan beide partijen te wijten is, de rechter niet de volledige interest mag 
toekennen aan de schuldeiser (Cass. 3 oktober 20131112). 
 
* Inperking interest is vrij frequent in rechtspraak, bv. 
- stilzitten t.a.v. solidaire medeschuldenaar (in casu studentenkamers)1113. 
- langdurig stilzitten1114; specifiek voor kredietinstelling: Hof Luik 26 februari 20081115; of 
teruvordering door een verzekeraar1116; 
- na provisioneel vonnis lang stilzitten1117, id. na deskundig verslag1118; 

                                                
1107 jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20090611-2 = TBH 2009, 884 
1108 Cass. 3 december 2015, c.14.0503.N, RW 2016-17, 416. 
1109 Cass. 27 september 2012, C.11.0159.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20120927-1, JT 2012, afl. 6497, 763 , noot Y. LELEU = Act.dr.fam. 2013, afl. 3, 46, noot D. PIGNOLET, “ L’arrêt 
de la Cour de cassation du 27 septembre 2012 - Les créances fondées sur l’enrichissement sans cause sont des 
créances de valeur” = RW 2014-15, 701. 
1110 Cass. 17 maart 2016, C.15.0244.N, RW 2016-17, 654. 
1111  Cass. 26 september 2013, C.11.0712.N,  ..... 
1112  Cass. 3 oktober 2013, Vlaamse Gemeenschap / A.O.A., C.13.0085.N, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20131003-2 = RW 2014-15, 939. 
1113 Vred. Elsene 18 maart 2008, JT 2008, 320 
1114 Hof Luik 8 oktober 2007, TBH 2008, 808 = JLMB 2008, 1800 
1115 Hof Luik 26 februari 2008, Justel F-20080226-8 
1116 Vred. Aalst 19 mei 2015, T.Vred. 2016, 479 
1117 kh. Antwerpen 8 maart 2007, RW 2007-08, 1293 
1118 Hof Gent 16 januari 2009, TGR 2009, 86. 
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- 18 jaar stilzitten in een procedure (in casu een waardeschuld); schorsen interest gemotiveerd 
met schadebeperkingsplicht1119; 
- meer dan 6 jaar wachten met het indienen vaan een schade-eis bij de 
aansprakelijkheidsverzekeraar: geen vergoedende interest voor die periode1120; 
- vordering tot inkorting ingesteld meer dan 4 jaar na overlijden, en een procedure die door 
stilzitten 25 jaar aansleept voor 2 aanleggen: helft van de interest verwerkt1121. 
- geen rechtsmisbruik is schuldeiser die probeert eerst zijn zekerheden uit te winnen1122. 
 
Volledige afwijzing vordering bij 11 jaar stilzitten na dagvaarding: Cass. 17 oktober 20081123 
(m.i. ten onrechte als procesrechtelijk misbruik gekwalificeerd). 
Anderzijds Hof Brussel 28 november 20031124: 5 jaar stilzitten is nog geen afstand van 
onbetaalde facturen. 
 
Interest en opschortingsrecht: in de mate waarin de opschorting disproportioneel is, vormt ze 
wanprestatie en zal er bv. verwijlinterest op het meer opgeschorte verschuldigd zijn; wanneer 
men wegens gebreken van de tegenpartij betalingen inhoudt, is er wel geen wanprestatie tot 
beloop van wat men teveel heeft ingehouden, maar enkel voor zover dat disproportioneel is  zo 
werd een excipiendus veroordeeld tot betaling van interest op hetgeen hij meer had ingehouden 
dan 150 % van het bedrag waarop de wanprestatie van de aannemer achteraf werd gewaardeerd 
1125.  
 

Begindatum lopen interest 
 
In beginsel vanaf de ingebrekestelling. Dit geldt ook voor sommenschulden die uit de wet 
voortvloeien (bv. Cass. 8 mei 20091126: verplichting van de staat om gemeentebelastingen door 
te storten aan de gemeenten). 
 
De ingebrekestelling kan reeds geschieden vooraleer de schuld opeisbaar is (ingebrekestelling ad 
futurum), zie hoger. De rente kan evenwel maar lopen vanaf het tijdstip van opeisbaarheid. 
 
Bij schuldvorderingen van een handelaar kan de verwijlrente niet lopen zolang de schuldenaar 
niet in kennis is gesteld van het nummer van de bankrekening van de handelaar (art. 1 derde zin 
KB nr. 56 van 10 november 1967). 
 
Op gerechtskosten (inbegrepen voorgeschoten kosten van deskundig onderzoek) kan er geen 
interest lopen voor de uitspraak van het vonnis waarin een partij tot die kosten is veroordeeld 
(Cass. 30 maart 2001)1127. 
 
Ook bij een aanspraak wegens onverschuldigde betaling is er bij goede trouw van de ontvanger 
geen vergoedende rente verschuldigd vanaf de datum van de oorspronkelijke betaling, maar 
slechts rente verschuldigd vanaf de ingebrekestelling (art. 1378 BW). Dat geldt ook voor een 

                                                
1119  Hof Antwerpen 9 december 2009, RW 2011-2012, 1303. Vgl. ook Kh. Turnhout 18 januari 2013, RW 2016-
17, 113. 
1120 Rb. Antwerpen 11 februari 2013, RW 2014-15, 750. 
1121 Hof Brussel 4 januari 2011, 2008/AR/1030, Justel nr. F-20110104-2. 
1122 Hof Bergen 8 mei 2013, JLMB 2014, 203 noot C. BIQUET-MATHIEU. 
1123 Cass. 17 oktober 2008, C.07.0214.N. 
1124 Hof Brussel 28 november 2003, .... 
1125  Zie bv. Hof Brussel 17 februari 2015, TBO 2015, 268 = RW 2015-16, 704. 
1126 nr. F.08.0012.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20090508-3 
1127 Cass. 30 maart 2001, C.97.0330.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20010330-5. 
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verplichting tot restitutie van een betaalde geldsom na nietigverklaring van een overeenkomst 
(Cass. 5 januari 20121128).  
 
Bij lastgeving geldt de regel van art. 1996 BW: “De lasthebber is van de geldsommen die hij voor zijn 
eigen gebruik heeft besteed, interest verschuldigd te rekenen van het tijdstip waarop hij van die sommen gebruik 
heeft gemaakt; en van het door hem verschuldigde saldo, te rekenen van de dag dat hij in gebreke gesteld is”. 
 
Bij sommige schulden loopt de interest van rechtswege (zie bv. art. 23 W.Venn.). 
 
Bij een waardeschuld is de interest een element van de schadebegroting (zie hoger). 
 

Rentevoet 
 
* Behoudens geldige contractuele bedingen geldt de "wettelijke rentevoet", zoals bepaald door 
de Wet van 5 mei 1865. Deze bepaling werd gewijzigd door de programmawetten van  27 
december 2006 en 8 juni 2008: 
- in fiscale en sociale-zekerheidsschulden wordt de rentevoet rechtstreeks door de wet zelf 
vastgelegd: nu 7 %; ook voor de terugvordering van onverschuldigd betaalde SZ-bijdragen1129; 
behoudens wetsbepalingen die daarvan expliciet afwijken (zoals art. 28 § 1 van de RSZ-Wet van 
28 juni 19691130). 
- in andere zaken jaarlijks in januari aangepast aan de gemiddelde Euribor-rentevoet van 
december, verhoogd met 2% en afgerond naar het hoger gelegen kwart, en gepubliceerd in het 
B.S. 
 
Voor aanspraken op betaling van de prijs van goederen of diensten door ondernemingen en 
overheden gelden de bijzondere bepalingen van de wetgeving inzake bestrijding van 
betalingsachterstand bij handelstransacties (Wet 2 augustus 2002 bestrijding van 
betalingsachterstand bij handelstransacties, gewijzigd bij wet van 22 november 2013 met ingang 
van 16 maart 2013; voor aanbestedingen reeds aangepast in het KB van 14 januari 2013); 
- vnl. van belang voor verwijlrente: dies pro homine bij verstrijken van wettelijk bepaalde termijn 
van achterstand; hogere wettelijke rentevoet (herfinancieringsrentevoet van de ECB + 8 %); 
invorderingskosten (in de nieuwe versie van de wet met een minimum van 40 Euro); 
eigendomsvoorbehoud tot levering mogelijk; 
- in de nieuwe RL en wet is de termijn in beginsel 30 dagen, met een dwingend maximum van 
60 dagen 
- geldt enkel voor de vergoeding voor de levering van goederen of diensten, niet voor andere 
geldschulden. Bv. niet van toepassing op de uitwinningsvergoeding van een handelsagent: Cass. 
29 oktober 20091131. 
 
* Voor de vraag of een hogere interest kan worden bedongen, zie onder strafbedingen. 
 
* Kwalificatie van de interest: “gerechtelijke interest” bestaat eigenlijk niet. Contractuele interest 
blijft contractueel, ook voor de periode na het vonnis (Cass. 23 april 20071132). Ook interest na 
ontbinding is een contractuele interest. 
                                                
1128 Cass. 5 januari 2012, C.10.0712.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120105-3 
= RW 2013-14, 902. 
1129 Arbeidshof Brussel 16 juni 2011, RW 2012-13, 1267. 
1130  Over de uitleg daarvan op dit punt, zie Cass. 6 januari 2014, S.12.0067.F, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20140106-2. 
1131 C.08.0448.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20091029-10 
1132 ipr.be 2007 nr. 3 = RW 2010-2011, 800. 
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Bijkomende schade 

 
Behoudens andersluidende overeenkomst wort de schade door laattijdige betaling forfaitair 
vergoed door de verwijlrente; de schuldeiser heeft geen aanspraak op een hogere vergoeding bij 
bv. muntontwaarding, behalve in geval van bedrog1133.  Ook bij een restitutieplicht na 
nietigverklaring van een overeenkomst is er in beginsel geen vergoeding wegens 
muntontwaarding1134. 
 

Kapitalisatie (“anatocisme”) 
 
Basisregel = art. 1154 B.W., zo te begrijpen dat kapitalisatie van interest mogelijk is zodra de 
interest een heel jaar gelopen heeft, niet dat interest al een jaar verschuldigd moet zijn om  te 
worden gekapitaliseerd1135. 
 
Kapitalisatie is uitgesloten bij interest wegens terugbetaling van belastingen e.d. conform art. 
418 WIB 1992 (Volgens Cass.  18 juni 20101136) maar niet bij interest op een schadevergoeding 
uit onrechtmatige daad, zij het enkel als schadevergoeding in concreto (niet reed krachtens art. 
1154 BW)1137. 
 
Kapitalisatie vereist een ingebrekestelling; een conclusie kan ook gelden als ingebrekestelling, 
mits daarin de aandacht wordt gevestigd op de kapitalisatie1138. In sommige gevallen werd de 
kapitalisatie verworpen omdat de aanmaning niet duidelijk genoeg was (maar enkel in vage 
termen van kapitalisatie sprak1139). 
 
Hoofdstuk 14. Schadevergoeding wegens niet-nakoming van een verbintenis 
 

Rol van de schadevergoeding 
 

1° Vervangende schadevergoeding (positief contractsbelang) 
 
Op de eerste plaats kan de verplichting tot schadevergoeding in de plaats komen van de primaire 
verbintenis tot nakoming of herstel. Het gaat hier dan om een uitvoering bij equivalent (in 
tegenwaarde) wanneer nakoming of herstel in natura geen plaats vindt.  
 
Deze regel is niet beperkt tot contractuele verbintenissen maar geldt voor elke nakomings- of 
herstelverbintenis die niet in natura wordt uitgevoerd. Zo heeft elke schuldenaar van een zaak 
de verplichting de tegenwaarde ervan te betalen indien hij toerekenbaar tekortkomt aan de 
verplichting de zaak te leveren: 

                                                
1133 Kh. Brussel 20 juni 2008, RW 2011-12, 706. 
1134 Cass. 28 november 2013, C.12.0556.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20131128-3. 
1135 Cass. 26 september 2014, C.13.0004.N, Hechtel-Eksel/Sportinfrabouw, Ius & Actores 2015, 183 = RW 2015-16,  
1136  Cass. 18 juni 2010, RW 2010-2011, 1393 noot M. DELANOTE met andersluidende concl. Adv.g. HENKES. 
1137 Cass. 30 april 2012, S.10.0051.F, faill. Pompes Funèbres M.,  
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20120430-1= RW 2013-14, 903; Cass. 5 september 
2013, C.12.0374.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20130905-2 = RW 2014-15, 1224. 
Zie eerder Cass. 22 december 2006, RW 2006-07, 1439 noot A. VAN OEVELEN. 
1138  Cass. 7 oktober 2011, C.10.0227.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20111007-1. 
1139  Kh. Brussel 20 juni 2008, RW 2011-12, 706. 
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- dit geldt ook voor de niet-voorbrenging van verbeurdverklaarde goederen1140,1141;  
- ook bij onverschuldigde betaling is er een verplichting tot betaling van de tegenwaarde van de 
prestatie indien deze niet in natura kan worden teruggegeven. In beginsel dient de waardering 
te gebeuren op het ogenblik van de restitutieplicht, d.i. bv. bij de vernietiging van een 
overeenkomst het tijdstip van de vernietiging (en niet het tijdstip van het sluiten van de 
overeenkomst)1142. 
 
Omgekeerd kan van een verbintenis tot herstel van schade uit onrechtmatige daad in beginsel 
eveneens herstel in natura gevorderd worden eerder dan een vergoeding in geld (zie hoger); uit 
het feit dat een schade door het tijdsverloop niet meer in natura kan worden hersteld, kan echter 
niet worden afgeleid dat er geen vergoeding (bij equivalent) verschuldigd is1143. 
 
De toewijzing van verbeurdverklaarde goederen aan de benadeelde (art. 43bis Sw) kan ook een 
vorm van herstel uitmaken; zij kan dan ook slechts geschieden voor zover de burgerlijke partij 
minstens ten belope van het toegewezen bedrag gegrond is1144. 
 
Volgens de heersende leer geldt er geen schadevergoeding bij equivalent bij de vrijwaring voor 
verborgen gebreken (de ontbinding of prijsvermidnering dekt enkel het negatief belang), tenzij 
op grond van art. 1645 BW, d.i. wanneer de verkoper het gebrek kende, door de rechtspraak 
uitgebreid naatr het geval waarin de gespecialiseerde verkoper het gebrek diende te kennen. Op 
die grond kan vergoeding van het positief contractsbelang worden gevorderd, zij het enkel 
binnen de hoger besproken korte termijn. 
 

2° Bijkomende schadevergoeding (gevolgschade of schade door aanvullende 
verbintenissen)  

a) Algemeen 
 
Ten tweede kan vergoeding gevorderd worden voor de schade die bijkomend door de 
toerekenbare niet-nakoming van een verbintenis is veroorzaakt, naast de primaire prestatie of 
het equivalent daarvan in waarde. Het gaat dan om gevolgschade (inbegrepen de schade 
veroorzaakt door vertraging in de nakoming), die onder meer kan bestaan uit schade aan 
(andere) goederen of uit ‘economische’ schade. Zie nader onder b. 
 
In geval van ontbinding gaat het om de schade die niet reeds gedekt wordt door de bevrijding 
van de niet uitgevoerde verbintenissen plus restitutie van de reeds uitgevoerde verbintenissen. 
Zoals gezegd gaat het om de vergelijking met de situatie die er zou geweest zijn bij correcte 
                                                
1140 Cass. 15 februari 2011, P.09.1566.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20110215-
4; Cass. 29 april 2014, P.14.0083.N, RW 2015-16, 789; Cass. 28 juni 2016, P.14.1132.N; Cass. 28 juni 2016, 
P.14.1588.N. De verbeurdverklaring zelf heeft in beginsel een “zakelijk” karakter, maar de verplichting om de 
goederen voor te brengen rust enkel op de veroordeelde. Het is dus ook enkel die schuldenaar die gehouden kan 
zijn tot vergoeding van de verbeurdverklaarde goederen in waarde. Wel kunnen bij sommige misdrijven alle daders 
van het misdrijf veroordeeld worden tot voorbrenging of vergoeding van de verbeurdverklaarde goederen (niet 
enkel de eigenaar ervan), zie m.b.t. art. 505 Sw. Cass. 16 december 2014, P.14.1149.N, RW 2015-16, 783; Cass. 13 
september 2016, P.15.0124.N. 
1141 Over de grondwettigheid van een verbeurdverklaring die verder reikt dan de omvang van de schade of het 
door het misdrijf bekomen voordeel heb ik twijfels; maar indien de verbeurdverklaring correct is, vloeit daaruit 
noodzakelijk voort dat die bij equivalent kan worden gevorderd indien ze niet in natura mogelijk is. 
1142  Zo ook HR 12 april 2013, http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BY8732. 
1143 Cass. 17 december 2012, S.11.0099.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20121217-9. 
1144 Hof Gent 28 januari 2014, RW 2014-15, 671. 
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nakoming van de overeenkomst (positief contractsbelang1145). Zoals gezegd heeft ook de partij 
ten laste van wie ontbonden is, recht op vergoeding van de schade die zij heeft geleden door de 
wanprestatie van de andere partij, ook al heeft zij de ontbinding niet gevorderd (Cass. 5 
december 2014, derde middel)1146. 

b) Bij koop-verkoop  
 
Bij koop-verkoop wordt ook deze bijkomende schadevergoeding in het geval van verborgen 
gebreken waarvoor vrijwaring verschuldigd is, gegrond op art. 1645 BW en de interpretatie 
daarvan, zodat zij enkel verschuldigd is indien de verkoper het gebrek kende, of een 
gespecialiseerde verkoper is die het gebrek diende te kennen. Bovendien geldt dat die 
schadevergoeding moet worden gevorderd binnen de hoger besproken korte termijn. 
 
Onder het Weens kooprecht geldt er eveneens een korte termijn; de schade aan andere geoderen 
dan de verkochte zou wel niet exclusief door het CISG worden geregeld, en ook op grond van 
nationaal recht kunnen worden gevorderd1147. 
 
De korte termijn geldt niet als men de aanspraak kan gronden op de vrijwaring wegens 
uitwinning (zie supra ...). 

c) Aanneming en huur 
 
Vergoeding voor gevolgschade voor verborgen gebreken moet ook bij aanneming en huur 
worden gevorderd binnen een korte termijn (zie de bespreing daarvan hoger bij uitvoering in 
natura). 

d) Bij vervoerovereenkomsten  
 
gelden bijzondere regels, ten dele door de werking van internationale verdragen. Het interne 
recht blijft gelden voor de niet geregelde onderwerpen - zo bv. regelt de CMR- enkel de 
aansprakelijkheid verlies of beschadiging van de vervoerde goederen, en voor vertraging in de 
aflevering, maar niet voor schade veroorzaakt aan andere goederen1148. 
 

3° Keuzeplicht 
 
Een contractspartij die noch uitvoering vordert (en zelf nakomt) noch ontbinding eist heeft 
daarentegen géén rechtsgrond voor een eis tot schadevergoeding1149. 
 

                                                
1145 Voor het beginsel: Cass. 13 oktober 2011, C.10.0642.N, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20111013-15.. 
1146  Cass. 5 december 2014, C.14.0061.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20141205-1. 
1147 P. SCHLECHTRIEM & I. SCHWENZER, Commentary on CISG (Oxford UP (3) 2010), 100-101 bij Art. 5 nr. 14, 
gecot. door M. KRUITHOF, " Aansprakelijkheid van verkopers voor schade veroorzaakt door verborgen gebreken: 
tijd voor een “decontaminatie” van artikel 1645 BW”, in Nicolas Carette and Britt Wetys (eds.), Verantwoord 
Aansprakelijkheidsrecht : liber Amicorum Aloïs Van Oevelen, (385) 398 vn 70. 
1148 Cass. 23 januari 2014, C.12.0356.N, RW 2016-17, 105 noot F. BLOCKX. 
1149 Cass. 15 mei 2009, RW 2009-2010, 1432 noot K. VANHOVE = 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20090515-1. Zo ook Hof Antwerpen 28 juni 2004:, 
NjW 2005, 1056 
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Schade en causaliteit bij gevolgschade 
 

1° Algemeen 
 
Zie de bespreking bij onrechtmatige daad mut.mut. De bespreking bij onrechtmatige daad 
handelt wel over het ontstaan van een verbintenis tot herstel wegens niet-naleving van een 
zorgvuldigheidsplicht of andere plicht ook als die nog geen verbintenis inhoudt, terwijl het hier 
op de eerste plaats gaat om de schade veroorzaakt door de niet-nakoming van een reeds 
geldende verbintenis, doch ook kan gaan om de schade veroorzaakt door de overtreding van 
een nevenplicht die geen zelfstandige verbintenis zou zijn. 
 

2° Beperking contractuele aansprakelijkheid tot voorzienbare schade (art. 1150 BW) 
 
Bv. Cass. 4 februari 20101150: de voorzienbaarheid betreft enkel de oorzaak van de schade, niet 
de omvang ervan. 
 

3° Miskenning nevenplichten bij verlening wilsrechten 
 
Wanneer er een voorkeurrecht in geval van verkoop wordt verleend, dan houdt dit in dat men 
de gerechtigde tijdig en voldoende informeert over de voorgenomen verkoop; omgekeerd moet 
de gerechtigde wel aantonen dat hij het recht zou hebben uitgeoefend indien die verplichtingen 
waren nagekomen – vb. In Hof Luik 1 februari 20111151. 
 

Schadebeperkingsplicht schadelijder  
 
De schadebeperkingsplicht geldt ook bij contractuele aansprakelijkheid, bv. Cass. 17 mei 
20011152: “niettemin gebiedt in een geest van loyaliteit de redelijke maatregelen te treffen die 
zijn schade kunnen matigen of binnen zekere grenzen houden”. 
 

Begroting van de schade 
 
Zie de bespreking in Deel II. 
 

Straf- en schadebedingen  
 

1° Toepasselijke regels in het algemeen 
 
aa) Voor de wet van 1998 had de rechtspraak 2 toetsingsniveaus ingebouwd:  
1° enerzijds nietigverklaring van het beding indien het a priori punitief is, d.w.z. groter dan de bij 
contractsluiting potentiële schade (sedert Cass. 17 april 19701153); Cass. 29 februari 19961154 
voegde eraan toe dat de werkelijke schade een element mag vormen in de beoordeling van wat 
bij de contractsluiting potentiële schade was; 

                                                
1150 Cass. 4 februari 2010, C.09.0246, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20100204-8, 
Jaarverslag cassatie 2010, 17. 
1151 Hof Luik 1 februari 2011, JLMB 2012, 1416. 
1152 jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20010517-8 
1153  Cass. 17 april 1979, Arr. 1970, 764, “biljartarrest”. 
1154  Cass. 29 februari 1996,  Arr. 1996, 208. 
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2° anderzijds beperking indien post factum onevenredig met werkelijke schade (Cass. 18 februari 
19881155);  
 
bb) Bij Wet van 23 november 1998 werd in art. 1231 § 1 BW een matigingsbevoegdheid voor 
de rechter ingevoerd  “wanneer de som kennelijk het bedrag te boven gaat dat de partijen 
konden vaststellen om de schade wegens de niet-uitvoering van de overeenkomst te vergoeden”. 
Welk gevolg heeft dat voor de 2 daarvoor bestaande toetsingsniveaus ? 
 
1° Cass. 6 december 20021156: een schadebeding groter dan de potentiële schade kan op die 
grond niet nietig verklaard worden, enkel verminderd. In de recente cassatierechtspraak lijkt er 
ook geen ruimte meer voor nietigverklaring in plaats van vermindering voor “zuivere” 
strafbedingen (louter punitieve functie, niet gemengd vergoedend-punitief) (Cass. 12 april 
2013)1157. Bij toepassing van art. 1231 BW moet de rechter het beding matigen tot het bedrag 
van de bij contractsluiting voorzienbare potentiële schade, voor zover die niet minder bedraagt 
dan de werkelijke schade (Cass. 22 oktober 2004)1158.  
Dat is anders in consumentenovereenkomsten, waar art. VI.83, 24° (iuncto VI.84) WER de 
nietigverklaring voorschrijft. Volgens de rechtspraak van het HvJ mag de rechter het 
onrechtmatig (straf)beding in een consumentenovereenkomst niet matigen maar enkel nietig 
verklaren1159. 
 
2° Ook de inperking wegens rechtsmisbruik (zie hierboven) blijft nog mogelijk. Zie bv. Hof 
Brussel 10 november 20051160. 
 
3° De matigingsbevoegdheid van art. 1231 BW is van dwingend recht, en kan dus niet bij 
overeenkomst worden uitgesloten; deze uitsluiting wordt voor ongeschreven gehouden (pro non 
scripto) maar maakt het schadebeding zelf nog niet nietig (Cass. 5 maart 2007)1161. 
 
cc) In consumentenovereenkomsten geldt bovendien art. VI.83, 24° WER, krachtens welke 
bepaling bedingen tot schadevergoeding onrechtmatig en dus nietig zijn indien de vergoeding 
duidelijk niet evenredig is aan het nadeel dat door de verkoper kan worden geleden. 
 
dd) Enkele toepassingen: 
- Schadebedingen bij leasing: Cass. 8 november 2001. In casu werd aanvaard dat de 
bewoordingen toerekening van de realisatiewaarde van het goed op het schadebeding uitsloten 
en zulks geldig was. 
- Schadebedingen bij niet-nakoming aankoop onroerend goed: een schadebeding van 15 % is 
overdreven, een van 10 % wordt soms aanvaard en soms overdreven geacht en gematigd1162. 
                                                
1155  Cass. 18 februari 1988, RW 1988-89, 1226. 
1156 Cass. 6 november 2002, RABG 2003, 645 noot J. BAECK =JLMB 2003, 1485 noot P. WERY. 
1157 Cass. 12 april 2013, C.12.0498.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20130412-3 = 
RW 2013-2014, 1382. 
1158  Cass. 22 oktober 2004, RW 2005-2006, 460 noot D. MERTENS. 
1159  HvJ 20 mei 2013, C-488/11, Asbeek Brussel t. Jahani BV, eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0488:NL:HTML; HvJ Unicaja Banco et 
Caixabank, C-482/13, C-484/13, C-485/13 et C-487/13, EU:C:2015:21, point 29). 
 Toepassing in Hof Gent 2 februari 2005, Jb. handelspr. 2005,324 noot P. DE VROEDE. 
1160 RW 2006-07, 790 noot I. SAMOY & K. VANDERSCHOT 
1161 Cass. 5 maart 2007, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20070305-4 
  = RW 2010-2011, 321. 
1162  Voor een voorbeeld van een uitvoerig gemotiveerde vermindering tot 4 %: Hof Gent 29 jan 2013, NjW 2014, 
357 noot R. STEENNOT. Voor een vermindering van 15 % naar 10 %: Rb. Gent 12 november 2013, RW 2015-
16, 26. 
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- schadebeding van de spoorwegen: onevenredig karakter onvoldoende gemotiveerd in een 
vonnis dat werd verbroken door cassatie 6 december 20161163. 
 

2° Toepassingsgebied - getroffen bedingen - opzeggingsbedingen 
 
* Zgn. opzeg- of verbrekingsbedingen die een partij een “recht” geven om de overeenkomst te 
berekenen tegen betaling van een vergoeding zouden geen strafbedingen zijn en dus niet aan de 
toetsing van strafbedingen onderworpen zijn: Cass. 22 oktober 19991164, Cass. 30 maart 
20011165, Cass. 6 september 20021166; dit lijkt m.i. erg op “ceci n’est pas une pipe”... tenzij er 
een daadwerkelijke en geen illusoire optie is voor de opdrachtgever. 
 
* Hof Brussel 15 september 20091167 oordeelde dat een wederbeleggingsvergoeding bij 
vervroegde terugbetaling van een krediet geen strafbeding is. Maar Hof Brussel 18 juni 2009, 
waartegen de voorziening werd verworpen door Cass. 28 april 20111168, oordeelde dat een 
forfaitaire vergoeding wegens het niet-opnemen van een toegestaan krediet wel een strafbeding 
vormt. Cassatie oordeelde “Il appartient au juge du fond d’apprécier si la somme dont cet acte stipule le 
paiement constitue la réparation d’un dommage ou est la contrepartie d’une faculté de résiliation unilatérale.” 
 
* Bedingen die verwarring scheppen tussen beide soorten, zijn in een 
vastgoedmakelaarsovereenkomst met een consument nietig volgens art. 4 van het KB van 12 
januari 2007. 
 
* Zolang een partij recht heeft de uitvoering van een overeenkomst te vorderen bij verbreking 
door de andere, gaat het om een strafbeding en geen louter opzeggingsbeding met 
schadevergoeding1169. 
 
* Een take-or-pay beding is in beginsel géén strafbeding: de betalingsverplichting is in beginsel 
de primaire verplichting die de afnemer aangaat in ruil voor de terbeschikkingstelling van de 
goederen (bv. gas) door de leverancier.  Dat de afnemer de gereserveerde voorraad niet kan 
gebruiken, is eerder een probleem van imprevisie. 
 
* Controle op rechtsmisbruik bij niet-strafbedingen 
 
Art. 1231 BW en de bijzondere bepalingen van art. VI.83, 17° en 24° WER zijn niet van 
toepassing, maar het gemeen recht is wel van toepassing: 
 
- In ieder geval geldt het verbod van rechtsmisbruik ook voor deze bedingen1170. 
                                                
1163 Cass. 6 december 2016, P.15.1090.N, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20161206-4 = 
RW 2016-17, 1500. 
1164 Cass. 22 oktober 1999, Pas. 1999, 1373. 
1165 Cass. 30 maart 2001, Arr. 2011, 566. Het ging in casu nochtans om een toepassing van art. 1794 B.W. wat 
wil zeggen dat de opdrachtgever dat opzeggingsrecht sowieso had, ook zonder dat het bedongen was en zonder 
dat hij er een prijs voor moest betalen (andere dan vergoeding van de werkelijke schade). 
1166 Cass. 6 september 2002, Pas. 2002, 1546. Zie verder onder meer (in een makelaarsovereenkomst) Hof Brussel 
14 januari 2014, JT 269. 
1167 Hof Brussel 15 september 2009, NjW 2010, 285. 
1168 Cass. 28 april 2011, C.10.0117.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20110428-6 = 
JLMB 2011, 1017 = TBBR 2013, 88 = BFR 2012, 122 noot J. BAECK, “Als vergoeding wegens afstand vermomd 
strafbeding ontmaskerd”. 
1169 Hof Luik 25 februari 2013, TBBR 2014, 183. 
1170 Hof Brussel 18 januari 2007, JT 2007, 358; Hof Gent 7 januari 2008, DCCR 2008, 80; J. DEL CORRAL en 
V. SAGAERT, ‘Contractuele bedingen over opzegging, verlenging en vernieuwing: een analyse naar gemeen 
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Hof Brussel 1 december 20091171 beschouwde een opzegbeding evenmin als een schadebeding, 
maar besliste tevens dat het in een consumentenovereenkomst wel te toetsen is aan de regels 
inzake onrechtmatige bedingen ("kennelijk onevenwicht"). 
Hof Antwerpen 27 november 20061172: geen strafbeding, maar wel beperkt door het verbod 
van rechtsmisbruik (in casu echter niet bewezen). 
 
- Normaal moet ook het speculatieverbod gelden net zoals voor strafbedingen: indien de 
schuldeiser een groter voordeel haalt bij de verbreking dan bij nakoming van de overeenkomst, 
is het beding nietig naar analogie van Cass. 17 april 19701173. 
 
- en in consumentenovereenkomsten ook de algemene toetsingsnorm van art. I.8, 22° en VI.82 
WER  
 
- alsook art. VI.83, 27° WER (dat volgens de letter ervan echter enkel geldt voor het behoud 
van reeds betaalde sommen en niet voor nog te betalen vergoedingen). 
 

3° Bijzondere wetsbepalingen 
 
Bij sommige overeenkomsten heeft de wet schadebedingen ook nog specifiek beperkt, bv.: 
- bij de lening mag de verwijlrente bovenop de basisrente nooit meer bedragen dan 0,5 % op 
het verschuldigd gebleven kapitaal per jaar. Men kan dat niet omzeilen door een “korting” toe 
te kennen bij tijdige betaling: de maximale verhoging dient in vergelijking met de werkelijk 
overeengekomen interest te worden bepaald – Cass. 9 maart 20121174. 
- in het KB Vastgoedmakelaardij van 12 januari 2007 tot max. 75 % van de overeengekomen 
commissie. 
 
Omgekeerd gelden de gemeenrechtelijke regels inzake beperking op schadebedingen niet voor 
schadebedingen die in wetgeving of verordeningen zijn bepaald (behoudens toetsing aan hogere 
normen), zoals bv. art. 11 van de type-overeenkomst sociale huur (bepaald bij BVR in uitvoering 
van de Vlaamse Wooncode)1175.  
 

4° Reciprociteitsvereiste bij consumentenovereenkomsten 
 
Art. VI.83, 17° WER eist reciprociteit bij schadebedingen. In overeenkomsten onder Boek VI 
WER zijn schadebedingen volgens die bepaling nietig indien ze niet wederkerig zijn 
(boomerangbepaling) en een gelijkwaardige (niet noodzakelijk identieke) schadevergoeding 
inhouden. Buiten Boek VI WER om kan de rechter evenwel niet op grond van de billijkheid 
hetzelfde beslissen1176. Er is evenmin automatisch sprake van rechtsmisbruik wanneer een 

                                                
recht’, in P. NAEYAERT en E. TERRYN (eds.), Beëindiging van overeenkomsten met handelstussenpersonen, Brugge, die 
Keure, 2009, 77; Rb. Hasselt 28 mei 2001, TBBR 2002, 243; Rb. Gent, 29 oktober 2004, NjW 2005, 456, noot R. 
STEENNOT 
1171  NjW 2010, 631 noot R.STEENNOT 
1172 RW 2008-09, 1770 
1173  Zo STIJNS, Verbintenissennrecht I (2005), 183, Hof Brussel 12 december 1995, RW 1996-97, 985 n. K. VAN 
RAEMDONCK; J. BAECK, “Over strafbedingen en straffe opzegbedingen”, RABG 2004, 435 
1174 Cass 9 maart 2012, nr.C.10.0330.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120309-5 
= RW 2013-14, 1175. 
1175 Cass. 9 september 2016, C.15.0454.N, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20160909-5 
= RW 2017-18, 170 noot B. HUBEAU en T. VANDROMME. 
1176  Cass. 7 september 2012, C.11.0630.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20120907-1; zie ook Cass. 22 november 2012, C.11.0443.F, 
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overeenkomst wel interest inrekent bij laattijdige betaling door de ene partij maar deze uitsluit 
ten laste van de andere partij (in casu op de huurwaarborg)1177. 
 
Reciprociteit veronderstelt niet dat de bedinger ook tot het schadebeding moet gehouden zijn 
voor alle wanprestaties van dezelfde graad, men kan dus wel een verschil maken in het 
foutcriterium - zo Hof Bergen 16 maart 20101178. 
 
Sommige rechtspraak zet ook een vrijstelling van ingebrekestelling om interest te doen lopen 
terzijde als een niet-wederkerig beding wanneer het niet in beide richtingen werkt1179. 
 
Voor een meer specifieke regeling, zie Art. 3, 4° KB 12 januari 2007 vastgoedmakelaars, waarin 
zowel de wederkerigheid als de gelijkwaardigheid van de sanctie nader omschreven worden. 
 
Hoofdstuk 15. Bevrijdende verjaring 
 

Voorwerp en aard van de verjaring 
 

1° Materieelrechtelijke aard: de aanspraak als voorwerp. 
 
De verjaring is een materieelrechtelijke en geen procesrechtelijke vraag. Voorwerp van de 
verjaring is de aanspraak.  
Bv. wanneer een benadeelde de verjaring stuit door burgerlijke partijstelling, geldt die stuiting 
ook voor bij afzonderlijke eis geldend gemaakte aanspraak van de gesubrogeerde (die immers 
dezelfde aanspraak is als de subrogant)1180. 
 
De verjaring is dan ook aanspraakgebonden en niet persoonsgebonden: wanneer de aanspraak 
overgaat op een nieuwe titularis, bv. door cessie, subrogatie, (oneigenlijke) natrekking, enz..., 
gaat ze over in de staat waarin ze zich verjaringsrechtelijk bevindt1181. 
 

2° Aard van de verjaring: wilsrecht. 
 
Men kan de verjaring best zien als een wilsrecht, d.w.z. dat er beroep op moet worden gedaan - 
dat beroep kan ook gebeuren bij wijze van verweer. Dat verklaart dat de rechter de verjaring 
niet ambtshalve kan inroepen (art. 2223 BW) (evenmin als een relatieve nietigheid), behalve 
wanneer het om een regel van openbare orde gaat. In zijn arrest van 28 oktober 2013 besliste 
het Hof van cassatie dat de verjaring van terugvorderingen van onverschuldigde 
dienstverleningsprestaties door het OCMW wel van openbare orde is, en dus ambtshalve moet 
worden opgeworpen1182. 
 

3° Gevolgen van de verjaarde schuld. 
 

                                                
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20121122-2. 
1177 Cass. 22 november 2012, C.11.0443.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-
20121122-2. 
1178  Hof Bergen 16 maart 2010, RRD 2010, 198 
1179 Vred. Antwerpen (2) 29 januari 2015, RW 2015-16, 157. 
1180 Cass. 14 april 2010, RW 2012-2013, 12. 
1181  Hof Antwerpen 8 september 2010, RW 2012-13, 307; Cass. 20 februari 2012, C.10.0687.F, RW 2014-15, 
181 (verzekeraar schadelijder gesubrogeerd in rechtstreekse aanspraak tegen verzekeraar aansprakelijke); Pol. 
Brugge 13 januari 2013, RW 2013-14, 1113. 
1182  Cass. 20 oktober 2013, NjW 2014, 174 noot I. COENEN & A. VANDERHAEGHEN. 
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Omgekeerd kan een verjaarde schuld nog bij wijze van verweer worden ingeroepen (quae 
temporalia sunt ad agendum, perpetua ad excipiendum).  
 
Een verjaarde schuldvordering kan wel niet meer gebruikt worden om een eigen schuld te 
verrekenen (een schuldeiser van een verjaarde schuldvordering kan zich nl. niet op 
schuldvergelijking beroepen indien de vereisten voor schuldvergelijking niet waren vervuld voor 
de verjaring intrad (Cass. 13 juni 20141183); de schuldvergelijking kan wel na de verjaring worden 
ingeroepen indien aan de vereisten ertoe was voldaan voor de verjaring intrad1184). 
 
Een verjaarde schuld blijft een natuurlijke verbintenis1185. Vrijwillige betaling daarvan kan niet 
worden teruggevorderd, "tenzij de betaling niet kan worden opgevat als de voldoening van een 
door de betaler erkende schuld" (Cass. 6 maart 20061186).  
 
Een verjaarde schuld kan ook nog in andere opzichten relevant zijn1187. 
 

Vertrekpunt en termijnen 
 
Algemeen: Het onderscheid in verjaringsregels tussen contractuele en buitencontractuele 
aansprakelijkheid blijft vanuit het grondwettelijk gelijkheidsgebod problematisch: 
- In arrest 150/2012 besliste het GwH dat de verjaring van de aansprakelijkheid van een notaris 
dezelfde moet zijn bij een onderhandse en een authentieke akte, en dat zo men in het tweede 
geval de termijnen inzake buitencontractuele aansprakelijkheid zou toepassen, dit 
discriminerend is1188. Dezelfde redenering moet er m.i. toe leiden dat bv. ook de 
aansprakelijkheid van een arts niet anders kan verjaren naargelang die contractueel of 
buitencontractueel is.  
- In arrest nr. 164/2014 werd de 10-jarige verjaring die begint te lopen ongeacht de kennis 
eveneens ongrondwettig geacht wanneer toegepast op een derde-begunstigde van een 
derdenbeding1189. 
 

                                                
1183 Cass. 13 juni 2014, Immobilière Christiaens, C.11.0595.F, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20140613-3 = RW 2014-15, 1543. Voordien was dit 
niet duidelijk en kon men voor de stelling dat de schuldvergelijking wel nog kan, een aanwijzing vinden in de regel 
dat een tegeneis strekkende tot schuldvergelijking nog voor het eerst in hoger beroep kan worden ingesteld, ook 
zonder dat aan de voorwaarden voldaan is die daarbuiten gelden om een tegeneis voor het eerst in hoger beroep 
in te stellen (regel die we vinden in Cass. 10 april 1978, Arr. 917; Cass. 10 september 1982, Arr. 55; Cass. 4 
december 1989, Arr. 467; Cass. 18 januari 1991, Arr. 525; Cass. 22 januari 2004, RW 2005-2006, 424 noot S. 
MOSSELMANS & Ph. THION, "De voor het eerst in hoger beroep ingestelde tegenvordering"). 
1184  Zie Cass. 24 april 1997, TBH 1997, 572. 
1185 Cass. 29 november 2013, C.12.0540.F, RW 2014-15, 939. 
1186 RW 2009-20, 149. 
1187 Bv. als vereiste voor herstel in eer en rechten dient de schade te worden hersteld, ook al is de aanspraak 
daarop verjaard: Cass. 8 december 2010, RW 2011-2012, 830 noot A. VANDEPLAS. 
1188 GwH nr. 150/2012 van 13 december 2012, www.const-court.be/public/n/2012/2012-150n.pdf, besproken 
door J. GOEMAERE “De la prescription de l’action en responsabilité notariale à la nature de la relation juridique 
entre le client et le notaire”, RNB april 2013, nr. 3073. 
1189 GwH 13 december 2012, www.const-court.be/public/n/2014/2014-164n.pdf = RW 2015-16, 298 noot E. 
VERJANS, “Aanvangspunt van de verjaringstermijn voor persoonlijke rechtsvorderingen op de helling?”= JT 2015, 
220 met commentaar E. WEEMAELS, “Des discriminations en matière de point de départ du délai de prescription 
des actions en responsabilité contractuelle en extracontractuelle”, JT 2015, (685) = TBH 2015, 706 noot S. SOMERS 
“Zijn er dan geen zekerheden meer? Over de toets van de verscheidenheid tussen contractueel- en 
buitencontractueel aansprakelijkheidsrechtelijke (verjarings-)regels en van verjaring bij sluipende schade en bij 
verborgen gebreken aan de rechten van de mens”. 
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We bespreken hier enkel de verjaring in het verbintenissenrecht. Aanspraken gegrond op een 
zakelijk recht verjaren eerst na 30 jaar; zo ook de aanspraak op wederoverdracht aan de 
onteigende van een goed dat niet wordt aangewend voor het onteigeningsdoel1190. Biedt de 
onteigenaar het goed terug te koop aan, dan moet de onteigende zijn recht wel binnen de 3 
maanden uitoefenen1191. 
 
Ten onrechte oordeelt sommige rechtspraak dat de aanspraak op vergoeding wegens het 
exclusief genot van een mede-eigendom onverjaarbaar is, zogezegd omdat ook het recht op 
verdeling onverjaarbaar is1192. 
 

1° Termijn en vertrekpunt verjaring aanspraken uit buitencontractuele 
aansprakelijkheid 

a) Toepassingsgebied van de verjaring van 5 c.q. 20 jaar 
 
Art. 2262bis I, 2 BW bepaalt de verjaring op 5 c.q. 20 jaar, d.i. 20 jaar vanaf feit, 5 jaar vanaf de 
kennis van de schade (of verzwaring ervan) en identiteit aansprakelijke. Dit geldt voor: 
- aanspraken tot schadevergoeding of herstel uit onrechtmatige daad; ook voor precontractuele 
aansprakelijkheid inbegrepen wegens incidenteel bedrog1193; ook voor objectieve 
aansprakelijkheden, inbegrepen de aansprakelijkheid wegens nabuurhinder – al wordt die 
gegrond op art. 544 BW1194. Niet echter voor een wettelijk recht op vergoeding ter compensatie 
van een wettelijke erfdienstbaarheid1195. 
- Het is anderzijds niet evident dat die termijn (5/20) ook geldt voor aanspraken op rechtstreekse 
rechtsbescherming van subjectieve rechten. Zo verjaart de pauliana als een aanvechting m.i. na 
10 jaar en niet na 5 jaar; wanneer er naast of in plaats van de pauliana een aanspraak tot 
schadevergoeding tegen de wederpartij wordt ingesteld, verjaart die wel na 5 jaar; het 
vertrekpunt van de termijn van 10 jaar voor de pauliana kan gedefinieerd worden zoals bij 
nietigverklaring: wanneer het gebrek diende te worden ontdekt, bij bedrog wanneer het effectief 
werd ontdekt. Maar volgens cassatie geldt ook voor de pauliana de termijn van (2262bis, I, 2 BW) 
(5/20 jaar)1196.  

b) Nader over het vertrekpunt van de subjectieve termijn 
 

                                                
1190  Voor het vertrekpunt van die verjaring, zie Cass. 28 juni 2012, RW 2013-14, 1231: eerst vanaf de erkenning 
door de onteigenaar dat het goed niet zal worden aangewend voor die bestemming. 
1191 art. 3 W. 27 mei 1870, in Vlaanderen vervangen door art. 68 Onteigeningsdecreet 24 februari 2017. 
1192 Hof Brussel 18 juni 2013, RW 2014-15, 1544. Wel is juist is dat de inbreng van schulden als bewerking in 
het keder van de verdeling, niet verjaart: Hof Gent 27 maart 1958, T.Not. 152. 
1193 Cass. 2 oktober 2009, C.08.0118.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20091002-5 
= RW 2011-2012, 1713. 
1194 Cass. 20 januari 2011, C.09.0306.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20110120-3 
= JLMB 2011, 1141 = RW 2012-13, 1137 met in noot verwijzing naar rechtsleer in dezelfde zin. Eerder Hof Luik 
30 maart 2009, JLMB 2011, 1156; Hof Antwerpen 27 oktober 2010, NjW 2011, 304 noot JdC; idem Vred. Doornik 
14 oktober 2014, JT 2015, 680. 
1195  Cass. 28 september 2012, NjW 2013, 74 noot J. DEL CORRAL. 
1196 Cass. 26 april 2012, C.11.0143.N, Lenaerts / Keirens, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120426-3 = RW 2012-13, 944 noot G. VELGHE 
“Daadwerkelijke kennisname” als aanvangspunt van de vijfjarige verjaringstermijn (art. 2262bis, § 1, tweede lid 
BW). De schemerzone tussen “kennen” en “behoren te kennen”. 
Anders, m.i. terecht: Hof Gent 29 maart 2012, NjW 2013, 316. Het cassatie-arrest wordt ook bekritiseerd door 
A.K. LENAERTS, “Fraus omnia corrumpit”, RW 2013-2014, (362) 367-368. 
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De kenbaarheid wordt subjectief ingevuld, zo blijkt uit de parlementaire stukken en uit een 
arrest van 26 april 2012: de overschrijving in de hypotheekregisters van een akte die een 
schuldeiser zou benadelen is niet voldoende om de termijn van 5 jaar te doen lopen1197. Wel 
vereist kennis van de schade niet noodzakelijk een kennis van de omvang van de schade1198 
noch van een zeker en vaststaand oorzakelijk verband (het is voldoende dat benadeelde in staat 
is een causaal verband te leggen tussen het schadeverwekkend feit en de schade)1199. 
 
Voor de schade die de werkgever lijdt door de arbeidsongeschiktheid van de werknemer, gaat 
het om de kennis van zijn schade als werknemer, die er slechts is wanneer de werkgever 
vergoedingen moet betalen waar geen arbeidsprestatie tegenover staat1200. 

c) Nader over het vertrekpunt van de objectieve termijn 
 
Bij een fout van de overheid loopt de verjaring niet zolang de fout voortduurt1201. 
 
Bij aansprakelijkheid van de Staat voor fouten van de rechterlijke macht loopt verjaring pas 
wanneer het foutieve vonnis is ingetrokken (Cass. 5 juni 20081202) of het gelijkgestelde feit 
waardoor aansprakelijkheid mogelijk wordt (Cass. 25 maart 2010, zie hoger). 
 
Dat de twintigjarige termijn loopt vanaf de schadeveroorzakende gebeurtenis kan strijdig zijn 
met het EVRM, en met name een probleem vormen wanneer wetenschappelijk kan worden 
aangetoond dat het voor schadelijders in de meeste gevallen onmogelijk is om de schade binnen 
de verjaringstermijn te ontdekken; zo besliste het EHRM in een Zwitserse zaak inzake asbestose 
waarin de toepasselijke objectieve termijn overigens een stuk korter was dan 20 jaar1203. 
 

2° Termijn en vertrekpunt voor verjaring van bevoegdheden tot nietigverklaring 
 
- nietigverklaring van rechtshandelingen (art. 1304 BW): 10 jaar; maar een aanspraak op 
schadevergoeding wegens incidenteel bedrog verjaart als buitencontractuele aanspraak (zie 
hierboven). Deze termijn betreft enkel relatieve, en geen absolute nietigheden1204. 
 

                                                
1197 Cass. 26 april 2012, C.11.0143.N, Lenaerts / Keirens, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120426-3 = RW 2012-13, 944 noot G. VELGHE 
“Daadwerkelijke kennisname” als aanvangspunt van de vijfjarige verjaringstermijn (art. 2262bis, § 1, tweede lid 
BW). De schemerzone tussen “kennen” en “behoren te kennen”. Zie ook E. WEEMAELS, “Des discriminations 
en matière de point de départ du délai de prescription des actions en responsabilité contractuelle en 
extracontractuelle”, JT 2015, (685) 687 nr. 6. 
1198 Cass. 9 december 2010, C.10.0306.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20101209-
11 = JLMB 2012, 201. 
1199 Cass. 5 mei 2014, C.12.0605.N, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20140905-7 = RW 
2015-16, 1268. 
1200 Cass. 9 december 2010, C.10.0306.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20101209-
11 = JLMB 2012, 201. 
1201 Cass. 2 februari 2017, C.15.0298.F, L.H./B. Staat (BiZa) 
1202 Cass. 5 juni 2008, C.07.0073.N, Vulex, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20080605-4 = 
RW 2008-9, 800 noot A VAN OEVELEN. 
1203 EHRM 11 maart 2014, in Howald Moor e.a. t. Zwitserland, hudoc.echr.coe.int/?i=001-141567? 
1204 Cass. 10 september 2015, C.12.0533.N, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20150910-2. 
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3° Termijn en vertrekpunt voor verjaring van andere obligatoire aanspraken in het 
algemeen 

a) Toepassingsgebied van de tienjarige termijn  
 
Voor schuldvorderingen andere dan buitencontractuele aansprakelijkheid bedraagt de termijn 
10 jaar (2262bis, I 1 BW). Deze categorie omvat ook: 
- een aanspraak op nakoming in natura van een voorkeurrecht, dit blijft een obligatoire 
aanspraak en geen zakelijke aanspraak1205; 
- een bevoegdheid tot het lichten van een optie, voor zover geen kortere termijn is 
overeengekomen1206; 
- een aanspraak op vergoeding voor een wettelijke erfdienstbaarheid; dit is geen 
aansprakelijkheidsaanspraak en valt dus onder de tienjarige termijn1207; 
- aanspraken uit onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking. 
 
Kortere termijnen gelden bij bepaalde overeenkomsten: 
- verzekeringsovereenkomsten, zie infra; 
- arbeidsovereenkomsten: 5 jaar, doch slechts tot 1 jaar na beëindiging overeenkomst 
- agentuurovereenkomsten: 5 jaar, doch slechts tot 1 jaar na beëindiging overeenkomst. 
 
Merkwaardig genoeg oordeelde het Hof van cassatie dat een aanspraak van een principaal jegens 
een handelsagent op terugbetaling van teveel betaalde commissies, géén contractuele aanspraak 
is, en dus niet onder de verkorte verjaring valt1208. Ook een aanspraak van een werkgever op 
terugbetaling van een onverschuldigde betaling is geen contractuele aanspraak en valt niet onder 
de bijzondere verjaringstermijn voor arbeidsovereenkomsten1209. 

b) Vertrekpunt van de termijn 
 
De termijn loopt slechts op het ogenblik waarop de verbintenis dient te worden uitgevoerd. Bij 
een verbintenis tot rekenschap en verantwoording loopt de verjaring dus slechts vanaf het 
ogenblik dat die rekenschap diende te worden gedaan1210. Bij een verbintenis onder termijn of 
voorwaarde begint de verjaring slechts te verlopen na die termijn of het vervullen van die 
voorwaarde1211. Bij een verbintenis tot contratuele schadevergoeding loopt de termijn niet 
zolang de schade nog niet is ontstaan of nog hypothetisch is1212. Dat de schuldeiser geen kennis 
heeft van de wanprestatie, schort echter het vertrekpunt van de verjaring niet op1213. 
 

                                                
1205  Hof Luik 17 oktober 2011, JLMB 2012, 1436. 
1206 Cass. 26 mei 2014, C.13.0450.F, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20140526-2 
= RW 2015-16, 690. 
1207  Cass. 28 september 2012, RW 2013-14, 858. 
1208 Cass. 9 mei 2016, C.14.0442.N, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20160509-5. 
1209 Cass. 10 oktober 2016, S.14.0061.N, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20161010-1 
1210  Hof Antwerpen 20 juni 2011, RW 2013-14, 787. 
1211  Algemeen cass. 22 september 2016, C.16.0043.F, RW 2017-18, 79; Bv. Hof Brussel 14 november 2012, 
TBH 2014, 371, in casu betreffende de korte termijn van 1 jaar van art. 26 Handelsagentuurwet, nu art. X.24 WER.  
1212 Cass. 16 oktober 2017, C.16.0189.F, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=F-20171016-3, in 
casu een fout die maakt dat de huurhernieuwing gevaargd door de handelshuurder vernietigbaar was: zolang de 
verhuurder de nietigheid niet inroept, loopt de verjaring niet voor de aansprakelijkheid van de notaris die een fout 
zou hebben gemaakt die de nietigheid veroorzaakte. 
1213 Cass. 3 oktober 2016, C.15.0101.F, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=F-20161003-2 
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Evenwel kan men uit recente rechtspraak afleiden dat de verjaring geschorst wordt telkens 
wanneer de schuldeiser op grond van de wet of door een wettelijke regeling verhinderd wordt 
de aanspraak uit te oefenen1214.  
 

4° Art. 2277 BW 

a) Toepassingsgebied 
 
Wat valt er onder de vijfjarige verjaring van art. 2277 BW ? 
- ook wettelijke verbintenissen zoals alimentatieschulden1215. 
- commissielonen die periodiek worden uitbetaald op basis van een raamovereenkomst1216 
 
De bepaling kreeg nadien wel een ruime uitleg ingevolge grondwetsconforme interpretatie door 
het GwH:  
- arrest 15/20051217 inzake waterleveringen,  
- arrest 13/20071218 voor telefoonkosten, dit laatste gevolgd door Cass. 25 januari 20101219; 
- arrest GwH nr. 6/20111220 voor bijdragen in de gemeenschappelijke lasten van een mede-
eigendom. 
Bij wet van 6 juli 2017 werd vervolgens art. 2277 II ingevoegd, dat de termijn van 5 jaar doet 
gelden voor "Schuldvorderingen wegens levering van goederen en diensten via distributienetten 
voor water, gas of elektriciteit of de levering van elektronische communicatiediensten of 
omroeptransmissie- en omroepdiensten via elektronische communicatienetwerken". 
 
Ook de interest op een aanspraak uit veroordeling (actio judicati) verjaart na 5 jaar (zie hoger). 
 
Niet onder 2277 BW vallen: 
- volgens Cass. 16 november 20011221 een bezettingsvergoeding of benuttingsvergoeding (onder 
meer die van de ene mede-eigenaar jegens de andere wegens genot voor meer dan zijn aandeel); 
uitsluiting die volgens het GwH verantwoord is1222; 
- wanneer de gehele schuld op voorhand vaststaat, zoals in een leasingovereenkomst van 
bepaalde duur1223. Bij leningen op afbetaling betreft art. 2277 enkel het interestgedeelte en niet 
de kapitaalsaflossingen1224, en dat is niet ongrondwettig (GwH nr. 2014/401225); 
                                                
1214 Cass. 2 november 2015, C.10.0410.F, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20151102-1. 
1215 Cass. 8 december 2000, RW 2000-01, 1172. 
1216 Cass. 25 juni 2015,  C.14.0283.F, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=F-20151016-2 = RW 
2016-17, 1540. 
1217 GwH 15/2005, grondwettelijkhof.be/public/n/2005/2005-015n.pdf. 
1218 grondwettelijkhof.be/public/n/2007/2007-013n.pdf, RW 2007-2008, 1711 noot C. LEBON. 
1219 Cass. 25 januari 2010, C.09.0410.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20100125-3 
= 2010, 1307. 
1220  GwH 13 januari 2011, nr. 6/2011,  RW 2011-2012, 684 noot S. BOULY “Time flies... ook voor de syndicus 
bij het invorderen van schulden met betrekking tot de gemeenschappelijke lasten van mede-eigendom” = NjW 
2011, 335, noot CL “Toepassingsgebied artikel 2277 BW: het Grondwettelijk Hof zet de trend verder”. 
1221  C.00.0624.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20011116-6 = RW 2002-03, 1053 
noot C. LEBON.  
1222 GwH 10 maart 2016, www.const-court.be/public/n/2016/2016-039n.pdf = RW 2015-16, 1664. 
1223 Hof Antwerpen 6 september 2010, RW 2010-2011, 1651. 
1224 Cass. 3 december 2015, C.13.0576.N, RW 2016-17, 1540.  
1225 www.const-court.be/public/n/2014/2014-040n.pdf, RW 201314, 1655: “Ten aanzien van het doel de 
schuldenaar te beschermen tegen de opeenstapeling van periodieke schulden over een te lange periode vertonen 
de schulden betreffende het deel van de maandelijkse afbetalingen dat overeenstemt met de terugbetaling van het 
ontleende kapitaal geen gelijkenissen met de interesten bedoeld in artikel 2277 IV B , vermits die kapitaalschulden 
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- aanspraken op terugbetaling van ten onrechte betaalde uitkeringen vallen in beginsel niet onder 
deze termijn1226, zij het dat een reeks bijzondere wetsbepalingen daarvoor een vijfjarige termijn 
bepalen (art. 114 Wet 22 mei 2003 voor terugvordering van onterecht uitbetaalde wedden e.d. 
door de Staat;  art. 16 algemene bepalingenwet van 16 mei 2003 voor terugvordering van 
onterecht uitbetaalde wedden e.d. door deelstaten), en het GwH het ontbreken van een 
gelijkaardige verjaringsregel hiervoor in andere gevallen (in casu voor terugvordering van 
onterecht uitbetaalde wedden e.d. door een gemeente) ongrondwettig oordeelde1227. 
 
De toepasselijkheid van art. 2277 BW sluit niet uit dat de schuldvordering reeds eerder kan 
verjaren op grond van art. 2272 BW (kwijtende verjaring van 1 jaar)1228. 

b) Lopen van de vijfjarige termijn 
 
Die loopt voor elke termijn vanaf de opeisbaarheid van die termijn1229. 
 
Interest vervalt dag na dag, zodat de verjaring ook dag op dag 5 jaar na het vervallen ervan (of 
een tijdige stuiting) intreedt1230. 
 

5° In het verzekeringsrecht 
 
In de verzekeringswetgeving geregeld is de verjaring van contractuele aanspraken tussen 
partijen, en van rechtstreekse aanspraken van schadelijder jegens verzekeraar (art. 89 VerzW, 
voorheen 35 LVO).  
 
Zo gelden in de verhouding tussen de verzekeraar en de benadeelde niet de regels inzake de 
verjaring van de schuldvordering van de verzekerde jegens de verzekeraar (w.o. de driejarige 
termijn), maar de aparte regel van art. 88 § 2 Wb.Verz.1231. Net zoals de zgn. “volmaakte 
rechtstreekse vordering”, verjaart de aanspraak die voortvloeit uit het eigen recht dat de 
benadeelde tegen de verzekeraar heeft, door verloop van een termijn van 5 jaar, te rekenen vanaf 
het schadeverwekkend feit; indien de benadeelde evenwel bewijst dat hij pas op een later tijdstip 
kennis heeft gekregen van zijn recht tegen de verzekeraar, begint de termijn pas te lopen vanaf 
dat tijdstip, maar hij verstrijkt in elk geval na verloop van tien jaar, te rekenen vanaf het 
schadeverwekkend feit (art. 88 § 2 Wb.Verz.)1232.  Er geldt dus een dubbele termijn volgens 
                                                
verminderen bij elke afbetaling, dan wel stagneren, bij gebrek aan enige afbetaling. 
1226 Cass. 3 oktober 1994, Arr. Cass. 1994, nr. 414; Cass. 21 mei 2001, Arr. Cass. 2001, nr. 299. 
1227 GwH 14 december 2017,  
1228  Cass. 8 januari 2015, RW 2015-16, 818 noot M. DE RUYSSCHER. 
1229 Toegepast op alimentatievorderingen: Hof Gent 18 november 2014, RW 2015-16, 189. Het deert dus niet 
dat het vonnis als titel meer dan 10 jaar oud is. 
1230 Cass. 27 juni 2014, C.13.0494.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20140627-3 = 
RW 2014-15, 1543 = Ius & Actores 2015, 181. 
1231 Deze loskoppeling werd voorheen reeds toegepast in de rechtspraak (Cass. 14 september 1972, Arr. 1973 I 
59 = Pas. 1973 I 54 = RCJB 1975, 40 kritische noot G VERNIMMEN-VAN TICHELEN; ten gevolge daarvan 
gold voor de rechtstreekse vordering toen de gemeenrechtelijke verjaringstermijn van 30 jaar); maar in de toen 
geldende wetgeving (art. 38 Verzekeringswet 1938) was dat een anomalie. 
Volgens de bedoeling van de wetgever geldt art. 88 § 2 ook voor de rechtstreekse vorderingen in de 
brandverzekering van art. 122 Wb.Verz., al verwijst dat artikel niet uitdrukkelijk daarnaar. In die zin M. 
FONTAINE, Verzekeringsrecht, Larcier 1999, p. 357 nr. 837; G. JOCQUE, "Verjaring en verzekering", in I. Claeys 
e.a., Verjaring in het privaatrecht. Weet de avond wat de morgen brengt ?, Kluwer  Mechelen 2005, p. 208. 
1232 Cass. 6 april 2006 C.05.0050N, Federale verzekeringen t. F.R. en Fortis besliste op het gebied van overgangsrecht 
dat, vermits deze rechtstreekse vordering als dusdanig maar ontstond door de invoering in 1992, de gerechtigde 
voor de inwerkingtreding daarvan in de onmogelijkheid was zijn recht geldend te maken en de verjaring dus pas 



© Matthias Storme Gent-Mariakerke - versie 23 februari 2018  
 

258 

hetzelfde beginsel als bij buitencontractuele aansprakelijkheid (supra), waarbij het vertrekpunt 
van de vijfjarige termijn voor de verjaring van de rechtstreekse aanspraak jegens de verzekeraar 
begint te lopen wanneer de schadelijder kennis krijgt van zijn recht jegens de verzekeraar1233. 
 
Het gaat om een bijkomende beëindigingsgrond naast diegene die volgt uit de verjaring van de 
schuldvordering van de benadeelde jegens de aansprakelijke (geregeld door het BW). In 
beginsel dienen beide verjaringsregimes dus cumulatief te worden toegepast. Om te beletten 
dat ze te zeer zouden worden losgekoppeld (de termijnen verschillen immers, evenals stuitings- 
en schorsingsgronden) bepaalt art. 89 § 4 Wb.Verz.1234 wel dat stuiting of schorsing van de 
verjaring van de aanspraak van de benadeelde tegen een verzekerde1235 ook stuiting of 
schorsing van de verjaring van zijn aanspraak tegen de verzekeraar tot gevolg heeft (wat men 
in de Duitse rechtsleer de "Gleichlauf" noemt).  
 

6° Regresaanpraken 
 
Bij regresaanspraken loopt de verjaring eerst vanaf het ontstaan van het regresrecht, d.i. het 
tijdstip van de verarming (normaal) het tijdstip van de betaling). Bijzondere bepalingen kunnen 
afwijkende verjaringstermijnen bepalen, bv. 3 jaar voor regres door de verzekeraar (art. 88 § 3 
VerzW (voorheen 34 § 3 LVO)), zowel jegens de verzekeringnemer zelf als jegens een andere 
verzekerde, en wel te rekenen vanaf de betaling1236. 
 
Voor een vrijwaring jegens uitwinning, zie art. 2257 III BW. 
 
Wanneer er heffingen betaald werden aan de overheid in strijd met het gemeenschapsrecht, en 
deze met name betaald werden door een vertegenwoordiger, dan moet die vertegenwoordiger 
die door zijn opdrachtgever in teurgbetaling is aangesproken, zich nog kunnen keren tegen de 
overheid in terugbetaling, ook al is de bijzondere termijn waarbinnen hij een eigen vordering in 
terugbetaling tegen de overheid kan instellen (zoals die infra 8 worden besproken), verstreken. 
Dit volgt uit de rechtspraak van het HvJ en werd toegepast in een cassatie-arrest van 8 mei 
20171237. 
 

7° Actio iudicati 

a) Algemeen  
 
De aanspraken die voortspruiten uit een vonnis of arrest verjaren in beginsel na 10 jaar, ook 
indien de aanspraak waarop de veroordeling gegrond is na een kortere termijn verjaart1238; 

                                                
begon te lopen op 1 januari 1993. 
1233  Cass. 21 mei 2010, JLMB 2012, 196. 
1234 Ingevoerd door de Wet van 22 augustus 2002. Voorheen bestond deze Gleichlauf-regel enkel voor sommige 
volmaakte rechtstreekse vorderingen, met name in art. 15 § 2 WAM (dat door de Wet van 22 augustus 2002 werd 
afgeschaft wegens dubbel gebruik met het nieuwe 89 § 3 Wb.Verz.). 
1235 De kennisgeving aan de eigen schadeverzekeraar is niet voldoende, ook niet wanneer de 
aansprakelijkheidverzekeraar van de aansprakelijke daarvan kennis krijgt: Cass. 10 april 2014, C.13.0447.N, RW 
2015-16, 1309. 
1236 Cass. 1 maart 2013, C.12.0188.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20130301-3. 
1237 Cass. 8 mei 2017, C.16.1021.N, curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-96/10, met verwijzing naar 
HvJ 8 september 2011, Q-Beef NV / Belgische Staat, curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-89/10, en 
F.Bosschaert / Belgische Staat, curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-96/10 
jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20170508-1. 
1238  Cass. 31 mei 2012, C.10.0539.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120531-5. 
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dezelfde termijn geldt voor de verjaring van de aanspraken uit een arbitrale uitspraak (nieuw art. 
1722 BW). De verjaring loopt in beginsel vanaf de uitspraak zelf1239.  Het gezag van gewijsde 
van de uitspraak verjaart natuurlijk niet, en blijft gelden als het bewijs van de rechtstoestand op 
datum van de uitspraak (bv. bewijs van eigendom of een zakelijk recht). 
 
Dit geldt ook bij provisionele veroordeling door de strafrechter: 10 jaar vanaf dat vonnis1240. 
 
Deze verjaringstermijn geldt ook voor het recht om tegen de beslissing een rechtsmiddel (bv. 
hoger beroep) aan te wenden (recht dat immers ook uit die beslissing voortspruit)1241. 
 
Wanneer jaren na een strafrechtelijke veroordeling, de rechter aan de burgerlijke partij een 
schadevergoeding toekent onder "medisch en fiscaal voorbehoud", kunnen de aanspraken uit 
dit voorbehoud wel worden uitgeoefend gedurende 20 jaar vanaf die uitspraak (en niet vanaf de 
eerdere veroordeling)1242. 
 
Heeft een eiser een veroordeling bekomen van meerdere schuldenaars (zodat zijn 
schuldvordering verjaart volgens de regel van de actio iudicati), en oefent degene die de 
veroordeling uitvoert, zijn subrogatoire vordering uit jegens een medeschuldenaar, dan geldt 
daarvoor de verjaring van de actio iudicati (en niet de oorspronkelijke verjaringstermijn)1243 (m.i. 
gaat het hier om een regresvordering versterkt door subrogatie, maar ook in dat geval dient het 
regresrecht in casu te worden gekwalificeerd als actio iudicati). 

b) Periodieke betalingen 
 
Bij periodiek verschuldigde betalingen zal de verjaring maar lopen wanneer de betaling opeisbaar 
is  (bv. alimentatie1244). 
 
De interest op de principale veroordeling blijft bij toepassing van art. 2277 BW blijft wel verjaren  
5 jaar na de opeisbaarheid van de interest1245.  
 

8° Verjaringen voor en tegen de overheid 

a) Algemene regeling 
 
Volgens de “nieuwe” regeling inzake verjaring vorderingen voor en tegen de Staat (Art. 113 tot 
116 Wet 22 mei 2003) geldt het gemeen recht, behalve (art. 114) een vijfjarige verjaring voor 
terugvordering van onterecht uitbetaalde wedden e.d.: 

                                                
1239  Hof Gent 15 februari 2011, RW 2013-14, 1506. Eerder zo Cass. 7 maart 2003, RW 2004-05, 225; Cass. 
18 februari 2010, Arr.Cass. 2010, 474. 
1240 Cass. 18 februari 2010, C.09.0237.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20100218-
9. 
1241  Bv. Arbhof Antwerpen-Hasselt 15 oktober 2012, T.Verz. 2013, 160. 
1242 Cass. 3 februari 2010, P.08.1771, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20100203-2. 
1243 Cass. 7 april 2017, C.15.0534.N, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20170407-2  = RW 
2017-18, 698 noot B. VAN DEN BERGH. 
1244 Hof Gent 18 november 2014, RW 2015-16, 189. Het deert dus niet dat het vonnis als titel meer dan 10 jaar 
oud is. 
1245 Hof Antwerpen 8 april 2010, RW 2011-2012, 374, voorziening in cassatie verworpen bij arrest Cass. 31 mei 
2012, C.10.0539.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120531-5 = RW 2012-13, 462 
noot T. DELWICHE, “Gerechtelijke moratoire interest verjaart na vijf jaar” 
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- voor alle federale en programmatorische overheidsdiensten van het algemeen bestuur in 
werking getreden op 1 januari 2010 (Art. 134 lid 3 zoals bepaald door de Programmawet 23 
december 2009; deze data gelden niet noodzakelijk voor andere hoofdstukken dan de 
verjaringsregels); voor terugvordering van geldelijke tegoeden geldt de termijn van 30 jaar zoals 
voor revindicaties (zie art. 115 en 116). 
- Voor staatsbedrijven zonder rechtspersoonlijkheid, administratieve openbare instellingen met 
rechtspersoonlijkheid en administraties met beheersautonomie maar zonder 
rechtspersoonlijkheid is dit gebeurd op 1 januari 2012 (enkel Titel V, waaronder de 
verjaringsregels; de rest treedt pas in werking op 1 januari 2014 voor die diensten). 
- Art. 100 I gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit (KB 17 juli 1991) blijft van 
toepassing op de schuldvorderingen op de federale Staat die vóór de inwerkingtreding van de 
wet van 22 mei 2003 zijn ontstaan (artikel 131 II W. 22 mei 2003). 
 
In fiscale zaken geldt het gemeen recht voor zover de fiscale wet er niet van afwijkt1246. Wel 
geldt er een bijzonder vertrekpunt voor de verjaring wanneer de belastingschuld betwist is, nl. 
pas na de herberekening na beslissing1247.  
 
Wanneer de interest van rechtswege loopt, begint deze verjaringstermijn te lopen zodra de 
interest loopt en niet eerst vanaf de aanmaning tot betaling ervan1248. 

b) Enkele bijzondere regels in het intene recht 
 
Voor de vordering tot nietigverklaring voor de Raad van State gelden korte verjaringstermijnen, 
die evenwel pas beginnen te lopen "op voorwaarde dat de betekening door de administratieve 
overheid van de akte of van de beslissing met individuele strekking het bestaan van die 
beroepen alsmede de in acht te nemen vormvoorschriften en termijnen vermeldt. Indien aan 
die verplichting niet wordt voldaan dan nemen de verjaringstermijnen een aanvang vier 
maanden nadat aan de betrokkene de akte of de beslissing met individuele strekking ter kennis 
werd gebracht" (art. 19 Wetten Raad van State). Dat de verzoekende partij kennis zou hebben 
van die termijn, doet daaraan geen afbreuk1249. 
 
De verjaring van aanspraken wegens onverschuldigde betaling van sociale zekerheidsprestaties 
worden geregeld in art. 30 Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de 
sociale zekerheid voor werknemers. Sinds de programmawet van 28 juni 2013 (art. 55, in 
werking 1 augustus 2013) bepaalt art. 30/2 van die wet dat in geval van bedrog, arglist of 
bedrieglijke handelingen, de termijn ingaat in op de dag waarop de instelling daarvan kennis 
heeft. Vergelijkbare regels en termijnen vinden we in de Sluitingswet 26 juni 2002 zoals gewijzigd 
door de Programmawet 30 juli 2013 voor terugvordering van ten onrechte betaalde 
vergoedingen aan werknemers bij sluiting van ondernemingen. 

                                                
1246 Cass. 22 september 2011, nr. F.10.0052.N, Dossche Mills t. Financiën = RW 2013-14, 222 = Arr.Cass. 2011 nr. 
492 concl. A-g D. Thijs. Zie eerder reeds Cass. 10 september 2010, F.09.0063.N, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20100910-3. 
1247  Zie onder meer Cass. 18 maart 2013, S.12.0069.F, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20130318-9 (in casu betreffende de bijzondere 
bijdrage sociale zekerheid). 
1248  Cass. 9 juni 2011, C.10.0307.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20110609-2 = 
RW 2011-12, 1335, noot Bart VAN DEN BERGH, 'De verjaring van de eis tot terugbetaling van onterecht geïnde 
belastingschulden: species van het genus schuldvordering ten aanzien van de overheid?' = NjW 2011, 461, noot 
SDR 'Verjaring van vorderingen tegen de overheid in fiscale zaken'. 
1249 RvS 2 mei 2016, K.Goossens/Hogeschool Gent, www.raadvst-consetat.be/Arresten/234000/600/234606.pdf = 
RW 2016-17, 261. 
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Voor en tegen de deelstaten: algemene bepalingenwet van 16 mei 2003: gemeen recht, behalve 
(art. 16) een vijfjarige verjaring voor terugvordering van onterecht uitbetaalde wedden e.d. 
- in werking voor het Brussels Gewest (1 januari 2007), de Duitstalige Gemeenschap (1 januari 
2010) en sinds 1 januari 2012 voor Vlaanderen (gewest, gemeenschap, Vlaamse rechtspersonen), 
het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap.  
- moet nog in werking treden voor de COCOF (normaal 1 januari 2015, zie art. 17 zoals 
gewijzigd door de Programmawet-II van 26 december 2013). 
 
Inzake overheidsopdrachten kunnen er wel bijzondere bepalingen gelden (zie onder meer art. 
73 KB 14 januari 2013 AUR overheidsopdrachten, te vervangen ingevolgde de nieuwe wet). 
 
Ook waar er bijzondere rgeels gelden, en niet het gemeen recht, blijft de regel gelden dat waar 
de niet-nakoming ook een misdrijf uitmaakt, de aanspraak niet kan verjaren voor de 
strafvordering1250. 

c) Enkele bijzondere regels in het EU-recht 
 
Er zijn ook bijzondere verjaringsregels in het EU-recht, bv. art. 3 Vo. 2988/95 betreffende de 
bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (4 jaar vanaf het 
ontstaan van het nadeel); deze verjaring begint niet eerst te lopen wanneer de overheid het 
nadeel heeft ontdekt - het HvJ besliste in dit verband dat “op de overheid een algemene 
zorgvuldigheidsplicht bij de controle van de regelmatigheid van de door haar verrichte betalingen ten laste van de 
begroting van de Unie (arrest Ze Fu Fleischhandel GmbH en Vion Trading, C-201/10 en C-202/10, 
EU:C:2011:282, punt 44). Het zou indruisen tegen die zorgvuldigheidsplicht om als dies a quo de dag van 
de ontdekking van de betrokken onregelmatigheid te nemen”1251. 
 

9° Art. 2277bis BW 
 
De korte verjaring van art. 2277bis BW voor verjaring geneeskundige verstrekkingen:  
1° geldt niet voor diergeneeskunde;  
2° geldt ook voor ziekenvervoer (Cass. 17 juni 20131252). 
 
De termijn loopt voor elke afzonderlijke prestatie vanaf de eerste dag van de maand na 
verstrekking (en dus niet pas vanaf het einde van de behandeling) (Cass.  12 juni 20091253). 
 

10° Aansprakelijkheid vereffenaars en bestuurders 
 
Aanspraken jegens vereffenaars q.q. verjaren volgens art. 198 § 1 Wb.Venn.; deze verjaring is 
autonoom in die zin dat van het gemeen recht afwijkende stuitingsgronden voor de 
onderliggende schuldvordering niet spelen1254. 
 

                                                
1250 Cass. 29 februari 2016, S.15.0049.F, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20160229-3 over 
het conflict tussen het oude art. 100 W. Rijkcomptabiliteit en art. 26 Voorb.T.Sv. 
1251 HvJ   6 oktober 2015, Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export, 
curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-59/14, randr. 28 
1252 Cass. 17 juni 2013, RW 2013-14, 227 noot C.I. 
1253 jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20090612-1 = RW 2011-2012, 1084. 
1254  Cass. 2 juni 2014, RW 2015-16, 662: de onderliggende schuldvordering van de RSZ kon worden gestuit bij 
aangetekende brief, de aansprakelijkheidsvordering van de RSZ jegens de vereffenaar evenwel niet. 
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De termijn loopt vanaf de verrichting, tenzij de fout  opzettelijk verborgen is gehouden; dan 
loopt de termijn vanaf de ontdekking. Echter begint de termijn in het laatste geval volgens de 
cassatierechtspraka hoe dan ook te lopen vanaf de faillietverklaring van de vennootschap1255. 
 

11° Andere bijzondere verjaringen 
 
- Eenjarige termijn bij aanspraken uit een vervoerovereenkomst (art. 9 IV Wet 
vervoerovereenkomsten); 
- eenjarige termijn bij aanspraken uit consumentenkoop voor gebreken die opduiken na de 
levering (art. 1649quater BW); daarbij moet eerst bepaald worden of er een non-conformiteit is, 
en darabij speelt de vraag of het gebrek opduikt binnen de garantietermijn (in beginsel 2 jaar 
vanaf de levering, voor tweedehandsgoederen inkortbaar tot minstens 1 jaar); is er non-
conformiteit, dan kan de verjaring spelen indien de aanspraak niet geldend wordt gemaakt voor 
de verjaring intreedt; die verjaringstermijn van één jaar begint te lopen vanaf het ontdekken van 
de non-conformiteit, maar kan ten vroegste aflopen 2 jaar na de levering (ook wanneer de 
garantietermijn slechts 1 jaar bedraagt1256);  
- bijzondere verjaringsregeling voor de aansprakelijkheid van advocaten (niet ongrondwettig: 
GwH 137/20011257); 
- voor milieuschade, zie art. 2277 ter BW, ingevoegd in 2007; 
- Boek XVII WER in omzetting van Richtlijn 2014/104 betreffende bepaalde regels voor 
schadevorderingen volgens nationaal recht wegens inbreuken op de bepalingen van het 
mededingingsrecht1258 bevat ook regels inzake verjaring. 
 

12° Overgangsrecht bij wijziging verjaringsregels 
 
Wanneer in burgerlijke zaken een wet voor de verjaring van de vordering een kortere termijn 
bepaalt dan die bepaald door de vorige wet, en het betrokken recht voor de inwerkingtreding 
van de nieuwe wet is ontstaan, begint de nieuwe verjaringstermijn ten vroegste met de 
inwerkingtreding van de nieuwe wet te lopen, zij het dat dit een eerder ingetreden verjaring 
overeenkomstig de oude regel niet zal verhinderen. Dit is een algemene regel volgens Cass. 30 
november 20091259. 
 

13° Nieuwe termijn van 6 maanden na vernietiging van de grondslag door het 
Grondwettelijk Hof 
 
Indien een bestuurshandeling niet meer kan aangevochten worden wegens overschrijding van 
de termijn daartoe, maar ze gegrond is op een bepaling die ongrondwettig wordt bevonden 
door het GwH, dan geldt er krachtens art. 18 Bijzondere W. op het Grondwettelijk Hof vanaf 
een arrest van nietigverklaring1260 een nieuwe termijn van 6 maanden om tegen die handeling 
(administratief of rechterlijk) beroep in te stellen. Het Hof van cassatie leidt daaruit af dat men 
na het verstrijken van die nieuwe termijn ook géén aanspraak meer kan uitoefenen op 
terugvordering wegens onverschuldigde betaling van wat men op grond van die 

                                                
1255 Cass. 12 september 2013, C.13.0045.N, EEG Slechthyis Verbist Izegem e.a., 
jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20130912-2 
1256 Zo uitgelegd door HvJ 13 juli 2017, Ferenschild, curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-133/16 
1257 grondwettelijkhof.be/public/n/2001/2001-137n.pdf. 
1258 eur-lex.europa.eu/legal-content/ALL/?uri=CELEX:32014L0104 
1259  RW 2011-2012, 267.  
1260 Bij een prejudiciële ongrondwettigverklaring geldt er vooreerst een nieuwe termijn om de nietigverklaring te 
vorderen:  
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bestuurshandeling heeft moeten betalen (Cass. 8 mei 20141261). 

Stuiting 1262 
 
Aangezien de 'burgerlijke vordering' tot herstel voorspruitend uit een misdrijf krachtens art. 26 
I Voorb.T.Sv. verjaart volgens de regels van burgerlijk recht, gelden de stuitingsregels uit het 
BW ook voor die burgerlijke vordering1263.  
 

1° Stuiting door inleiding van de eis (art. 2244 B.W.)  

a) Vorm van de stuiting 
 
“Dagvaarding” in deze bepaling wordt uitgelegd als elke inleiding van een eis1264 (inbegrepen 
bij verzoekschrift, vrijwillige verschijning enz.). Ook een verzoek tot arbitrage stuit de verjaring 
(nieuw art. 1678 BW).  
 
Niet stuitend is: 
-  een oproeping in verzoening1265, alsook  
- in beginsel evenmin een inleiding van een eis die enkel voorlopige maatregelen tot voorwerp 
heeft en geen beoordeling ten gronde (zie nuances onder ee)). 
 
Wel stuitend is: 
- De inleiding voor een onbevoegde rechter (art. 2246 BW). Het kan zowel om een Belgische 
als een buitenlandse rechter gaan1266, als om een rechter die geen rechtsmacht heeft wegens de 
exceptie van arbitrage. 
- Een nietige akte van inleiding van de eis; deze stuit de verjaring sedert de wijziging van art. 
2247 BW bij W. 16 juli 2012 (in werking 13 augustus 2012). Er was eerder reeds de lex specialis 
van art. 40 III Taalwet gerechtszaken (W. 15 juni 1935), volgens hetwelk een akte die nietig is 
wegens een miskenning van die Taalwet, de verjaring eveneens stuit. Volgens de rechtspraak 
neemt die stuiting wel een einde neemt door de uitspraak van de rechterlijke beslissing 
dienaangaande (vlg. GwH nr. 149/2012 van 6 december1267 2012 slechts grondwettig indien 
zo uitgelegd dat de stuiting pas op het ogenblik van de kennisgeving per gerechtsbrief een einde 
neemt). Bij betekening van een dagvaardingsexploot is wel vereist dat de zaak op de rol is gezet 
voor de inleidingszitting – zoniet is er geen stuiting1268, maar de datum van stuiting is wel die 
van de betekening (zoals bij een inleiding bij verzoekschrift de datum van neerlegging die van 
stuiting is).  
 

                                                
1261 Cass. 8 mei 2014, C.13.0153.N, gemeente Wemmel t. OVAM, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20140508-10 
1262 Recente literatuur: M. De RUYSSCHER, “Burgerlijke stuiting van de bevrijdende verjaring: een stand van 
zaken”, RW 2013-14, 843. 
1263 Cass. 22 november 2016, P.16.0505.N. 
1264  Bv. Cass. 18 november 2010, F.09.0125.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-
20101118-6. 
1265  Hof Gent 9 november 2006, NJW 2007, 707. 
1266 Cass. 13 oktober 2011, C.10.0579.N, RW 2013-14, 500. 
1267 RW 2012-13, 1330. 
1268  Cass. 25 oktober 2010, C.09.0615.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20101025-
1 = RW 2012-13, 577 = JLMB 2012, 200. 
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- De inleiding van een (incidentele) eis bij conclusie (maar een conclusie stuit de verjaring niet 
als er geen eis in wordt verwoord)1269.  
 
- Sinds de wijziging van art. 2244 BW in 2008 stuit een beroep tot vernietiging van een 
administratieve handeling bij de Raad van State dezelfde gevolgen t.o.v. de vordering tot herstel 
van de schade veroorzaakt door de vernietigde administratieve handeling als een dagvaarding 
voor het gerecht. 
 
- De burgerlijke-partijstelling voor de onderzoeksrechter zowel als bij de strafrechter geldt als 
een wijze waarop de  burgerlijke rechtsvordering in de zin van artikel 2244 BW wordt ingesteld 
en stuit dus ook de verjaring1270. 

b) Gevolg van de stuiting 
 
De stuiting door het instellen van de eis leidt tot een schorsing van de verjaring, die eerst terug 
begint te lopen vanaf de beëindiging van het geding1271. Er bestaat géén “verjaring van het 
geding” na 10 jaar1272, zoals soms werd betoogd. 
 
Het vonnis of arrest dat een provisie toekent aan de eiser, een onderzoeksmaatregel beveelt en 
de zaak naar de bijzondere rol verzendt, maakt geen einde aan het geding, zodat de verjaring 
nog niet loopt1273. 
 
Omgekeerd heft een dagvaarding gene stuitende werking ten aanzien van schuldvorderingen 
die nog niet opeisbaar zijn en waravan de verjaring nog niet loopt1274. 

c) Ongedaanmaking stuiting bij afwijzing eis 
 
Krachtens art.  2247 BW wordt de stuiting van de verjaring voor niet bestaande gehouden 
indien de eis wordt afgewezen. Dit geldt enkel indien de rechter de eis definitief heeft  willen 
afwijzen en niet indien hij aan de afgewezen eiser de mogelijkheid laat in een later stadium en 
onder bepaalde omstandigheden dezelfde eis opnieuw voor te brengen1275. Het is niet omdat 
de hoofdeis wordt afgewezen dat daardoor de stuitende werking van het instellen ervan niet 
meer zou gelden voor een later verwoorde eis die reeds virtueel in de oorspronkelijke eis was 
begrepen1276. 
                                                
1269  Bv. Cass. 18 november 2010, F.09.0125.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-
20101118-6; Rb. Brussel 4 maart 2011, JLMB 2013, 946. 
1270  Cass. 12 januari 2010, RW 2012-13, 103; Cass. 22 september 2011, F.10.0071.N, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20110922-8; Cass. 28 maart 2017, P.16.0751.N, 
jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20170328-4. Eerder Cass. 9 december 1996, RW 1996-97, 
1296. 
1271  Zie bv. Cass. 18 maart 2013, S.12.0084.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-
20130318-8. 
1272 Cass. 18 maart 2013, S.12.0084.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20130318-8 = 
JLMB 2013, 922; DEKKERS-DIRIX, Handboek II, 510 nr. 1223. 
1273 Cass. 7 juni 2012, C.11.0498.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120607-1 = 
RW 2014-15, 1260 Eerder Cass. 4 mei 1990, Arr.Cass. 1989-90, 1138; Cass. 29  november 1990, RW 1990-91, 
1201; Cass. 24 april 1992, RW 1992-93, 236; Cass. 7 mei 2001, RW 2001-02, 982, err. 1080; Cass. 17  maart 2003, 
RW 2003-04, 895, noot L. ELIAERTS; Cass. 8 mei 2006, Arr. Cass. 2006, 1044. 
1274  Cass. 10 juni 2016, C.15.0103.F, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=F-20160610-3 = RW 
2017-18, 379. 
1275  Cass. 27 mei 2010, RW 2012-13, 371. 
1276 Cass. 11 april 2014, C.12.0242.F, RW 2015-16, 503. 
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Ook de stuitende werking van een beroep bij de Raad van State wordt ongedaan gemaakt door 
de afwijzing van dat beroep1277. 
 
Echter, wanneer de strafrechter de op het bestaan van een misdrijf gebaseerde vordering van 
de burgerlijke partij definitief afwijst (door gebrek aan bewijs van het misdrijf dan wel gebrek 
aan oorzakelijk verband tussen het misdrijf en den aangevoerde schade), dan is de stuiting 
ongedaan gemaakt, en kan de instelling van de eis gegrond op dat misdrijf ook niet meer gelden 
als stuiting voor een eventuele aanspraak gegrond op een door de beklaagde begane quasi-
delictuele fout1278. Wanneer evenwel de burgerlijke rechtsvordering tijdig voor de strafrechter 
is ingesteld en er daarover nog geen in kracht van  gewijsde gegane beslissing is, blijft de 
strafrechter bevoegd voor de burgerlijke rechtsvordering ook als de strafvordering verjaard 
is1279. Is het het onderzoeksgerecht dat de verjaring van de strafvordering vaststelt, dan is dat 
niet bevoegd om zich uit te spreken over de burgerlijke vordering noch om deze bij het 
vonnisgerecht aanhangig te maken; wel kan de burgerlijke partij die zich voor de verjaring van 
de strafvordering burgerlijke partij heeft gesteld, zijn aanspraak dan nog geldend maken bij de 
burgerlijke rechter1280. 

d) Ongedaanmaking stuiting bij afstand van geding 
 
De afstand van de eis of van het geding doet eveneens de stuiting teniet (art. 2247 BW); dit 
vereist dus geen afstand van recht1281 (bij afstand van rechtsvordering of recht gaat de 
aanspraak zelf teniet en rijst de vraag dus niet). 
 
De weglating van de rol doet geen afbreuk aan de stuiting1282. 

e) Omvang van de stuiting ratione materiae 
 
Het instellen van een eis stuit de verjaring voor die eis alsmede de eisen die er virtueel in 
begrepen zijn, maar niet voor andere eisen1283: 
- een eis ingesteld tot vergoeding van een deel van de schade, bv. de morele schade die door het 
misdrijf is veroorzaakt, stuit de verjaring t.a.v. een ander deel van de schade, bv. de materiële 
schade, ook als dat niet onmiddellijk het voorwerp van de eis1284; 

                                                
1277  Hof Gent 8 juni 2012, TROS-nieuwsbrief 2012/9, 12. 
1278  Cass. 27 mei 2010, RW 2012-13, 371; Cass. 8 maart 2013, Verenigde Kamers, C.11.0770.N, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20130308-5 = RW 2014-15, 856,  na een eerdere 
cassatie in dezelfde zaak Cass. 4 mei 2009, C.08.0354.N, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20090504-1; Rb. Antwerpen 13 april 2015, RW 2016-
17, 1470. 
1279 Cass. 16 maart 2010, P.09.1519.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20100316-4; 
Hof Gent 14 december 2012, TROS-nieuwsbrief 2013 nr. 2 p. 19. 
1280  Cass. 3 december 2014, P.14.1198.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20141203-
3. 
1281  Cass. 24 april 2014, c.13.0271.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20140424-8 = 
RW 2014-15, 1188. 
1282 M. DE RUYSSCHER, RW 2013-14, (843) 847 nr. 10 met verwijzingen. 
1283 Cass. 5 mei 2001, Recente cassatie 2001, 233 noot C. LEBON "Dagvaarding en bevrijdende verjaring: omvang 
van de stuiting”; Cass. 8 mei 2006, S.05.0005.F, Arr.Cass. 2006, 1044. 
1284  Cass. 12 januari 2010, P.09.1266.N, RW 2012-13, 103, met als motivering dat “De oorzaak van een 
burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf is aldus het schadeverwekkend misdrijf waarop de burgerlijke 
partijstelling is gebaseerd”. 
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- Een eis tot betaling van een som stuit ook een eis tot betaling van interest op die som1285. 
 
De stuiting strekt zich traditioneel niet uit tot een eis met een andere oorzaak in de zin van het 
geheel van feiten en handelingen waarop een partij haar eis baseert (idem); maar volgens de 
recente cassatierechtspraak strekt de stuiting zich wel tot eisen met hetzelfde voorwerp (in casu 
een verbrekingsvergoeding wegens te korte opzeggintserlin virtueel begrepen in een 
verbrekingsvergoeding te berekenen volgens de gederfde commissielonen1286). 
 
Een eis in kort geding voor bewarende maatregelen stuit de aanspraak ten gronde niet1287. Een 
eis tot aanstelling van een deskundige houdt traditioneel geen eis in tot vergoeding van schade, 
maar er is rechtspraak die de dagvaarding zo uitlegt dat die er wel in begrepen is1288. 
 
Een vrij strikte opvatting vinden we in een arrest Hof Brussel 17 februari 20121289: een 
dagvaarding houdende eis tot geldendmaking van regresrechten door een verzekeraar houdt 
géén eis tot nietigverklaring van de verzekeringsovereenkomst in. 
 
In de meest recnte cassatierechtspraak wordt als criterium gebruikt of de dagvaarding "een 
vordering bevat die strekt tot de, zij het voorlopige, erkenning van het door de verjaring 
bedreigde recht"1290, wat voor een recht op schadevergoeding vereist dat reeds in kort geding 
erkenning van een recht op schadevergoeding werd aangevoerd. 
 
De stuiting van een virtueel inbegrepen eis helpt natuurlijk maar voor zover de stuiting niet 
ongedaan wordt gemaakt door de afwijzing van de ingestelde eis. 

f) Omvang van de stuiting ratione personae 
 
De instelling van de eis tegen de verkeerde persoon stuit niet de verjaring tegen de persoon die 
later in tussenkomst wordt gedagvaard. Dit geldt bv. ook wanneer eerst een feitelijke vereniging 
wordt gedagvaard en pas later de natuurlijke persoon die de leden kan vertegenwoordigen1291. 
 

2° Stuiting door beslag en in collectieve procedures 
 
Beslag stuit de verjaring van de schuldvordering van de beslaglegger; verzet bij exploot stuit de 
verjaring van de schuldvordering van de verzetdoende schuldeiser. Bij derdenbeslag wordt de 
verjaring van de beslagen schuldvordering gestuit door het beslag onder de derde; maar de 
verjaring van de verzekerde schuldvordering (oorzaak van het beslag) van de beslaglegger 
wordt slechts gestuit door de aanzegging of betekening aan de beslagen schuldenaar zelf (niet 
reeds door het beslag onder de derde zelf)1292. 

                                                
1285  Cass. 12 januari 2010, P.09.1266.N, RW 2012-13, 103; Cass. 7 juni 2012, C.11.0498.N, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120607-1 = RW 2014-15, 1260. Eerder Cass. 
24 april 1992, RW 1992-93, 236; Cass. 30 juni 1997, Arr.Cass. 1997, 732; Cass. 12 maart 2008, RW 2009-10, 928. 
1286 Cass. 24 april 2017, S.16.0078.F, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=F-20170424-3. 
1287 Traditionele leer, onder meer in Cass. 17 februari 1989, RW 1988-89, 1267; Hof Gent 7 november 2013, 
RW 2015-16, 794; Cass. 6 februari 2015, TBO 2015, 201 = RW 2016-17, 542. 
1288  Zie bv. Hof Antwerpen 20 september 2011, waartegen de cassatievoorziening op dit punt werd verworpen 
bij arrest van Cass. 7 november 2013, C.12.0095.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20131107-12. 
1289 Hof Brussel 17 februari 2012, RW 2014-15, 1468. 
1290 Cass. 19 september 2016, C.16.0021.F, RW 2017-18, 822 
1291 Cass. 3 april 2017, S.15.0009.N, juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20170403-2. 
1292 Cass. 20 mei 2010, F.09.0043.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20100520-6 = 
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De stuitende werking geldt niet enkel voor en uitvoerend, maar ook voor een bewarend beslag.  
 
De aangifte van schuldvordering in collectieve procedures werkt in een aantal gevallen stuitend: 
a) De aangifte in faillissement stuit de verjaring t.a. de boedel (en schorst ze tijdens de 
faillissementsprocedure), een louter voorbehoud voor vermeerdering stuit de verjaring niet; 
ze stuit én schorst de verjaring ook jegens de gefailleerde zelf - er is immers geen mogelijkheid 
om gedurende de faillissementsprocedure uit te voeren jegens de gefailleerde zelf1293; 
b) De aangifte in de collectieve schuldenregeling stuit eveneens de verjaring; deze is ook 
geschorst tot aan de verwerping, het einde of de herroeping van de aanzuiveringsregeling 
(argument ex art. 1675/7 §2 juncto 2251 BW), nl. als keerzijde van de opschorting van alle 
middelen van tenuitvoerlegging1294. 
c) Bij een procedure tot gerechtelijke reorganisatie van een schuldenaar wordt de verjaring van 
de schuldvordering gestuit door de neerlegging, door de schuldeiser, van een titel in het dossier 
van de GR (art. XX.40 WER, voorheen art. 20 § 2 WCO zoals gewijzigd 2013). 
d) De indiening van een aanspraak bij een vereffenaar daarentegen stuit de verjaring niet1295. 
 

3° Stuiting door erkenning of door afstand van (het verkregen deel) van de verjaring; 
schuldvernieuwing 
 
De verjaring wordt gestuit door de erkenning van het recht; de stuiting heeft wel enkel 
betrekking op de verjaring van het betwiste recht1296. Een gedeeltelijke betaling kan een 
erkenning van schuld inhouden, maar dat is niet noodzakelijk zo. Indien de solvens alles betaalt 
wat hij meent verschuldigd te zijn, houdt die betaling geen betrekking in noch afstand van 
verjaring voor het overige1297. 
 
Het moet gaan om een vrijwillige handeling1298. De opname van een schuld in de boekhouding 
geldt ook als erkenning (het argument dat dit wettelijk verplicht zou zijn, werd afgewezen in 
Cass. 15 februari 2013 omdat er boekhoudrechtelijk wel andere mogelijkheden zijn)1299. 
Hetzelfde geldt voor de opname in een verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling, als dat 
zonder voorbehoud gebeurt1300. 
 
Afstand van het reeds verkregen deel van de verjaring kan ook zonder erkenning gebeuren. Dit 
kan bv. wanneer de schuldenaar van een factuur deze betwist, zelf in kort geding aanstelling van 
een deskundige vordert en zich op de besluiten van de deskundige grondt1301. 
 
                                                
RW 2010-211, 1257 = TBBR 2012, 260 noot M. VANDENBOGAERDE. 
1293 Cass. 19 januari 2009, RSZ/G.N., S.08.0098.N = Jaarverslag cassatie 2009, 28; vgl. eerder Cass. 13 november 
1997, C.95.0361.N; Hof Brussel 1 december 2009, TBH 2012, 457. 
1294 E. DIRIX & A. DE WILDE, in, Collectieve schuldenregeling in de praktijk, randnr. 49; Rb. Brussel 26 juni 2001, 
RW 2002-2003, 1392. 
1295 Arbh. Luik 17 april 2001, www.juridat.be. 
1296  Bv. Arbhof Antwerpen-Hasselt 15 oktober 2012, T.Verz. 2013, 160: de uitvoering van een vonnis in eerste 
aanleg houdt geen erkenning in van het recht van de wederpartij om hoger beroep aan te tekenen, recht dat 
verjaart na 10 jaar (termijn van de actio iudicati). 
1297  Zie bv. Cass. 7 november 2011, C.06.0192.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20111107-1 = RW 2013-14, 538 = JLMB 2013, 912; Beslagr. Gent 8 mei 2012, NjW 2013, 760 noot A. 
VANDERHAEGHEN = RW 2014-15, 186. 
1298 Cass. 27 maart 2000, Arr. Cass. 2000, 204; Hof Gent 22 juni 2010, TFR 2010, 392. 
1299 Cass. 15 februari 2013, RW 2013-14, 736 noot B. VAN DEN BERGH. 
1300  M. DE RUYSSCHER, RW 2013-14, (843) 855 nr. 25. 
1301  Cass. 18 februari 2016, C.15.0215.N, P&B 2016, 116. 
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Een “loutere” erkenning van een recht nadat het verjaard is, zou volgens Cassatie echter nog 
geen afstand van de verjaring inhouden1302; de vraag is toch onder welke omstandigheden dit 
een betalingsbelofte inhoudt. 
 
Bij schuldvernieuwing begint eveneens een nieuwe verjaringstermijn te lopen, maar dat is niet 
noodzakelijk dezelfde als de oorspronkelijke: de verjaring wordt bepaald door de aard van de 
nieuwe schuldvordering. Dit wordt ook toegepast op de wettelijke wijziging van schuldenaar 
bij rehctsopvolging van de Staat door een Gemeenschap of Gewest (zoals bv. geregeld door 
Art. 61, § 1, eerste lid Financieringswet 1989)1303. 
 

4° Schorsing en stuiting wegens onderhandelingen of althans niet-afwijzing 
 
De schorsing en stuiting krachtens  art. 89 § 5 Wb. Verz. en art. 10 WAM (vanaf kennisname 
van de wil van de benadeelde om vergoed te worden voor de door hem geleden schade) eindigt 
slechts wanneer  de verzekeraar aan de benadeelde schriftelijk kennis geeft van zijn beslissing 
om te vergoeden of van zijn weigering1304 (dit moet gebeuren per aangetekende brief of exploot, 
andere vormen van kennisgeving hebben dit effect niet1305; evenwel kan de kennisgeving ook 
gebeuren door middel van een conclusie in een geding waarin de verzekeringnemer partij is en 
die hem is meegedeeld1306. De kennisgeving aan een vertegenwoordiger van de verzekerde is 
enkel voldoende indien deze vertegenwoordiger van de verzekerde mandaat had die te 
ontvangen1307. 
 
In het gemeen recht is deze stuitings- en schorsingsgrond niet bepaald, maar moet de verjaring 
wel verlengd worden in geval van rechtsmisbruik door de partij die onderhandelingen rekt om 
de verjaring te bereiken1308. 
 

5° Stuiting door bevel tot betaling en door ingebrekestelling door 
procesvertegenwoordiger 
 
Een bevel tot betaling stuit de verjaring (art. 2247 BW), evenals een dwangbevel (voor een 
betwiste belastingschuld geldt dit ingevolge art. 443bis WIB, dat retroactief geldt ingevolge art. 
49 van de Programmawet van 9 juli 2004). 
 
Door de wet van 23 mei 2013 (BS 1 juli 2013) is een § 2 ingevoegd in art. 2244 BW, waardoor 
de verjaring gestuit wordt, correcter verlengd met 1 jaar, door een ingebrekestelling door een 
advocaat, gerechtsdeurwaarder of vakbondsafgevaardigde. De ingebrekestelling moet daartoe 
wel aangetekend met ontvangstbewijs verzonden worden en gedetailleerde informatie bevatten 
over schuldeiser, schuldenaar en schuld1309, wat maakt dat het advocaten moet worden 

                                                
1302 Cass. 22 juni. 2015, S.14.0014.F, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20150622-1 = RW 
2016-17, 951. 
1303 Cass. 30 april 2015, C.12.0637.F, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20150430-9  = Pas. 
nr. 285 mert conclusie a-g Werquin = RW 2016-17, 1388. 
1304  Art. 89 § 3. De brief moet ook een volwaardige beslissing van de verzekeraar inhouden; wanneer die brief 
stelt dat de verzekeraar nog terugkomt op de zaak, is de schorsing niet beëindigd: Cass. 18 juni 2012, C.11.0399.F, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20120618-3 = JLMB 2013, 1780. 
1305 Cass. 21 december 2009, C.08.0106.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20091221-
10. 
1306 Cass. 27 mei 2010, C.09.0103.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20100527-17. 
1307 Cass. 18 april 2016, C.15.0450.F, RW 2017-18, 577. 
1308 Bv. kh. Brussel 27 nov 2007, RW 2010-2011, 1010. 
1309 Zie www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/2386/53K2386006.pdf. 
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afgeraden om de cliënt te verzekeren dat de brief wel degelijk die stuitende werking heeft. Dat 
deze stuitende werking niet wordt verleend aan een ingebrekestelling door een incassobureau, 
is niet ongrondwettig volgens het GwH1310. 
 
Ook in sommige bijzondere wetten wordt aan een kennisgeving of ingebrekestelling door 
bepaalde personen stuitende werking verleend, bv. art. 10 § 2 Wet 21 februari 2003 tot 
oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen. 
 
De aanmaning tot betaling overeenkomstig art. 1394/21 Ger.W (procedure invordering 
onbetwiste schulden) stuit eveneens (wijziging art. 2244 door de W. 6 juli 2017). 
 
In het verzekeringsrecht wordt de verjaring van het eigen recht van de schadelijder jegens de 
aansprakelijkheidsverzekeraar gestuit door de kennisgeving aan de verzekeraar van de wil om 
vergoed te worden (art. 89 Verz.Wb. en 10 WAM). De kennisgeving moet niet noodzakelijk 
van de schadelijder zelf uitgaan1311. Een kennisgeving aan de rechtsbijstandsverzekeraar alleen 
volstaat niet (wel wanneer die de aansprakelijkheidsverzekeraar verwittigt)1312. 
 

6° Stuiting bij verjaring schuldvorderingen jegens of van de overheid 
 
Stuiting wordt in beginsel geregeld door het gemeen recht, zowel bij overheden waar reeds de 
nieuwe regels gelden van de Wet van 22 mei 2003 als bij overheden waar de oude wet 
Rijkscomptabiliteit van 1991 nog geldt (waarvan art. 101 gewijzigd werd bij W. 25 juli 2008). 
Maar waar de wet van 1991 nog geldt, is er ook geen verjaring indien de schuldvordering binnen 
het 5e jaar wordt overlegd in de voorgeschreven vormen (art. 100 W. 1991). 
 
Dit belet niet dat ten gunste van de overheid of van bv. de inningsinstellingen sociale zekerheid, 
er bijkomende stuitingsgronden kunnen gelden, zie met name: 
- art.  49 van de Programmawet van 22 december 2003, krachtens hetwelk een dwangbevel 
worden geïnterpreteerd als een verjaringsstuitende akte in de zin van art. 2244 BW, zelfs indien 
de belastingschuld geen zeker en vaststaand karakter heeft (Cass. 1 oktober 20101313). 
-  art. 42 RSZ-Wet (wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders) zoals gewijzigd door art. 83 
Programmawet-I van 29 maart 2012: door de instelling of de uitoefening van de strafvordering, 
alsook door daden van onderzoek of daden van vervolging (naast de gemeenrechtelijke 
gronden als art. 2248 BW, die ook gelden voor aanspraken tot terugbetaling jegens de RSZ1314); 

                                                
1310 GwH nr. 181/2014 van 10 december 2014, www.const-court.be/public/n/2014/2014-181n.pdf: “B.9. 
Gelet op het belang van de verjaringstuitende werking verbonden aan het versturen van een ingebrekestelling, 
vermocht de wetgever rechtmatig ervan uit te gaan dat, om redenen van rechtszekerheid, die mogelijkheid diende 
te worden voorbehouden aan beroepscategorieën die, zoals dat het geval is voor de advocaten, de deurwaarders 
of de personen beoogd in artikel728, §3, van het Gerechtelijk Wetboek, beantwoorden aan deontologische regels 
eigen aan het statuut van elk van die beroepen of die, als rechtsbeoefenaars, geschikt zijn om, op basis van een 
grondig onderzoek van het aan hen voorgelegde dossier, de risico’s te evalueren van de verjaring van de 
schuldvordering waarvan zij de betaling nastreven, alsook het gedrag dat dient te worden aangenomen om een 
dergelijke verjaring te voorkomen”. 
1311 Cass. 21 februari 2014, C.13.0277.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20140221-
1 = RW 2015-16, 187. 
1312  Rb. Antwerpen 11 februari 2013, RW 2014-15, 750. 
1313 Cass. 1 oktober 1010, RW 2012-13, 500. Zie eerder Cass. ..... Volgens Cass. 21 november 2013, RW 2014-
15, 1506 = Arr.Cass. 2013, 2478 is deze bepaling niet strijdig met de grondwettelijke bescherming van het 
eigendomsrecht (1e Protocol EVRM). 
1314 Cass. 25 november 2013, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20131125-5. 
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- art. 8 Domaniale wet van 22 december 1949, zoals ingevoegd door de Programmawet van 1 
juli 2016. 
 

7° Werking ratione personae van de stuiting aan de passiefzijde 
 
Art. 1206 BW bepaalt dat stuiting ook stuit jegens hoofdelijke medeschuldenaars. Maar de 
schorsing van de verjaring tijdens de procedure (gerechtelijke procedure, 
faillissementsprocedure), geldt niet jegens de medeschuldenaar (daar loopt de verjaring door; 
anders wat bv. de gefailleerde persoonlijk betreft bij stuiting door aangifte van schuldvordering: 
Cass. 19 januari 20091315), behoudens hoofdelijkheid.  
 
De solidariteit van de stuiting bij hoofdelijke schuldenaars geldt niet bij gehoudenheid in solidum. 
Voorbeeld: de beslaglegger die de derde-beslagene aanspreekt wegens het niet afleggen van een 
schuldenaarsverklaring, moet er zorg voor dragen de verjaring ook te stuiten jegens de beslagen 
schuldenaar, aangezien de dagvaarding van de derde de verjaring niet stuit jegens de 
beslagene1316. 
 
Wel zal de stuiting van de verjaring jegens de hoofdschuldenaar ook die jegens de borg stuiten 
(art. 2250 BW). 
 

8° Werking ratione personae van de stuiting aan de actiefzijde 
 
De stuiting geldt ook niet ten voordele van een medeschuldeiser (behoudens actieve 
hoofdelijkheid): Cass. 9 juni 20091317 (stuiting van de verjaring door de hoofdaannemer komt 
niet automatisch ten goede komt aan de opdrachtgever die jaren later een vordering instelt tegen 
de hoofdaannemer). Idem bij medeverzekeraars, ook bij stuiting door de leidende verzekeraar, 
gezien de beperkte draagwijdte van het mandaat van de leidende verzekeraar1318. 
 

Schorsing en verlenging 
 

1° Schorsing bij minderjarigheid 
 
Minderjarigen worden in beginsel geacht in de onmogelijkheid te verkeren de verjaring te 
stuiten, maar deze regel komt onder druk wanneer de minderjarige een wettelijke 
vertegenwoordiger heeft, zoals normaal het geval is (behalve in geval van belangenconflict met 
die vertegenwoordiger). Omgekeerd speelt de door art. 2252 BW voorgeschreven schorsing van 
de verjaring tegen minderjarigen niet in het geval van art. 2278 BW en in andere gevallen waarin 
dit expliciet of impliciet uit een bijzondere wetsbepaling (inzake verjaring) volgt, zoals bv. de 
driejarige verjaring inzake  verzekeringen1319. In het geval van verzekeringen volstaat volgens 
de rechtspraak de mogelijkheid om een bewindvoerder aan te stellen opdat de verjaring niet zou 
geschorst zijn1320. De vraag luidt of dat voldoende is in het licht van het arrest-Stagno. 
 

                                                
1315 Cass. 19 januari 2009, RSZ/G.N., S.08.0098.N = Jaarverslag cassatie 2009, 28.  
1316  Voor een toepassing, zie Cass. 20 mei 2010, F.09.0043.N, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20100520-6. 
1317 Cass. 9 juni 2009, Apruzzzese t. SRWL, C.04.0245.F 
1318  Hof Gent 20 maart 2008, RW 2011-2012, 1650. 
1319  Cass. 30 juni 2006, C.04.0573.F. Reeds zo in Cass. 21 april 1961, Pas. I; 896 en Cass. 1 juni 1995, RW 1995-
96, 611. 
1320  Eveneens Cass. 30 juni 2006, C.04.0573.F. 
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2° Schorsing wegens onmogelijkheid tot rechtsuitoefening 
 
Evenwel kan men uit recente rechtspraak afleiden dat de verjaring geschorst wordt telkens 
wanneer de schuldeiser op grond van de wet of door een wettelijke regeling verhinderd wordt 
de aanspraak uit te oefenen1321 c.q. betaling van zijn schuldvordering te verkrijgen (expliciet 
Cass. 22 september 20111322; a contrario uit Cass.  5 december 20081323). Niet vereist is dat die 
wettelijke regeling ook de stuiting onmogelijk maakt. 
 
Het instellen van een vordering tot uitlegging of verbetering van een vonnis als bedoeld (art. 
793 en 794 Ger.W.) heeft niet tot gevolg dat de uitvoerbare kracht van de uit te leggen of de te 
verbeteren beslissing wordt geschorst (idem).  
 
De cassatierechtspraak1324 aanvaardt daarbij anderzijds dat de fiscus ingevolge art. 410 WIB 
wettelijk verhinderd is om betaling te verkrijgen van een betwiste belastingschuld (behalve voor 
het vaststaande deel) en de verjaring dus geschorst is (intussen heeft de wetgever in 2003 de 
regel ingevoerd dat de  verjaring in fiscale zaken tijdens het rechtsgeding geschorst is, zoals dat 
in burgerlijke zaken altijd al het geval was, art. 443ter § 1 WIB). Dez schorsing geldt ook wanneer 
bij andere heffingen of belastingen de tenuitvoerlegging van een dwangbevel geschorst is tijdens 
de verzetsprocedure (zo bv. door art. 35decies W. 26 maart 1971 bescherming 
oppervlaktewateren tegen verontreiniging)1325. Het feit dat de fiscus intussen daden van stuiting 
kan verrichten zoals een bewarend beslag, doet volgens cassatie geen afbreuk aan die 
schorsing1326. 
 
De beperking tot gevallen van wettelijke onmogelijkheid lijkt in strijd met hogere rechtsnormen, 
met name art. 6 EVRM wanneer er in feite een praktische onmogelijkheid is van 
rechtsuitoefening (zie arrest-Stagno1327). In een arrest van 2012 over de vervaltermijn voor hoger 
beroep wordt dat onderscheid niet meer gemaakt en er gewoon gesproken van “overmacht 
wegens dewelke een partij die handeling onmogelijk kon verrichten tijdens het geheel of een 
gedeelte van die termijn”1328. Van een dergelijke overmacht is overigens geen sprake bij een fout 
van een lasthebber (bv. de advocaat die hoger beroep diende in te stellen), aangezien de fouten 
of nalatigheden van de lasthebber de lastgever binden wanneer zij worden begaan binnen de 
perken van de lastgeving en als dusdanig voor de lastgever geen overmacht opleveren1329. 
 
In zijn arrest 38/2016 herinnert het Grondwettelijk Hof aan de rechtspraak van het EHRM 
volgens dewelke de aard van een verjaringstermijn of de manier waarop hij wordt toegepast, in 
strijd is met het recht op toegang tot de rechter onder meer indien zij de rechtsonderhorige 
verhinderen een rechtsmiddel aan te wenden dat in beginsel beschikbaar is (EHRM, 12 januari 
2006, Mizzi t. Malta, § 89; 7 juli 2009, Stagno t. België) of indien de haalbaarheid ervan afhankelijk 
                                                
1321 Cass. 2 november 2015, C.10.0410.F, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20151102-1 
1322  Cass. 22 september 2011, nr. F.10.0052.N, Dossche Mills t. Financiën = RW 2013-14, 222 = Arr.Cass. 2011 nr. 
492 concl. A-g D. Thijs. Zo ook Cass. 15 februari 2013, RW 2013-14, 1145 ivm de de gevolgen voor de 
vervolgbaarheid van een belastingschuld bij indienen van een bezwaarschrift (art. 410 WIB). 
1323 Cass. 5 december 2008, RW 2010-2011, 1775. Zie eerder reeds Cass. 2 januari 1969, Arr. 409 = Pas. 386. 
1324 Cass. 22 september 2011, F.10.0052.N, Dossche Mills / Financiën = RW 2013-14, 222 = Arr.Cass. 2011 nr. 492 
concl. A-g D. Thijs; Cass. 2 maart 2017, F.12.0056.F, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=F-
20170302-2. 
1325 Cass. 12 december 2013, RW 2014-15, 1506 = Arr. 2013, 2744. 
1326 Cass. 2 maart 2017, F.12.0056.F, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=F-20170302-2. 
1327 EHRM 7 juli 2009, Stagno t. België, onder meer in RW 2011-2012, 760 samengevat door F. SWENNEN. 
1328 Cass. 13 januari 2012, C.11.0091, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120113-2. 
1329  Cass. 12 februari 2013, P.12.0685.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20130212-
2. 
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is van omstandigheden buiten de wil van de verzoeker (EHRM, 22 juli 2010, Melis t. Griekenland, 
§ 28). Het Hof besliste in dat arrest dat dat art. 2262bis § 1 II BW, door de benadeelde van een 
mededingingsinbreuk te verplichten om binnen de verjaringstermijn die die bepaling bepaalt, 
een rechtsvordering bij de burgerlijke rechter in te stellen voor de vergoeding van schade uit 
een mededingingsinbreuk, terwijl de administratiefrechtelijke handhavingsprocedure nog niet 
definitief is beëindigd, op onevenredige wijze inbreuk maakt op de rechten van de benadeelde. 
Dat wordt onder meer gemotiveerd met de overweging dat “de benadeelde kan het definitieve 
oordeel over het bestaan van de inbreuk in de administratiefrechtelijke handhavingsprocedure 
niet afwachten en als bewijs van de fout gebruiken, hetgeen de vaststelling van zijn recht op 
vergoeding van schade door de burgerlijke rechter ernstig bemoeilijkt”1330. 
 
Bij een vervaltermijn gaat het niét om een schorsing voor de duur van de verhindering, maar 
enkel om een verlenging van de termijn met de tijd nodig om de handeling te verrichten (Cass. 
24 september 20121331, in casu betreffende de termijn van 5 jaar om het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds aan te spreken, art. 25, § 1 KB 11 juli 2003 genomen in uitvoering van art. 
80 Controlewet verzekeringen 19751332). Maar in het zopas besproken arrest van de 
betekeningstermijn stelt het Hof van Cassatie dat “de termijn wordt opgeschort zolang de 
overmacht bestaat, en opnieuw begint te lopen zodra de overmacht ophoudt te bestaan” … 1333. 
 

3° Geen eigenlijke schorsing tijdens strafproces 
 
De burgerlijke vordering voortspruitend uit een misdrijf kan niet verjaren voor de strafvordering 
(art. 26 Voorafg.T.Sv.; de bijzondere regels voor de verjaring van de strafvordering, inbegrepen 
de schorsingsregels, worden hier niet besproken); dit betekent niet dat de verjaring van de 
burgerlijke rechtsvordering die niet of niet meer voor de strafrechter aanhangig is, geschorst 
blijft gedurende de hele duur van de strafvordering en pas opnieuw begint te lopen na de 
eindbeslissing op strafgebied, maar enkel dat het eindpunt van de verjaringstermijn van de 
burgerlijke rechtsvordering zich niet kan situeren vóór het tijdstip waarop de strafvordering 
verjaart of vóór het tijdstip waarop de eindbeslissing over de strafvordering een einde maakt aan 
die strafvordering, behoudens cassatie. Toepassing: indien de burgerlijke partij na een beslissing 
in de strafzaak waarbij over zijn aanspraak nog geen uitspraak is gedaan, maar waartegen de 
beklaagde in beroep gaat, niet meegaat in beroep, moet hij ervoor zorgen de verjaring te stuiten 
door zijn burgerlijke vordering aanhangig te maken voor de burgerlijke rechter (wat hij kan) 
voor de uitspraak op strafgebied valt1334. 
 

4° Overgangsrecht inzake schorsing bij wetswijziging 
 
Cass. 4 december 20091335: wanneer de wet een nieuwe schorsingsgrond invoert, geldt die ook 
voor reeds voordien ontstane aanspraken (in casu invoering door de LVO van de schorsing tgv 
minderjarigen bij de verjaring van verzekeringsaanspraken) 
 

                                                
1330 www.const-court.be/public/n/2016/2016-038n.pdf. 
1331  Cass. 24 september 2012, C.10.0676.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-
20120924-1 = RW 2014-15, 417. 
1332 Art. 80 werd in 2002 vervangen door art. 19bis en v. WAM. 
1333 Cass. 13 januari 2012, C.11.0091, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120113-2. 
1334  Cass. 22 september 2011, F.10.0071.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20110922-8, RW 2012-13, 1377. 
1335 C.08.0505.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20091204-5 = RW 2011-2012, 
1167. 
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Hoofdstuk 16. Verhaalsrechten van schuldeisers 
 
De schuldeiser heeft in beginsel een verhaalsrecht op alle goederen van de schuldenaar. 
 
Dit verhaalsrecht vindt ook uitdrukking – behalve in goederenrechtelijke regels en 
executieprocedures – in enkele rechtsfiguren die veeleer verbintenisrechtelijk zijn. 
 

Preventieve en bewarende maatregelen 
 
Onder meer bewarend beslag, verzegeling, boedelbeschrijving, sekwester, voorlopig bewind, 
verzet tegen teruggave e.d.m. 
 

Actio pauliana  
 
zie hoger 
 

Keuzerecht bij simulatie 
 
Uit art. 1321 BW volgt dat derden, waaronder ook schuldeisers, in geval van simulatie (d.i. 
bewuste veinzing van een rechtshandeling) kunnen kiezen of ze zich op de gesimuleerde 
(geveinsde) handeling beroepen, dan wel op de gedissimuleerde (werkelijke) handeling. Zo 
kunnen schuldeisers meer bepaald verhaal nemen op goederen die volgens de geveinsde 
handeling aan hun schuldenaar toekomen, ook al behoren ze in werkelijkheid aan een derde. 
Voor een toepassing: Hof Antwerpen 20 oktober 2010, RW 2011-2012, 1809 (geveinsde 
handgift door ex-echtgenoot aan zijn zuster). 
 

Zijdelingse vordering (art. 1166 BW) 
 
De schuldeiser kan ook de rechten die zijn schuldenaar jegens een derde heeft (behalve diegene 
die strikt persoonlijk zijn), maar verzuimt uit te oefenen, voor rekening van die schuldenaar 
uitoefenen (zijdelingse vordering, Fr. action indirecte, analoog aan wat in het En. derivative action heet) 
1336. Het gaat niet enkel om het optreden in rechte (instellen of voortzetten van een eis, hoger 
beroep aantekenen of een ander rechtsmiddel aanwenden), maar ook om andere maatregelen 
(stuiten van de verjaring, inschrijven van een hypotheek, vernieuwen van een inschrijving, ten 
uitvoer leggen van een vonnis, enz.).  
 
Men noemt dit de zijdelingse vordering (Fr. action indirecte); dat is een kenmerking van de eis die 
op die wijze wordt ingesteld - het recht krachtens hetwelk dat geschiedt is geen "vordering" 
maar een bevoegdheid. 
 
Anders dan de actio pauliana gaat het hier niet om het achteraf aanvechten van een 
rechtshandeling van de schuldenaar, maar om het “proactief” uitoefenen van een recht (inb. 
een bevoegdheid of wilsrecht) van de schuldenaar. 
 
Het gaat om een vorm van vertegenwoordiging zonder volmacht, waarvoor de bevoegdheid 
uit de wet zelf voortvloeit. 

                                                
1336 H. DE PAGE, Traité III nr. 180-202; P. WÉRY, "Observation sur l'action oblique", noot onder Hof Luik 15 
juni 1995, RRD 1995, 293; F. T’ KINT, Sûretés, nr. 27-28; W. VAN GERVEN- S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 
152. 
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1° Vereisten 

 
Die vertegenwoordigingsbevoegdheid van de schuldeiser vereist: 

a) Betreffende de rechtsverhouding tussen de schuldeiser die de bevoegdheid uitoefent en zijn schuldenaar 
 
- een opeisbare schuldvordering van de schuldeiser1337; 
- volgens sommige rechtspraak  - dat de solvabiliteit van de schuldenaar in gevaar is1338; deze 
vereiste is echter in strijd met de wet. 
 
Een interessante toepassing in een zaak van een Tijdelijke Vennootschap1339: een van de 
vennoten wilde een aanspraak op schadevergoeding geldendmaken jegens een opdrachtgever, 
de andere niet. De vennoot roept in dat dit een wanprestatie uitmaakt van de medevennoten, 
waardoor zij schuldeiser is en oefent zijdelings de aanspraak op schadeloosstelling van de 
medevennoten uit jegens de opdrachtgever. Aandeelhouders in bv. een NV daarentegen zijn in 
beginsel geen schuldeisers met een opeisbare schuldvordering1340. 

b) Betreffende het uit te oefenen recht 
 

i)  Niet strik persoonlijk 
 
Vereist is dat het recht niet strikt persoonlijk van aard is en aldus door een vertegenwoordiger 
kan worden uitgeoefend1341. 
 
Voorbeelden uit de rechtspraak van niet door de schuldeiser uitoefenbare rechten zijn: 
- de nietigverklaring van een huwelijk1342,   
- de aanspraak op vergoeding wegens arbeidsongeschiktheid1343 , 
- de herroeping van een schenking tussen echtgenoten (art. 1096 BW); 
- rechten die intuitu personae zijn ter bescherming van de persoon tegen wie het recht wordt 
uitgeoefend, zoals een recht van bewoning, alsook alimentatievorderingen van 
ascendenten1344; 
                                                
1337 De koper van een onverdeeld aandeel heeft een opeisbare schuldvordering jegens de verkoper, ook al zou 
de koper nog geen eigendomsrecht verkregen hebben: Hof Gent 30 september 2010, 11e Kamer, AR nr. 
2009/1795. 
Art. XX.118 WER (voorheen 24 FaillW). Dat bepaalt dat na de faillietverklaring aanspraken niet meer kunnen 
worden uitgeoefend jegens de gefailleerde, maar enkel jegens de curator, heeft geen betrekking op de vereiste van 
opeisbaarheid en wordt onder b - dd) besproken. 
1338 Om die reden werd de eis tegen de Staat afgewezen, aangezien die niet insolvabel zou kunnen worden: Hof 
Luik 5 juni 1998, JLMB 1999, 450. Verder ook Hof Bergen 29 maart 1983, RRD 1984, 23; De Page, Traité III, 
216 nr. 191; A. Van Oevelen, RW 2004-05, 1660 nr. 41. 
1339 Rb. Brussel 8 december 2011, TBH 2012, 317. 
1340  C. BERCKMANS,  “De zijdelingse vordering van schuldeisers tijdens de vereffeningsprocedure”, RW 
2012-13, (748) 750; K. GRILLET, “Verantwoordelijkheid vennootschap en bestuurders. Schadevergoeding voor 
individuele aandeelhouders wegens waardevermindering van aandelen”, NjW 2007, 156. 
1341 A. VAN OEVELEN, RW 2004-2005, (1641) 1660. 
1342 Rb. Hasselt 18 februari 1998, TBBR 1999, 64 
1343 Hof Luik 28 juni 1991, RRD 1992, 226. 
1344 Cass. 20 september 2013, C.12.0479.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20130920-2 = T. Fam. 2015, 2011 noot M. GOEGEBUER; eerder DE PAGE, Traité I, 561; J. GERLO, 
Onderhoudsgelden, 37; Hof Brussel 9 maart 2005, NjW 2006, 656; Rb. Gent 18 oktober 2007, RW 2008-2009, 1522. 
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- het afroepen van een kredietopening1345; 
- het verzet tegen een exequaturbeslissing  in de zin van art. 43 lid van de oude E.Ex 
Verordening1346. 
 
Voorbeelden van wel uitoefenbare rechten: 
-  de bevoegdheid tot nietigverklaring van een vermogensrechtelijke overeenkomst; 
- de bevoegdheid tot inkorting van een gift1347;  
- de uitoefening van de erfrechtelijke optie; 
- de aanspraak op verdeling (uitdrukkelijk zo volgens art. 1561 GerW in geval van beslag, maar 
ook meer algemeen)1348. De uitsluiting van een retroactieve actio pauliana in art. 1167 BW  
(verwijzing naar art. 882 BW) betreft dus niet de zijdelingse vordering van art. 1666 BW1349; 
- de aanspraken uit vergoeding wegens miskenning van intellectuele eigendom, alsook de 
bevoegdheid tot het nemen van een bewarende maatregel zoals een beschrijvend beslag1350; 
- de aanspraak op omzetting van vruchtgebruik; 
- de aanspraak van een vennootschap op volstorting van kapitaal1351. 
 

ii)  Nalaten gerechtigde 
 
Vereist is verder de nalatigheid (verzuim) van de gerechtigde schuldenaar zelf in de uitoefening 
ervan - een voorafgaande ingebrekestelling is evenwel niet vereist1352; de gerechtigde kan niet 
in verzuim zijn wanneer hij nog over een termijn beschikt (bv. de termijn van beraad voor de 
erfrechtelijke optie). 
 
In sommige gevallen zal de schuldeiser toch eerst een veroordeling van de schuldenaar moeten 
bekomen om het uit te oefenen recht opeisbaar te maken - zie bv. art. 199 Wb.Venn. voor het 
geval waarin de verplichting van aandeelhouders tot volstorting van kapitaal maar opeisbaar 
wordt door een besluit van een vennootschapsorgaan1353. 
 
Eenmaal de schuldenaar zelf tot uitoefening overgaat, verliest de schuldeisers zijn bevoegdheid 
tot zijdelings vorderen1354. 

                                                
Het betrof hier in alle gevallen een schuldvordering tot alimentatie jegens nakomelingen, ingesteld door het 
ziekenhuis van de ascendent. Minstens wanneer er reeds een uitvoerbare titel bestaat voor zo’n aanspraak in 
hoofde van de ascendent zelf kan deze m.i. echter wel zijdelings worden uitgeoefend, ook na diens overlijden. 
1345 Zie verder de bespreking van het intuitu personae karakter van de aanspraak uit een kredietopening.. 
1346 HvJ 23 april 2009, C-167/08, eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0167:NL:HTML. 
1347 (Rb. Brussel 7 oktober 1996, FJF 1996, 493 = T.Not. 1997, 406. 
1348 F. LAURENT, Principes X nr. 253; AUBRY & RAU – ESMEIN, Cours, X,  § 621bis; DE PAGE, IX, nr. 
1089, 4° en 1106 en 1109; DEKKERS-VERBEKE., Handboek burgerlijk recht, III, 254 nr. 427: Hof Gent 30 
september 2010, 11e Kamer, AR nr. 2009/1795. 
1349 Hof Gent 30 september 2010, 11e Kamer, AR nr. 2009/1795. 
1350  Hof Antwerpen 19 januari 2011, RW 2012-13, 745. 
1351 kh. Ieper 9 oktober 2000, RW 2001-2002, 894. Volgens dat vonnis moet de schuldeiser wel eerst een titel 
bekomen tegen de vennootschap. 
1352 A. VAN OEVELEN, RW 2004-2005, (1641) 1660 met verwijzing Hof Luik 5 juni 1998, JLMB 1999, 450; 
Rb. Gent 24 oktober 2000, RGCF 2003, 51. 
1353 En zie hierover nader M. WYCKAERT, “Volstortingsplicht en oprichtersaansprakelijkheid”, TRV 1992, 
(323)324 nr. 3. 
1354 Cass. 26  juni 1984, RW 1984-85, 1302; Luik 24  juni 1998, TBBR 1999, 409; Brussel 21 april 2006, JT 2007, 
156; H. De Page, Traité III (1967), 216 nr. 191; P. WÉRY, “L’action oblique et les actions directes”, in P. Wéry 
(ed.), La théorie générale des obligations, suite (Luik, Éditions Formation Permanente CUP, 2002), 15, nr. 8. 
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iii)  geen geldige afstand van recht door de gerechtigde1355 

 
De schuldeiser kan, overeenkomstig het algemeen beginsel, niet meer rechten uitoefenen dan 
de schuldenaar heeft; de persoon tegen wie door middel van de zijdelingse vordering wordt 
geageerd, kan dan ook alle verweermiddelen opwerpen die hij tegen de gerechtigde schuldenaar 
kan opwerpen1356. 
 
NB. In bijzondere gevallen kan een schuldeiser toch voor rekening van zijn schuldenaar een 
aanspraak uitoefenen waarvan deze afstand heeft gedaan, zoals de “minderheidsvordering” van 
aandeelhouders jegens een bestuurder die van de meerderheid kwijting krijgt – zie art. 290, 416, 
562 Wb.Venn. (en in het Franse recht L.225-252 C.Comm.)  
 

iv)  Afwezigheid georganiseerd bewind 
 
Vereist is tenslotte de afwezigheid van enig georganiseerd bewind over dat recht, ingevolge 
waarvan een bewindvoerder tot taak zou hebben het recht uit te oefenen (i.h.b. 
vereffeningsbewind)1357. Op dit punt is er wel betwisting wanneer ingevolge het bewind de 
schuldenaar het recht niet kan uitoefenen doch anderzijds de bewindvoerder nalaat het recht 
uit te oefenen; zo staat de rechtspraak de zijdelingse vordering toe bij stilzitten van een 
vereffenaar van een rechtspersoon1358, terwijl die traditioneel niet wordt toegestaan na 
faillissement van de schuldenaar (zij het betwist)1359. De verklaring dat de vereffenaar zou 
optreden voor rekening van de vennootschap en de curator niet voor rekening van de 
gefailleerde, gaat m.i. niet op. 
 

2° Wijze van optreden 
 
De schuldeiser handelt in eigen naam, maar wel voor rekening van zijn schuldenaar (ook al 
doet hij dat feitelijk in zijn eigen belang)1360. Aangezien de bevoegdheid evenwel ook van 
materieelrechtelijke aard is, is het niet nodig dat de schuldeiser in de processtukken vermeldt 
dat hij “qualitate qua” optreedt; het volstaat dat uit de inhoud blijkt dat het om een zijdelingse 
vordering gaat1361.  
 

                                                
1355 A contrario Rb. Brussel 7 oktober 1996, FJF 1996, 493 = T.Not. 1997, 406. 
1356 Bv. kh. Luik 1 oktober 1997, Bull.Bel. 1999, 904. 
1357  Vgl. ook voor een vereffenaar van een vennootschap Rb. Gent 24 oktober 2002, RGCF 2003, 51. 
1358  Hof Antwerpen, 19 januari 2011, RW 2012-13, 745; Hof Gent 28 februari 2011, RW 2012-13, 746 noot C. 
BERCKMANS = TRV 2013, 722 = RABG 2012, 585 noot P. KORTBEEK. 
1359  Voor de mogelijkheid Hof Brussel 10 februari 1997, Forges de Clabecq, Bank & Fin 1997, 241 = JT 1997, 176; 
A. ZENNER, Dépistage, faillites et concordats, Brussel 1998, 338; Tegen: C. BERCKMANS,  “De zijdelingse 
vordering van schuldeisers tijdens de vereffeningsprocedure”, RW 2012-13, (748) 750; F. T’ KINT & W. 
DERIJCKE, La faillite, Larcier 2006, 213 en 311. 
1360 Ten onrechte oordeelde Hof Luik 24 juni 1998, TBBR 1998, 409, dat een zijdelingse vordering ingesteld in 
eigen naam, niet ontvankelijk is. Wel is het juist dat de eiser geen veroordeling voor eigen rekening mag eisen. Zie 
wel DE PAGE, Traité III, 206 nr. 180. 
1361 Ten onrechte formalistischer Hof Gent 2 maart 2015, RW 2015-16, 982 noot S. MEYS; de eis was wel 
ongegrond in zoverre eiser veroordeling vroeg van de derde tot betaling aan eiser zelf, maar doordat het arrest de 
vordering ontoelaatbaar verklaard bij gebrek aan hoedanigheid, werd de aanpassing door de eiser van het 
voorwerp van de eis niet aanvaard. 
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Aangezien de bevoegdheid maar geldt zolang de gerechtigde in verzuim is, kan deze het geding 
in eigen naam hervatten of in eigen naam de uitoefening van het recht overnemen1362; wanneer 
dat gebeurt verliest de schuldeiser zijn hoedanigheid. 
 

3° Rechtsgevolgen 
 
De schuldeiser kan, overeenkomstig het algemeen beginsel, niet meer rechten uitoefenen dan 
de schuldenaar heeft; de persoon tegen wie door middel van de zijdelingse vordering wordt 
geageerd, kan dan ook alle verweermiddelen opwerpen die hij tegen de gerechtigde schuldenaar 
kan opwerpen. 
 
Aangezien de handeling gesteld wordt voor rekening van de schuldenaar, komt de eventuele 
opbrengst ervan ook in het vermogen van de schuldenaar terecht, en niet in dat van de agerende 
schuldeiser1363. De schuldeiser kan dus niet krachtens de zijdelingse vordering eisen dat aan 
hem rechtstreeks wordt betaald1364.   
 
De bevoegdheid verschaft de persoon die ze uitoefent geen voorrang. Daardoor verschilt de 
(bevoegdheid tot) zijdelingse vordering van de rechtstreekse vorderingen, die wél voorrang 
verschaffen. Anderzijds kan de schuldeiser door middel van de zijdelingse vordering wel 
handelen voor hogere bedragen dan zijn eigen schuldvordering. 
 
Voor zover andere schuldeisers geen aanspraken geldend maken, mag hij wel vragen dat de 
opbrengst van de actie hem wordt toegekend, d.i. door hem mag worden geïnd en in 
schuldvergelijking gebracht met zijn schuldvordering. Wanneer andere schuldeisers de 
schuldvordering mee uitoefenen of daarin tussenkomen, ontstaat er een (beperkte) 
samenloop1365.  
 
De zijdelingse vordering tot inning van een schuldvordering van de schuldenaar op een derde 
komt in de praktijk zelden voor, aangezien meestal ook ee reeds een bewarend of uitvoerend 
derdenbeslag mogelijk is, met verder reikende gevolgen; wanneer er noch een uitvoerbare titel 
is, noch urgentie, is de zijdelingse vordering een alternatief. Bij andere rechten kan een 
zijdelingse vordering nuttig zijn (bv. zijdelings een eis tot verdeling instellen). 
 
  

                                                
1362  Zie Hof Luik 24 juni 1998, TBBR 1999, 409; Cass. 26 januari 1984, RW 1984-85, 1302 = JT 1985, 375. 
1363 Zie bv. Hof Brussel 5 december 1991, JLMB 1993, 74 noot J.F. JEUNEHOMME; Hof Luik 15 juni 1995, 
RRD 1995, 292 noot P. WERY; Hof Luik 5 juni 1998, JLMB 1999, 450; Hof Bergen 10 januari 2000, RGAR 2001 
nr. 13.434; Rb. Gent 24 oktober 2002, RGCF 2003, 51. 
1364 Dergelijke eis is onontvankelijk volgens Hof Luik 15 juni 1995,  RRD 1995, 293 noot P. WERY; Hof Luik 
24 juni 1998, TBBR 1999, 409; m.i. is ze veeleer ongegrond, omdat de eiser geen aanspraak heeft op de verweerder. 
1365 DIRIX & DE CORTE, (2006) p. 34 nr. 38 met verwijzingen. 
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Deel VII. WIJZIGING VAN PARTIJEN BIJ EEN VERBINTENIS 
 
Hoofdstuk 1. Overgang van schuldvorderingen (actiefzijde) 
 

Accessorium sequitur principale of oneigenlijke natrekking 
 
Dat een schuldvordering kwalitatief is, uit zich op de eerste plaats daarin dat ze als accessorium 
van rechtswege mee overgaat met de hoofdzaak, indien die overgaat. Dan kan men spreken 
van (oneigenlijke) natrekking.  
 
Dat veronderstelt wel dat de “hoofdzaak” nog bestaat op het ogenblik waarop de 
schuldvordering ontstaat.  
 
Wanneer er geen hoofdzaak meer is die het afhankelijk recht kan natrekken, kan er ook geen 
(oneigenlijke) natrekking meer plaatsvinden. Maar het kwalitatief karakter van een recht is 
ruimer. In dat geval zal de schuldvordering namelijk toch in dezelfde mate toekomen aan de 
partij aan wie de hoofdzaak zou zijn toegekomen, en kan men dit beschouwen als een vorm 
van zakelijke subrogatie (omdat de schuldvordering in de plaats komt van een voorwerp van 
het zakelijk recht). De schuldvordering ontstaat dan ab initio in hoofde van een andere persoon 
dan degene op wiens naam ze ontstaat. 
 
NB. Bestaat de hoofdzaak nog, dan is omgekeerd een beroep op zakelijke subrogatie overbodig om de 
(oneigenlijke) natrekking van afhankelijke rechten bij de hoofdzaak te verklaren, en moet ook niet noodzakelijk 
aan alle vereisten voor zakelijke subrogatie zijn voldaan.  
 

1° Toepassingen  
 
De belangrijkste toepassing hiervan betreft schuldvorderingen jegens een verkoper tot 
vrijwaring voor gebreken aan de verkochte zaak1366 en tot vrijwaring wegens uitwinning. Een 
ander voorbeeld betreft de schuldvorderingen wegens aansprakelijkheid voor gebreken jegens 
een aannemer en/of architect, die overgaan wanneer de opdrachtgever de zaak overdraagt aan 
een koper1367.  
 
Andere voorbeelden: 
- rechten van de verhuurder uit een huurovereenkomst, bij overdracht van het verhuurde goed; 
- rechten van een mede-eigenaar jegens de vereniging van mede-eigenaars, bij overdracht van 
een kavel; 
- rechten uit een zaakverzekering; 
- buitencontractuele aansprakelijkheidsvorderingen voor schade aan de zaak. 
- rechten van de verkoper van een kunstwerk jegens de expert die een authenticiteitscertificaat 
heeft afgeleverd; 

                                                
1366 Art. 1615 BW is ook van toepassing op vrijwaringsvorderingen uit een vorige verkoop die beheerst wordt 
door een rechtsstelsel dat een dergelijke “rechtstreekse vordering” niet kent, voor zover deze schuldvorderingen 
niet krachtens dat recht onoverdraagbaar zijn. Zie Cass. 15 december 2006, RW 2008-2009, 230 noot N. 
CARETTE, “”Kwalitatieve rechten” van een onderkoper bij internationale koop en het Weens Koopverdrag”. 
1367 Cass. 29 februari 2008, C.06.0303.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20080229-
3= Arr.Cass. 2008 nr. 147. Zie reeds Cass. 8 juli 1886, Pas. 302 met concl. A-g Mesdach de ter Kiele. 
Restrictief wel Hof Gent 24 januari 2008, RW 2009-2010, 1184 kritische noot L. WERMOES, "Rechtstreekse 
(contractuele) aanspraken van onderverkrijgers: pleidooi voor een algemene erkenning van de 
accessoriumtheorie" (verkoop liet na verkoop product herverpakken door onderaannemer, die dit contamineerde; 
wel buitencontractuele aanspraak van koper tegen die aannemer, geen rechtstreekse contractuele aanspraak). 
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- recht op schadevergoeding wegens planschade, en vergelijkbaar op schadevergoeding wegens 
waardevermindering door bescherming als duingebied (art. 54 Wet 12 juli 1973 Natuurbehoud 
(Vlaams Gewest))1368; 
- een recht op schadevergoeding krachtens de Wet van 12 juli 1976 Wet betreffende het herstel 
van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen zou volgens de 
rechtspraak echter niet kwalitatief zijn1369; 
- bij specifieke achterstelling tussen schuldvorderingen, het recht van de senior op voorrang 
boven de junior, overeengekomen met de junior. 
 

2° Vereisten voor overgang  

a) Toepassingsgebied van de regel 
 
De kwalitatieve schuldvordering gaat over met de eigendom van de zaak, en dit ongeacht of 
het gaat om: 
- een eigendomsoverdracht van de hoofdzaak ingevolge doorverkoop (NB. Voor het IPR-
aspect, zie Cass. 23 april 2007)1370; zowel het klassieke geval van verkoop na verkoop1371 als 
na aannemingsovereenkomst een verkoop (bv. Cass. 29 februari 20081372  - bv. architect – 
bouwpromotor koper: Rb Antwerpen 15 januari 20041373); 
- een eigendomsoverdracht van de hoofdzaak in het kader van een andere overeenkomst, zoals 
aanneming1374,   
- of zelfs een eigendomsovergang van de hoofdzaak ingevolge natrekking (Cass. 18 mei 
2006)1375; 
- dus ook bij koop na aanneming na koop1376. 
Dit blijft zo zelfs indien de eigendom rechtstreeks overgaat van de onderaannemer op de 
bouwheer, voor zover dit binnen het kader van de hoofdaannemingsovereenkomst valt. 
 
Volgens de heersende leer zouden daarentegen aanspraken uit een aannemingsovereenkomst 
niet overgaan op de opdrachtgever van de opdrachtgever1377 (wel is er omgekeerd een 
“rechtstreekse vordering” van de onderaannemer op de hoofdopdrachtgever als een vorm van 

                                                
1368  Cass. 7 september 2009, C.08.0494.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20090907-5 = RW 2011-2012, 1669. 
1369  Cass. 22 maart 1990, Arr. 942; Hof Luik 4 april 1996, JLMB 1530. 
1370 Cass. 23 april 2007, C.04.0137.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20070423-1 = 
Arr.Cass. 2007, 852 = RW 2010-11, 800, verwerping voorziening tegen Hof Antwerpen 16 juni 2003: Wanneer 
een aanspraak naar Nederlands recht jegens een leverancier door doorverkoop krachtens Belgisch recht overgaat, 
blijft het een aanspraak naar Nederlands recht. Of de aanspraak kan overgaan is een vraag van Nederlands recht, 
of ze effectief is overgegaan een vraag van Belgisch contractenrecht. Anders op het laatste punt (ten onrechte) 
Hof Antwerpen 18 mei 2009, Limb.rl. 2012, 16 noot P. VANHELMONT. 
1371 Cass. 5 december 1980, Arr. 1980-81 nr. 212 = RW 1981-82, 886. 
1372 Cass. 28 februari 2008, C.06.0303.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20080229-
3. Restrictief wel Hof Gent 24 januari 2008, RW 2009-2010, 1184 kritische noot L. WERMOES, hervorming van 
kh. Gent 13 januari 2004, dat een rechtstreekse contractuele aanspraak op de onderaannemer had toegekend als 
accessorium van de aankoop. 
1373 RW 2007-8, 1207 
1374 Bv. Hof Brussel 9 november 2004, RW 2007-2008, 152. 
1375 Cass. 18 mei 2006, C.050097N,  Fonderies Lecomte t. Aquafin, Deckx Algemene Ondernemingen, met concl. A.g. 
Dubrulle, RW 2007-2008, 147 noot N. CARETTE. In dezelfde zin de Franse rechtspraak: Cass. ass. plén. 7 februari 
1986, D. 1986, 293 noot A. BENABENT =  JCP 1986, II nr. 20.616, noot P. MALINVAUD.  
1376 Zie bv. Hof Brussel 30 maart 2010,  TBO 2010, 265. 
1377 Vb. van afwijzing: Hof Luik 29 januari 2015, JT 2015, 488, hier omdat de onderaannemer ramen in maatwerk 
had geplaatst en niet gewoon geleverd (in welk geval er wel een rechtspreekse aanspraak ware geweest). 
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zekerheidsrecht van de onderaannemer op de uitstaande schuldvordering van de 
hoofdaannemer op de opdrachtgever). De verklaring is dat er bij onderaanneming normaal geen 
dubbele eigendomsoverdracht plaatsvindt; m.i. is de oplossing dus wel anders in het geval er 
toch dubbele eigendomsoverdracht plaatsvindt. 
 
Gevolg in een complexe zaak: de bouwheer kan op grond van art. 1641 BW niét de 
onderaannemer aanspreken, maar wel de leverancier van de onderaannemer (Cass. 15 september 
20111378). Zijn er meerder verkopers in de keten, kan de eindkoper alle verkopers aanspreken, 
en elke verkoper zijn voorganger in vrijwaring aanspreken1379. 
 
Dat de contractspartij zelf (bv. verkoper) niet kan worden aangesproken wegens een geldige 
exoneratie, verhindert de aanspraak jegens de leverancier van die wederpartij niet1380. In het 
andere geval kunnen beiden contractueel in solidum aansprakelijk is1381. 

b) Nuance 
 
Gaat de hoofdzaak over in het kader van een overeenkomst tussen partijen, dan is het een 
vraag van interpretatie van die overeenkomst of de accessoria al dan niet meegaan. Anders 
gezegd: het is een suppletieve en geen dwingende regel dat de kwalitatieve schuldvorderingen 
mee overgaan (behoudens specifieke bepalingen die dit dwingend zouden maken). De 
juridische levering van de hoofdzaak houdt impliciet ook een juridische levering van de 
accessoria in, tenzij de rechtshandeling van partijen anders moet worden uitgelegd. 
 
De aanspraak gaat niet mee over wanneer partijen anders overeenkomen, wat vermoed wordt 
voor schade die reeds zichtbaar is op het ogenblik van de doorverkoop, minstens wanneer de 
tussenschakel zelf reeds zijn voorganger heeft aangesproken1382. 
 
Een bijzonder voorbeeld vinden we ook wanneer een leasingmaatschappij een auto koopt en in 
leasing geeft met een exoneratie in ruil voor overdracht van de rechten jegens de verkoper op 
de huurder; wanneer na de huurtermijn de auto opnieuw verkocht wordt aan de verkoper 
verliest de huurder daardoor nog niet de aanspraken die hij verkregen had op de verkoper1383. 
 
Wanneer de overgang uit de wet voortvloeit tegen vergoeding van de waarde van het goed, 
zoals bv. bij het einde van een opstalrecht, dan volgt daaruit dat aanspraken uit een 
waardevermindering die reeds is ingetreden, niet mee overgaan (in casu: bij de opstalhouder 
blijven). 
 

                                                
1378 Cass. 15 september 2011, C.10.0456.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20110915-6. 
1379 Hof Brussel 4 oktober 2010, JLMB 2014, 200, voorziening in cassatie verworpen door Cass. 21 november 
2011, C.11.0368.F. 
1379 RW 2009-2010, 1184 noot L. WERMOES 
1380 Zie bv. Hof Brussel 30 maart 2010,  TBO 2010, 265. 
1381 Zie bv. Hof Brussel 30 maart 2010,  TBO 2010, 265. 
1382 Zie bv. Hof Brussel 30 maart 2010,  TBO 2010, 265. Vgl. Cass. 15 september 1989, Arr. 70 = Pas. I 65 = 
RCJB 1992, 502 noot J. HERBOTS = RW 1989-90, 776 = TBH 1990, 387 noot E. DIRIX.  
Men kan hetzelfde afleiden uit de Franse cassatierechtspraak: Cass. Fr. 18 juni 1997, RTDCiv 1997, 895; Cass. Fr. 
25 januari 1983, Bull. Civ. 1983, III, 20; Cass. Fr. 17 november 2004, Bull. Civ. 2004, III, 186; Cass. Fr. 4 december 
2002, JCP 2003 II 669. 
1383 Vgl. op dit punt Hof Antwerpen 18 mei 2009, Limb. Rl. 2012, 16 noot P. VANHELMONT. 
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c) Afbakening van het kwalitatief gedeelte van langlopende schuldvorderingen 
 
Ook moet bij schuldvorderingen die niet louter een eenmalige prestatie betreffen nagegaan 
worden of de schuldvordering ook kwalitatief is voor baten uit het verleden, dan wel enkel 
kwalitatief is voor het toekomstige gedeelte. Dat laatste is het meest frequent - zo bv. in beginsel 
huurvorderingen; rechten uit niet-concurrentieverplichtingen bij overdracht handelszaak; 
schuldvorderingen van een appartementseigenaar op de baten van de Vereniging van mede-
eigenaars. Iets ingewikkelder is ons recht met betrekking tot vergoedingsaanspraken (zij het 
aansprakelijkheidsvorderingen, zijn het verzekeringsvergoedingen). Ook zij gaan van 
rechtswege over in de mate waarin het toekomstige of nog niet opeisbare schuldvorderingen 
betreft; voor de reeds opeisbare schuldvorderingen (m.b. aansprakelijkheid voor schade die 
voor de overgang van het goed aan het licht is gekomen) is de zaak ingewikkelder1384. 
 
Deze regels zijn in sommige gevallen zakenrechtelijk dwingend (wat wil zeggen dat de bijzaak 
zakenrechtelijk niet van de hoofdzaak kan worden gescheiden vooraleer ze “gedesaffecteerd” 
is), in andere gevallen slechts van regelend recht. De affectatie als bijzaak wordt in beginsel 
bepaald door objectieve maatstaven, en dus niet louter subjectief of krachtens partijautonomie. 
 

3° Gevolgen van de overgang 
 
Wat zijn nu de rechtsgevolgen van deze (gehele of gedeeltelijke) overgang van een kwalitatieve 
schuldvordering (door oneigenlijke natrekking dan wel zakelijke subrogatie) ? 

a) W.b. de modaliteiten van de zgn. rechtstreeks aanspraak 
 

i)  Relevantie van de dekkingsverhouding 
 
  

                                                
1384 Zie daarvoor o.m. Cass. 15 september 1989, architect Peeters t. Van de Looverbosch, Stas, De Haes, verwerping, 
Arr. nr. 37 = TBH 1990, 387 noot E. DIRIX, "De aanspraakgerechtigden bij zaakschade en burenhinder" = RCJB 
1992, 509 noot J. HERBOTS, "L'affinage du principe de la transmission automatique des droits "propter rem" 
du maître de l'ouvrage à l'acquéreur de l'immeuble"; Cass. 28 juni 1990, Ernst t. Quatacker, RW 1990-91, 1402 
noot E. DIRIX; mijn bijdrage "Rechtsopvolging onder bijzondere titel tijdens het geding in België en Nederland", 
RW 1993-94, 169 v., nr. 17 en 24 (waar evenwel het onderscheid tussen opeisbare schuldvorderingen en niet-
opeisbare schuldvorderingen niet voldoende aan bod komt); E. DIRIX, Obligatoire verhoudingen, p. 28 v.; P. van 
OMMESLAGHE, in La transmission des obligations, p. (81) 125. 
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De zgn. rechtstreekse vordering is géén andere schuldvordering dan degene die is ontstaan 
tussen de schuldenaar van die schuldvordering en de persoon op wiens naam deze is ontstaan 
(naargelang de ene dan wel de andere hoger beschreven situatie dus ofwel de rechtsvoorganger 
van de titularis, ofwel de subrogant). Die rechtsverhouding is bij deze rechtsfiguur de 
dekkingsverhouding. 
 
Anders gezegd: de schuldenaar van de kwalitatieve schuldvordering kan in beginsel alle 
verweermiddelen inroepen uit de dekkingsverhouding. De rechtstreekse vordering is niet 
geabstraheerd van de dekkingsverhouding. Deze regel is in beginsel dezelfde als bij het 
derdenbeding, de gecedeerde schuldvordering, de subrogatoire schuldvordering of het 
pandrecht op een schuldvordering, zodat naar de details hoger kan worden verwezen.  
 
Zo kan de schuldenaar jegens de titularis de exceptio non adimpleti contractus inroepen, ook al is er 
geen overeenkomst tussen hen: een contractuele schuldvordering die overgaat op de titularis 
van een rechtstreekse vordering blijft immers een contractuele schuldvordering.  
 
Zo bv. de aannemer tegen de schuldvordering van de bouwheer op de aannemer die met de eigendom van het 
goed is overgegaan op de koper1385. 
 
Zo bv. kan de leverancier zich jegens de onderverkrijger beroepen op een arbitragebeding, 
natuurlijk enkel voor zover het gaat om de aanspraak die de onderverkrijger door natrekking 
heeft verkregen.  
 
In beginsel geldt dit ook voor een forumbeding, maar binnen het toepassingsgebied van de 
Brussel-I-Vo. gaat het om een vraag van EU-recht, waarbij afwijkende regels kunnen gelden, en 
met name art. 23 Brussel-I-Vo door het HvJ restrictiever wordt uitgelegd. Het forumbeding zal 
pas bindend zijn voor een derde indien ofwel a) de derde er schriftelijk (niet stilzwijgend) mee 
                                                
1385 Bv. Cass. 29 februari 2008, C.06.0303.F, Ibens, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20080229-3 = RABG 2010, 665 noot E. DE BAERE, “De exceptie van niet-uitvoering in een 
driepartijenverhouding”. 

 valutaverhouding: 
overgang hoofdrecht 

 hoofdschuldenaar houder van de 
R.V. 

dekkingsverhouding: 
  R.V. 

 onderschuldenaar 
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heeft ingestemd, ofwel b) het in een vorm is bedongen die gebruikelijk is in de internationale 
handel. Uit de rechtspraak volgt: 
- dat de opname in de prospectus met de emissievoorwaarden van effecten een vorm is die 
gebruikelijk is in de internationale handel1386; 
- dat de opname in een statuten bindend is voor personen zodat zij aandeelhouder worden, 
omdat ze dan zijn toegetreden tot die rechtsverhouding1387; 
- dat de opname in een cognossement bindend is voor de derde-houder van dat 
cognossement1388; 
- dat evenwel het forumbeding in andere gevallen enkel tegenwerpelijk is aan een derde die er 
ofwel zelf schriftelijk mee heeft ingestemd, ofwel de gehele rechtsbetrekking (rechten en 
plichten) heeft overgenomen, en dus niet bij de zgn. rechtstreekse vordering waarover het hier 
gaat1389. Zo bv. is een forumbeding in een aansprakelijkheidspolis niet tegenwerpelijk aan de 
schadelijder die een (ook afhankelijke) rechtstreekse aanspraak heeft op de verzekeraar1390.  
 

ii)  Relevantie van de valutaverhouding  
 
De schuldenaar van de (beweerde) rechtstreekse vordering kan jegens de persoon die hem 
rechtstreeks aanspreekt géén verweermiddelen inroepen uit de valutaverhouding (de 
verhouding tussen die eiser en diens rechtsvoorganger of subrogant), behalve voor zoverre 
deze meebrengen dat de schuldvordering niét is overgegaan op die persoon. De kwalitatieve 
schuldvordering is wel accessoir aan het hoofdrecht, maar niet aan de valutaverhouding als 
dusdanig. 
 
Zo is het, anders dan bij een pandrecht op een schuldvordering of bij de rechtstreekse 
vorderingen die varianten zijn op een pandrecht (zie infra C.), niet vereist om (nog) een 
aanspraak op de tussenschakel te hebben om de schuldenaar te kunnen aanspreken. 
 
Stel dat de contractspartij zelf (bv. verkoper) niet kan worden aangesproken wegens een geldige 
exoneratie, dan verhindert dat de aanspraak jegens de leverancier van die wederpartij niet1391. 
Voor de gevolgen wanneer de schuldeiser jegens beide een aanspraak heeft, zie hieronder 
 
Een ander voorbeeld vinden we wanneer een leasingmaatschappij materiaal koopt en in leasing 
geeft met een exoneratie in ruil voor overdracht van de rechten jegens de verkoper op de 
huurder; de leasingnemer verkrijgt daardoor de rechten op de leverancier uit de aankoop, en 
behoudt deze voor zover ze betrekking hebben op de periode van de huur (wanneer na de 
huurtermijn de auto opnieuw verkocht wordt aan de verkoper verliest de huurder daardoor nog 
niet de reeds verkregen aanspraken op de verkoper1392). 
 
Indien de overeenkomst krachtens dewelke het hoofdrecht is overgegaan op de titularis van de 
rechtstreekse vordering ontbonden wordt met zakelijke werking, dan gaat met het hoofdrecht 
ook de kwalitatieve schuldvordering terug naar de vorige schakel. 
                                                
1386  Zo althans concl. A.g. Bot in C-366/13, Profit Investment. 
1387  HvJ 10 maart 1992, Powell Duffryn, curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-214/89. 
1388  HvJ 19 juni 1984, Russ, curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-71/83; HvJ 16 maart 1999, Castelletti, 
curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-159/97; HvJ 9 november 2000, Coreck, 
curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-159/97. 
1389  HvJ 7 februari 2013, Refcomp, curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-543/10. 
1390 HvJ 13 juli 2017, Assens Havn / Navigators Management Ltd., curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-
368/16. 
1391 Zie bv. Hof Brussel 30 maart 2010, TBO 2010, 265. 
1392 Vgl. op dit punt Hof Antwerpen 18 mei 2009, Limb. Rl. 2012, 16 noot P. VANHELMONT. 
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Indien de verkrijger van de kwalitatieve schuldvordering zowel over deze aanspraak beschikt 
als over een aanspraak jegens de tussenschakel (bv. zijn verkoper), gelden de regels die we 
vinden bij een onvolmaakte contractsoverdracht, nl. een soort aansprakelijkheid in solidum1393 
(onvolmaakte hoofdelijkheid) wat de externe verhouding betreft, waarbij de onderschuldenaar 
in de interne verhouding draagplichtig is. Aldus heeft de verkrijger de keuze tussen beide 
aanspraken en kan hij ook beide tegelijk uitoefenen (zelfs in het geval van 
consumentenkoop1394), maar natuurlijk niet tweemaal de vergoeding innen. Indien hij 
vergoeding verkrijgt van de leverancier vermindert zijn aanspraak op de verkoper daarmee; 
indien hij vergoeding verkrijgt van de verkoper, gaat de aanspraak op de leverancier in die mate 
terug over op de verkoper (zie hieronder b). 

b) W.b. de rechten van de tussenschakel: 
 
- wanneer de eigendom van een zaak is overgegaan en daarmee ook de vrijwaringsaanspraak op 
de eerdere schakel, kan de tussenschakel in beginsel zelf de aanspraak jegens de leverancier niet 
meer uitoefenen; zodra hij aangesproken is kan hij dat echter wel opnieuw1395, 1396 (dat verklaart 
dat de korte termijn voor hem pas op dat ogenblik begint te lopen1397). Correcter: hij heeft in 
het laatste geval de hoedanigheid om de leverancier in vrijwaring op te roepen: een eventuele 
vergoeding zal hij echter maar kunnen innen indien hij zelf zijn afnemer/koper heeft betaald 
(op dat ogenblik wordt de aanspraak die op de koper is overgegaan terug eigendom van de 
tussenschakel); vooraleer hij aangesproken heeft hij slechts hoedanigheid indien hij een belang 
heeft behouden. 
- wanneer de aanspraak die overgaat van B naar C een aanspraak onder het Weens kooprecht 
is, is de verjaring evenwel niet op dezelfde wijze opgeschort. Men kan daar m.i. de vraag stellen 
of de niet-uitoefening van de rechtstreekse aanspraak door de eindkoper vooraleer die verjaard 
is, in de verhouding tussen die eindkoper en zijn leverancier niet tot rechtsverwerking moet 
leiden (naar analogie van 1377 II BW). 
 

Cessie, verbintenisrechtelijke gevolgen 
 

1° Vereisten voor cessie 
 
Dit is eigenlijk een vraag van “goederenrecht”, nl. vereisten van de eigendomsoverdracht van 
een schuldvordering – ook al is een van die vereisten dat de cessionaris een verbintenisrechtelijk 
geldige titel heeft (vnl. geldige overeenkomst tot cessie). 
 
NB. Cessie van prijsvorderingen uit internationale koop: België heeft in 2010 de Unidroit 
Conventie internationale factoring geratificeerd. 

                                                
1393 Zie bv. Hof Brussel 30 maart 2010, TBO 2010, 265. 
1394 Hof Luik 5 november 2009, DCCR 2010, 80 noot M. HOSTENS "De rechtstreekse aanspraak van de 
consument: een nieuw pijnpunt in ons dualistisch kooprecht ?". 
1395 Zie in dit verband Cass. 20 april 2012, C.10.0103.F, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20120420-3 = Jaarverslag cassatie 2012, 21 = RW 2013-
14, 538 = Pas. 2012 nr. 243 met conlc. a-g Werquin = JLMB 2013, 2068. In die zaak werd een arrest verbroken 
dat de eis in vrijwaring door de verkoper jegens onder meer de architect onontvankelijk had verklaard wegens 
gebrek aan hoedanigheid, zonder na te gaan of de verkoper geen belang had behouden bij de uitoefening van de 
aanspraak. 
1396  Voor een overzicht van de diverse theorieën hierover, M. HOSTENS "De rechtstreekse aanspraak van de 
consument: een nieuw pijnpunt in ons dualistisch kooprecht ?", DCCR 2010, 87 v. 
1397 Bv. Hof Brussel 9 november 2004, RW 2007-2008, 152. 
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De cedeerbaarheid van schuldvorderingen is daarnaast ook een vraag van verbintenissenrecht 
in die zin dat: 
aa) bij schuldvorderingen op naam de “interne” beperkingen aan de overdraagbaarheid 
modaliteiten zijn van de schuldvordering en dus tegenwerpelijk aan derden. De 
verbintenisrechtelijke regels houden in beginsel in dat schuldeiser en schuldenaar de 
overdraagbaarheid kunnen beperken voor zover dit beantwoordt aan een rechtmatig belang.  
bb) bepaalde soorten schuldvorderingen uit hun aard intuitu personae creditoris zijn en dus niet 
overdraagbaar. 
 
Ad aa)  
Bijzondere wettelijke bepalingen schuiven de niet-overdraagbaarheid soms terzijde. Zo zijn bij 
bepaalde sooten contracten de schuldvorderingen steeds of in bepaalde gevallen overdraagbaar 
- vaak in het kader van een contractsoverdracht, waarij al dan niet bepaald is dat de 
oorspronkelijke wederpartij mee gehouden blijft voor de corresponderende verbintenissen.  Zo 
is bij de pacht omwille van het feit dat de verpachter in beginsel niet verplicht kan wordeneen 
andere persoon als schuldenaar te aanvaarden, bepaald dat dat de pachtoverdracht zonder 
toestemming van de schuldeiser in beginsel enkel binnen de familie kan (familiale 
pachtoverdracht, art. 34 Pachtwet). 
In het ontwerp van nieuwe Insolventiewet wordt in art. XX.89 § 3 WER bepaald dat 
contractuele beperkingen van de overdraagbaarheid van contractuele rechtsverhoudingen niet 
tegenwerpelijk zijn wanneer het gaat om een contractsoverdracht in het kader van een 
overdracht van de onderneming onder gerechtelijk gezag. 
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2° Uitwerking van de cessie zonder toestemming van de cessus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De cessie behoeft niet de toestemming van de gecedeerde schuldenaar (tenzij deze 
toestemming krachtens de interne verhouding een vereiste is voor de overdraagbaarheid, zie 
hoger). Anderzijds kan de cessie de positie van de schuldenaar in beginsel niet verzwaren (zie 
onder c. en d. dan ook de tegenwerpelijkheid excepties uit de dekkingsverhouding). 
 
De aanvaarding van de cessie houdt dan ook geen afstand in van excepties uit de dekkingsverhouding (zie verder); 
zij houdt wel in dat men achteraf niet meer kan inroepen dat de cessie niet kon gebeuren omdat de schuldvordering 
niet kon worden overgedragen zonder akkoord van de debitor cessus. Deze aanvaarding kan blijken uit handelingen 
die de cessus stelt, zoals bv. de overboeking of inboeking van rekeningtegoeden of opname van de cessie van 
aandelen op naam in het aandelenregister. 
 
De "waarde" van een gecedeerde of in pand gegeven schuldvordering hangt dan ook af van de modaliteiten van 
die schuldvordering, zoals ze gelden in de interne verhouding. Een van die mogelijke - en vaak aanwezige - 
modaliteiten is de wederkerigheid ervan, waarbij de aanspraak uit de schuldvordering afhankelijk is van het 
geleverd zijn van een tegenprestatie (in beginsel door de oorspronkelijke wederpartij, dus de cedent of pandgever); 
tot zolang immers kan de cessus zijn prestatie opschorten (exceptio non adimpleti contractus) en bij ernstige 
wanprestatie kan hij de overeenkomst waaruit ze ontstond ontbinden1398. 
 

                                                
1398 Wat de cessus echter niét kan is op grond van zijn exceptio non adimpleti contractus een reeds gedane betaling 
terugvorderen, ook niet wanneer het gaat om een betaling aan de cessionaris (bv. Cass. 22 april 2002, Belgo-Factors 
/ VJV, C.99.0264.N, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20020422-6 = RW 2005-06, 182 = 
TBBR 2004, 399). 

 cedent 
cessionaris 
(vervangende 
schuldeiser) 

  debitor cessus 

dekkingsverhouding(
oorspronkelijke 
obligatoire 
verhouding) 

 valutaverhouding (titel) + 
eigendomsoverdracht 

resultante 
rechtsverhouding  
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Omgekeerd verkrijgt de cessionaris in beginsel ook alle rechten die inherent zijn aan de schuldvordering. Dit geldt 
niet noodzakelijk voor de processuele rechten van de cedent: met name zal de cessionaris niet noodzakelijk 
gebruik kunnen maken van het forum waarover de cedent beschikte; dit blijkt onder meer uit de rechtspraak van 
het HvJ1399. 
 
Dat de schuldenaar failliet is of in een andere insolventieprocedure betrokken is, verandert niets aan de 
mogelijkheid de schuldvordering te cederen (zgn. Trading van bankruptcy Claims). Wel kan de schuldenaar van 
een betwiste schuld de schuldvordering inkopen tegen de prijs die de cessionaris ervoor heeft betaald (lex 
Anastasiana, art. 1699 BW). 
 
De accessoria gaan mee over met de schuldvordering, daaronder ook het recht om de 
overeenkomst te ontbinden wegens wanprestatie aan die schuldvordering1400. Worden niet het 
geheel van schuldvorderingen uit een overeenkomst overgedragen, dan heeft de cessionaris 
maar een ontbindingsbevoegdheid indien de contractuele verhouding deelbaar is; is ze 
ondeelbaar dan kunnen de oude en nieuwe deelschuldeisers enkel gezamenlijk ontbinden1401. 
 

3° De kennisgeving of erkenning van de cessie 
 
De cessie heeft jegens de schuldenaar (debitor cessus) uitwerking vanaf de kennisgeving een 
kennisgeving (notification) aan de schuldenaar of een erkenning door deze laatste (art. 1690 
BW1402).  
 
De regel geldt ongeacht de titel van de cessie, en geldt dus ook niet enkel voor een cessie ingevolge een handeling 
onder levenden, maar bv. ook bij bijzonder legaat.  
 
Wanneer de cessie plaatsvindt in het raam van een overdracht van de hele overeenkomst, geldt in beginsel dezelfde 
regel, tenzij de cedent en cessionaris overeenkomen dat de cessie maar uitwerking zal hebben wanneer ook de 
overname van de verbintenissen een bepaalde uitwerking heeft (bv slechts wanneer de cessus akkoord gaat met 
bevrijding van de cedent). In sommige wettelijk geregelde gevallen kan de hele rechtsverhouding (rechten én 
verbintenissen) worden overgedragen zonder instemming van de cessus (bijzondere regels bij onder meer huur en 
pacht, verzekeringsovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, enz.). Sommige wetsbepalingen bevatten 
afwijkende regels betreffende de kennisgeving aan de wederpartij (bv. art. 34 en v. Pachtwet inzake de familiale 
pachtoverdracht)1403.  

                                                
1399 Zie bv. HvJ 19 april 2012 in C-213/10, F-Tex SIA t. Lietuvos-Anglijos UAB, 
curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-213/10, over de cessionaris van een aanspraak die een 
faillissementscurator had wegens aanvechting van een nadelige handeling en gecedeerd had aan een van de 
schuldeisers: deze kan zich niet beroepen op het forum voorzien voor aanspraken die nauw samenhangen met 
het faillissement, en aldus is het gemeen recht van de Brussel-Verordeningen van toepassing en niet de 
Insolventiverordening. Vgl. ook HvJ 19 januari 1993 in C-89/91, Shearson Lehman Hutton t. TVD, 
curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-89/91; HvJ 31 januari 2018, Hofsoe, 
curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-106/17 in verband met art. 13 II Brussel-Ibis verordening. 
1400 Cass. 20 september 2012, Parfip / Aramex, C.11.0662.F, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20120920-5 = JLMB 2013, 1536  = RW 2013-14, 1055 
= Pas. 2012 nr. 476 met concl. A.g. J.M. Génicot.  
1401 Zie in dit verband V. WITHOFS, Contractsoverdracht. 
1402 De wettelijke vereenvoudiging die in 1994 is doorgevoerd, geldt voor alle kennisgevingen die sinds de 
inwerkingtreding van die wet zijn gedaan, ook al dateerde de cessie-overeenkomst van voordien: Cass. 18 maart 
2011, C.10.0015.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20110318-9. 
1403 Art. 34 en v. worden traditioneel zo uitgelegd dat voor de tegenwerpelijkheid van een pachtoverdracht aan 
de verpachter in beginsel geen kennisgeving is vereist (Cass. 6 februari 2003, JLMB 2003, 1393 = R.Not.B. 2003, 
568 noot E. BEGUIN; Cass. 30 maart 2006, Pas. 707); waar dit voor 1994 een belangrijk verschil maakte (de 
kenninisgeving was toen nog niet vormvrij) rijst de vraag is of deze niet-toepasselijkheid van de 
kennisgevingsvereiste vandaag wel enige betekenis heeft. Aldus belet de niet ter kennis gebrachte pachtoverdracht 
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a) Erkenning 
 
De erkenning moet niet in een bepaalde vorm gebeuren; zo kan ze ook in een conclusie 
gebeuren1404. 

b) Inhoud van de kennisgeving 
 
De kennisgeving moet enkel het feit van overdracht vermelden, niet de inhoud van de 
cessieovereenkomst1405.   

c) Vorm van de kennisgeving 
 
Voor 1994 was er een gemeenrechtelijke regeling, waarin de kennisgeving in beginsel per 
deurwaardersexploot moest geschieden, en enkele afwijkende regelingen, onder andere 
kennisgeving per aangetekende brief van schuldvorderingen waarvan de factuur werd 
geëndosseerd ("endossement van de factuur", Wet van 25 oktober 19191406).  
 
Sinds 1994 volstaat elke kennisgeving  (Lat. denuntiatio, Fr. notification), ongeacht de vorm1407. 
Ook het instellen van een eis door de cessionaris of een gedinghervatting van de cessionaris impliceren een 
kennisgeving. 
 
Ook bij rekeningtegoeden en financiële instrumenten op naam geschiedt dit door kennisgeving aan de 
rekeningvoerende instelling, die vervolgens de tegoeden conform daarmee boekt of overboekt op rekening van 
de verkrijger of iemand die voor rekening van de verkrijger optreedt (NB. niet te verwarren met de overschrijving 
van geld, die in beginsel een delegatie is en geen cessie) (bij inpandgeving zal het gaan om een inboeking op een 
speciale rekening). 
 

                                                
niet dat de verpachter de pacht volgens de gewone regels op basis van de lopende pacht kan opzeggen (terwijl bij 
een familiale pachoverdracht in beginsel een pachtvernieuwing intreedt) zolang hij geen kennis had of behoorde 
te hebben van de pachtoverdracht inter partes (Cass. 16 januari 2009, RW 2011-12, 440 noot G. VELGHE “De 
toepassing van art. 1690 BW op een familiale pachtoverdracht”. 
1404 Hof Luik 5 december 2008, JLMB 2010, 1309. 
1405 Cass. 28 oktober 1994, Arr. 892 = Pas. I 874 = RW 1994-95, 1122; Hof Antwerpen 28 februari 2000, AJT 
2001-2002, 438; Hof Antwerpen 5 juni 2000, RW 2001-2002, 245; Hof Antwerpen 18 februari 2002, RW 2004-
2005, 865; kh. Kortrijk 17 november 1997, TWVR 1998, 78. 
1406 De laatste regeling bestaat nog in de wetgeving, maar is nutteloos (zie bv. Hof Antwerpen 23 december 
2002, TBH 2004, 276 en Hof Antwerpen 18 februari 2002, RW 2004-2005, 86: ook indien aan de vormvereisten 
van endossement van de factuur niet zou zijn voldaan, kan men gewoon de regel van art. 1690 II BW toepassen 
en is de kennisgeving vormvrij); zo ook kh. Hasselt, 19 augustus 2009, RW 2012-13, 1141. 
1407 Tegen de tekst van de wet in oordeelt sommige rechtspraak dat de kennisgeving schriftelijk moet gebeuren 
bv. Hof Bergen 21 oktober 1998, JT 1999, 136 =JLMB 1999, 454 (vereist zelfs een papieren drager !); Rb. Brussel 
7 april 2000, RW 2000-2001, 349. Dit is onjuist: de regel van het schriftelijk bewijs geldt wanneer een 
rechtshandeling wordt ingeroepen tegen de persoon van wie ze zou uitgaan, en de wet vereist ook elders niet dat 
de kennisgeving waarover het hier gaat schriftelijk zou gebeuren. Ook moet rekening worden gehouden met het 
nieuwe art. 2281 B.W. voor de betekenis van het begrip “schriftelijk”. 
In de zin van vormvrijheid onder meer P. VAN OMMESLAGHE, “Le nouveau régime de la cession et de la dation 
en gage de créances”, JT 1995, 532. 
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Handelingen zoals de overboeking of inboeking of overschrijving in het register zijn dus niet vereist voor de 
publiciteit van de cessie e.d. Zij kunnen een bijkomend bewijs vormen, en het kan zijn dat zij in de interne 
verhouding bijkomende rechtsgevolgen hebben.  
 
Er zijn afwijkende vormvereisten voor de kennisgeving bij welbepaalde soorten 
schuldvorderingen, die niet enkel de tegenwerpelijkheid aan derden maar ook aan de cessus 
betreffen: 
 
1° Bij aandelen op naam is er een onderscheid naargelang de vennootschapsvorm: 
- bij de VOF en de Comm.V. gelden ingevolge art. 209 Wb.Venn. de regels van het BW, dus 
art. 1690 BW; 
- bij de BVBA en de CV is de effectieve inschrijving in het aandelenregister vereist voor de 
tegenwerpelijkheid aan de vennootschap en aan derden (art. 250 c.q. 365 Wb.Venn.; 
voorontwerp-Wetboek 5:42); 
- - bij de NV is sinds de Wet van 14 december 2005 tot afschaffing van de effecten aan toonder 
(op dit punt in werking 23 december 2005) de toepassing van art. 1690 BW vervangen door de 
vereiste van effectieve inschrijving in het aandelenregister vereist (art. 504 Wb.Venn.; 
voorontwerp-Wetboek 7:64));. Wel kan dat aandelenregister in een NV nu ook elektronisch 
worden aangehouden en kan de kennisgeving van de overdracht aan de vennootschap 
eveneens elektronisch gebeuren (zie art. 504 Wb.Venn.); 
- voor landbouwvennootschappen, zie art. 803 Wb.Venn. 
 
2° Strengere vereisten zijn er voor een hele reeks schuldvorderingen op de overheid en 
gelijkgestelde schuldvorderingen: 
- art. 16 KB 23 januari 1991 betreffende de effecten van de Staatsschuld vereist voor de 
buitenbezitstelling van grootboekinschrijvingen een vermelding in het (al dan niet 
gecomputeriseerd) desbetreffende grootboek (zie ook art. 15 voor de inpandgeving); 
- Art. 5 juncto 8 W. 6 februari 1970 betreffende de schuldvorderingen ten laste van de provincies 
schrijft voor aan wie de overdracht of inpandgeving moet worden aangezegd. Het is niet 
duidelijk of er - na de wijziging van art. 1690 BW - nog een betekening bij deurwaardersexploot 
nodig is, dan wel of een loutere mededeling volstaat; (NB. het gelijkluidende art. 104 van de 
wetten op de Rijksboekhouding (gecoördineerd bij KB 17 juli 1991) betreffende 
schuldvorderingen ten laste van de Staat is opgeheven door de nieuwe Wet op de 
Rijksboekhouding van 22 mei 2003); 
- art. 5 van de Delcrederewet1408 bepaalt dat de overdracht of inpandgeving van 
schuldvorderingen op de Delcredere slechts tegenwerpbaar is mits een akte ondertekend door 
de vervreemder en de Delcredere. 
- cessie van schuldvorderingen wegens deposito’s bij de Deposito- en Consignatiekas (art. 32 
juncto art. 7 IV KB Deposito- en Consignatiekas vereist impliciet een betekening bij 
deurwaardersexploot). 
Waar een betekening vereist is, geldt ook de dagvaarding of gedinghervatting als 
betekening1409. 
 
3° Cessie van loonvorderingen krachtens een authentieke akte (art. 34 Loonbeschermingswet): 
daartoe blijft een gerechtsdeurwaardersexploot vereist, omdat er een registratie van 

                                                
1408 Wet van 31 augustus 1939 zoals gewijzigd bij W. 1 maart 1957 en hernummerd bij W. 18 april 2017. 
1409  Cass. 27 juni 2014, C.13.0481.F, Westminster Ltd./Immo-Schuman 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20140627-2. 
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loonoverdracht door de gerechtsdeurwaarder in het Centraal Beslagberichtenbestand  moet 
gebeuren (art.1390 ter GerW). 
 
4° Cessie van sommige schuldvorderingen uit verzekeringspolissen, met name bij de krediet- 
en borgtochtverzekering (art. 140 Wb.Verz.) 1410. 
 
5° Cessie van schuldvorderingen uit overeenkomsten van consumentenkrediet (art. VII.103 
WER vereist een aangetekende brief)1411 (uitgez. bij effectisering, zie art. 5 Wet 3 augustus 
2012 mobilisering van schuldvorderingen in de financiële sector); 
 
6°  voor deposito- en thesauriebewijzen op naam1412. 
 
7° In beginsel kan de schuldenaar bijzondere vormvereisten bedongen hebben. Deze hebben 
in beginsel (d.i. behoudens abstractie) ook zakelijke werking. 
 
Er zijn ook enkele afwijkende vormvereisten voor de kennisgeving die enkel de 
tegenwerpelijkheid aan derden betreffen. 
 
Bijzondere voorschriften zijn er ook voor een aantal gevallen van contractsoverdracht. Deze voorschriften 
hebben daarbij niet zozeer betrekking op de vereisten voor de overdracht van de schuldvorderingen, maar zijn 
veeleer vereist omdat er naast schuldvorderingen ook schulden overgaan en de oude contractspartij daarvan voor 
de toekomst wordt bevrijd (met uitzondering van de lasten uit het verleden). Zo bv. voor de gehoudenheid van 
een vennoot van een VOF: het is pas vanaf de publicatie in het B.S. van de overdracht van deelneming dat de 
uittredende vennoot niet meer gehouden is voor de nieuwe schulden (art. 207 Wb.Venn. in fine1413). Een ander 
voorbeeld is de overdracht van verzekeringsovereenkomsten door een verzekeringsonderneming in art. 17-18 
Verzekeringswet; daarin is bepaald dat dergelijke contractsoverdracht tegenwerpbaar is aan de verzekeringnemers, 
verzekeraars en alle betrokken derden door middel van publicatie van een uittreksel van de goedkeuring hiervan 
door de bevoegde (Belgische of buitenlandse) Controledienst in het Belgisch Staatsblad. 

d) Uitwerking van de kennisgeving 
 
De kennisgeving heeft uitwerking zodra zij de schuldenaar bereikt (ontvangstleer).  

e) Auteur van de kennisgeving 
 
De wet zegt niet van wie de kennisgeving moet uitgaan1414; Volgens de rechtspraak kan ze in beginsel 
zowel van de cedent als van de cessionaris uitgaan1415, maar het blijft onduidelijk in welke gevallen de cessus de 
kennisgeving door de cessionaris alleen mag verwerpen omdat er geen cessie zou zijn geweest of omgekeerd 
bevrijdend betaalt aan een beweerde cessionaris die de schuldvordering in werkelijkheid niet had verkregen. 
 

                                                
1410 Zie DIRIX & DE CORTE (2007) nr. 511, p. 343-344. 
1411 Zie nader R. STEENNOT, "Overzicht", TPR 2004 nr. 309 met verwijzingen. 
1412 Art. 6 W. 22 juli 1991 deposito- en thesauriebewijzen vereist voor de buitenbezitstelling van deposito- en 
thesauriebewijzen op naam (uitgegeven door de overheid of door een onderneming) een overdrachtsverklaring, 
gedateerd en ondertekend door de overdrager en de overnemer, en de inschrijving ervan. 
1413 F. DE VYLDER, Vennootschappen en verenigingen, artikelsgewijze commentaar, art. 209 – 2 en 3, nr. 3; kh. Kortrijk 
10 januari 2007, AR1748/2006 iz. bvba Callewaert.  
1414 Art. 1690 § 1 lid 3 lijkt te zeggen dat de kennisgeving door de cessionaris moet gebeuren, maar de regel is 
duidelijk niet bedoeld om die vraag op te lossen. 
1415 Cass. 27 april 2006, Fortis Commercial Finance t. paris Express Service, C.04.0093N, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20060427-6 = Jaarverslag cassatie 2006, 50. Zie eerder 
voor kennisgeving door de cessionaris Hof Antwerpen 5 juni 2000, RW 2001-2002, 245. 
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Volgens sommige rechtspraak kan de kennisgeving niet meer geschieden nadat de cessionaris 
(verkrijger) op zijn beurt de beschikkingsbevoegdheid over de schuldvordering heeft 
verloren1416, maar dit lijkt op een verwarring te berusten met het geval waarin de cedent 
beschikkingsonbevoegd wordt. 
 
Wanneer de cessie onder de Unidroit Conventie internationale factoring valt, gelden er meer precieze regels over 
de kennisgeving (art. 8 Factoring Conventie). 

f) Tijdstip van de kennisgeving 
 
De kennisgeving kan reeds geschieden ook al gaat het nog om een toekomstige 
schuldvordering; de identiteit van de schuldenaar moet natuurlijk wel bekend zijn. 
 

4° Uitwerking van de cessie voor de kennisgeving of erkenning 
 
De positie van de cessus voor de kennisgeving of erkenning wordt geregeld door art. 1690 § 1 
II en 1691 BW. 
 
Beide bepalingen zijn prima facie tegenstrijdig. Waar art. 1690 § 1 II lijkt in te houden dat de 
cessus nog alle handelingen kan stellen jegens de cedent, zoals betaling, schuldvernieuwing, 
dading, conventionele schuldvergelijking, schuldvergelijking door eenzijdige verklaring, enz., 
lijkt art. 1691 BW in te houden dat dit slechts kan voor zover de cessus te goeder trouw handelt; 
de cassatierechtspraak lijkt voorrang te geven aan art. 1691 BW1417. Zij kunnen m.i. verzoend 
worden voor zover men aan die goede trouw geen onterechte eisen stelt: de cessus die geen 
kennisgeving ontvangt moet ervan kunnen uitgaan dat, ook als hij weet heeft van de cessie, de 
cedent nog steeds bevoegd is om de schuldvordering te innen. Slechts wanneer hij effectief 
weet dat dat niet het geval is, mag de betaling aan de cedent als een betaling te kwader trouw 
worden gekwalificeerd, en evenzeer zo bij een verrekening (een schuldvergelijking 
teweeggebracht door een verklaring van de cessus, bv. door afstand te doen van de termijn van 
zijn schuld)1418. 
 
Jegens de overnemer kan de cessus niet betalen of andere rechtshandelingen stellen, tenzij hij 
daarmee de cessie erkent (wat evenwel normaal het geval zal zijn). Omgekeerd mag de 
erkenning ook niet te kwader trouw geschieden, met name wanneer de cessus weet dat de 
cessionaris volgens zijn interne rechtsverhouding met de cedent de schuldvordering nog niet 
mag innen.  
 

                                                
1416 Rb. Brussel 17 maart 2000, JT 2001, 740. 
1417  Cass. 5 oktober 2012, C.12.0073.N, GR Capital Partners t. Commercial Finance Group, RW 2012-13, 1337 noot 
R. HOUBEN = JLMB 2013, 976 noot Fr. GEORGES, hieronder besproken. Voorrang aan art. 1691 BW wordt 
verder gegeven door S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, II, 69; W. VAN GERVEN-S. COVEMAEKER, 
Verbintenissenrecht (2006), 575; J. HERBOTS, nr. 309; D. VAN GERVEN, “Overdracht en inpandgeving van bestaande 
en toekomstige schuldvorderingen”, RW 2004-2005, (521) 523 nr. 6 wat betreft de schuldvergelijking die de cessus 
nog zou teweegbrengen. 
1418 E. Dirix verdedigt de stelling dat het hier niet om de subjectieve goede trouw gaat (goede trouw van het niet 
weten) maar om de objectieve goede trouw (Artikelsgewijze commentaar benoemde overeenkomsten, V° art. 1690-1691 
BW, 24-25). Sommige auteurs verdedigen dat de cessus enkel te kwader trouw handelt in geval van 
medeplichtigheid aan contractbreuk door de cedent (P. VAN OMMESLAGHE AN OMMESLAGHE, JT 1995, (33) 
535; R. FELTKAMP, De overdracht van schuldvorderingen, 426). 
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In een cassatie-arrest van 5 oktober 20121419 werd een nettingovereenkomst gesloten tussen 
de cedent en de cessus niet-tegenwerpelijk verklaard aan de cessionaris omdat de cessus (die zich 
op de netting beriep) bij het sluiten ervan reeds op de hoogte was van de cessie. 
 
NB. Wanneer de cessie onder de Unidroit Conventie internationale factoring valt, gelden de 
bepalingen van art. 8 tot 10 Factoring Conventie. 
 

5° Uitwerking na de kennisgeving 

a) Betaalplicht jegens cessionaris; betaling aan cedent niet bevrijdend. 
 
De cessus na de kennisgeving niet meer bevrijdend betalen aan de cedent, noch zijn schuld 
verrekenen met een schuld van de cedent (maar enkel nog met een schuld van de cessionaris), 
tenzij: 
- de cessie niet geldig kon geschieden jegens de cessus, of 
- de cedent nog bevoegd is gebleven de schuldvordering te innen voor rekening van de 
cessionaris.  
Dit geldt vanaf het ogenblik waarop de cessus redelijkerwijze kennis diende te hebben van de 
bij hem aangekomen kennisgeving1420. 
 
Jegens de cessionaris heeft de cessus vanaf dat ogenblik een betaalplicht, behoudens wat geldt 
voor het geval van twijfel over de gerechtigdheid van de overnemer (infra). 
 
NB. Hier niet besproken zijn de bijzondere regels bij loonoverdracht.  
 
Indien de cessus buiten de 2 genoemde uitzonderingsgevallen toch betaald heeft aan de cedent, 
heeft de cessionaris het recht de volle betaling te eisen vanwege de cessus en is deze dus niet 
verplicht om eerst bij de cedent op te vorderen wat deze onverschuldigd heeft ontvangen1421. 
De sancties die gelden bij de miskenning van een derdenbeslag (mogelijkheid tot 
aansprakelijkheid tot beloop van de oorzaken van het beslag, d.i. de verzekerde 
schuldvordering), zijn evenwel niet van toepassing1422. 
 
De cessus kan ook niet bevrijdend betalen aan een schuldeiser van de cedent die na de 
kennisgeving van de cessie derdenbeslag legt op de schuldvordering (NB. bij gewoon 
derdenbeslag mag dat sowieso niet, omdat via de gerechtsdeurwaarder moet worden betaald, 
                                                
1419 C.12.0073.N, GR Capital Partners t. Commercial Finance Group, RW 2012-13, 1337 noot R. HOUBEN = JLMB 
2013, 976 noot Fr. GEORGES. In dat geval vond de cessie plaats in het kader van een factoringovereenkomst; de 
cessie zelf vond maar plaats na de nettingovereenkomst, maar de bodemrechter oordeelde dat de cessus toch niet 
te goeder trouw was omdat zij wist dat “de factuur onmiddellijk zou worden overgedragen”. Of dit volstaat om 
niet te goeder trouw te zijn, is m.i. toch betwistbaar; in casu is de oplossing begrijpelijk omdat de cessus blijkbaar 
wist van de reeds gesloten factoringovereenkomst; de bodemrechter had bovendien ook nog aangenomen dat de 
cessus afstand had gedaan van de nettingovereenkomst door aan de cessionaris te beloven de overgedragen 
factuur te betalen. 
1420 Vgl. betreffende het derdenbeslag (zie verder) Cass. 14 mei 1999, Kreis-Klassert, P&B 1999, 221 = P&B 2000, 
128 noot P. VANLERSBERGHE, “De kennis van het beslagexploot als toelaatbaarheidsvereiste voor de sanctie van 
art. 1451 GerW” =  RW 1999-2000, 1338 noot M.E. STORME, "De ontvangstleer bij derdenbeslag en andere 
kennisgevingen die de betalingsverplichting van een schuldenaar wijzigen, en de verzendingsleer bij 
rechtshandelingen die een termijn doen ingaan"; M.E. STORME, "When does a freezing order become effective 
against the debtor of the receivables ?", 10. European review of private law, 2002, 134-141. 
1421 Cass. 15 juni 2007, C.06.0661.N, Roorijck en Verheyen Immobiliën / Axa Belgium, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20070615-2, RW 2010-2011, 617. 
1422 Zo voor een loonoverdracht Hof Antwerpen 20 maart 2007, RW 2008-2009, 547. 
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maar bij fiscaal derdenbeslag int de fiscus in beginsel zelf). In zo'n geval wordt de cessus volgens 
de heersende cassatierechtspraak1423 zelfs dubbel bestraft, aangezien hij zijn betaling jegens de 
beslagleggende schuldeiser zelfs niet als onverschuldigd kan terugvorderen, en dus enkel regres 
kan nemen op de beslagen schuldenaar zelf. Deze oplossing is m.i. in casu geheel onterecht1424, 
ook al is het beginsel waarop het gegrond wordt (nl. dat een betaling aan een schuldeiser waarop 
deze recht had maar die hij bij correcte toepassing van de rangregeling niet zou hebben 
ontvangen, geen onverschuldigde betaling is) correct. 

b) Tegenwerpelijkheid van excepties uit de dekkingsverhouding 
 

i)  Beginsel 
 
Anderzijds behoudt de cessus na de cessie, en dus ook na de kennisgeving ervan, in beginsel alle 
excepties uit de dekkingsverhouding (interne verhouding tussen de schuldenaar van de 
gecedeerde schuldvordering en diens oorspronkelijke schuldeiser)1425, met dien verstande dat 
het moet gaan: 
-  om excepties jegens de cedent indien ze zijn ontstaan voor de kennisgeving of erkenning1426, 
en  
- om excepties jegens de cessionaris indien ontstaan na de kennisgeving of erkenning.  
 
De verbintenisrechtelijke inhoud van de gecedeerde schuldvordering wordt aldus in zekere zin 
gefixeerd (of gekristalliseerd) op het tijdstip van de kennisgeving. 
 
Voor zover een gecedeerde schuldenaar jegens een cessionaris afstand doet van de 
verweermiddelen uit de dekkingsverhouding, gaat het veeleer om een soort onafhankelijke 
garantie1427. 
 

ii)  Voorbeelden van excepties uit de dekkingsverhouding 
 
- Betaling: zie hierboven; 
 
- Schuldvergelijking: 
Zo kan hij een exceptie van schuldvergelijking met een schuld van de cedent maar inroepen 
indien aan alle vereisten voor die schuldvergelijking was voldaan op het tijdstip van de 
kennisgeving/erkening1428 (deze vereisten worden bij schuldvergelijking nader besproken). 
                                                
1423 In die zin althans Cass. 22 december 2005, RW 2007-2008, 1073 noot S. BRIJS, "Qui paie mal, paie deux 
fois". In casu ging het om een fiscaal derdenbeslag, zodat de derde-beslagen werkgever niet aan een 
gerechtsdeurwaarder had betaald, maar aan de fiscus.  
1424 De werkgever had ingevolge de cessie geen schuld meer jegens de werknemer, waarop beslag kon worden 
gelegd, en betaalde dus niét zijn schuld jegens de werknemer door aan diens schuldeiser te betalen. M.i. kan de 
condictio indebiti dan ook slechts worden geweigerd in het geval van art. 1377 II BW (indien door de onverschuldigd 
verrichtte betaling de schuldeiser zijn schuldvordering op de ware schuldenaar heeft laten tenietgaan). De 
goedkeurende noot van S. Brijs overtuigt dus allerminst. 
1425 In overeenkomsten van consumentenkrediet is deze regel bovendien van dwingend recht (art. VII.104 
WER). 
1426  Wat dit tijdstip betreft, zo ook E. DE BAERE, “De exceptie van niet-uitvoering in een 
driepartijenverhouding”, RABG 2010, (665) 673. 
1427 Over deze rechtsfiguur, zie F-X. LICARI, "Une sûreté négative: la renonciation du débietur cédé à ses 
exceptions", Revue Lamy Droit 2004/5, 57 v.; zie ook art. 19 UNCITRAL Conventie inzake overdracht van 
schuldvorderingen in de internationale handel. 
1428 Zie bv. Hof Antwerpen 23 december 2002, TBH 2004, 276. 
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Discussie is mogelijk of de schuldvergelijking ook niet moet zijn  ingeroepen voor de 
kennisgeving. 
Na dat tijdstip is er wel schuldvergelijking met een schuld van de cessionaris mogelijk; 
schuldvergelijking met een schuld van de cedent is dan in beginsel niet meer mogelijk (zie wel 
verder de discussie over schuldvergelijking van samenhangende schuldvorderingen na 
overgang van de schuldvorderingen). De schuldenaar zou de mogelijkheid tot toekomstige 
schuldvergelijking wel kunnen beschermen door te bedingen dat de schuldvordering op hem 
aan hemzelf in pand wordt gegeven tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige 
schuldvorderingen.   
 
- exceptio non adimpleti contractus en ontbinding:  
de exceptio non adimpleti contractus en de ontbinding zijn excepties die geacht worden te zijn 
ontstaan tezamen met de verbintenis zelf (en dus noodzakelijkerwijze voor de cessie) of, anders 
gezegd, inherent te zijn aan de gecedeerde schuldvordering1429. Zij hebben betrekking op elke 
tegenprestatie vanwege de oorspronkelijke wederpartij (de cedent), en mogelijks ook van 
andere tegenprestaties uit samenhangende overeenkomsten die in de bedoeling van partijen 
één gehele vormen1430. Het kan ook gaan om een aanspraak op terugbetaling van voor de 
cessie aan de cedent gedane abnormale of bedrieglijke vooruitbetalingen die door de 
schuldeisers van de cessus worden aangevochten.  
 
- Hetzelfde geldt voor de schuldvergelijking van samenhangende schuldvorderingen1431. 
 
- Het gezag van gewijsde van een uitspraak jegens de cedent kan ook tegen de cessionaris 
worden ingeroepen indien het geding lopende was op het tijdstip van de kennisgeving.   
 
- De kwalificatie van de overgedragen schuldvordering als een “vennootschapsvordering” 
houdt in dat ze slechts kan worden uitgoefend in rechte mits beslissing daartoe door het 
bevoegde orgaan van de vennootschap (met name de algemene vergadering); deze exceptie kan 
tegen de cessionaris worden ingeroepen1432. 
 

iii)  "Persoonlijke" excepties in de dekkingsverhouding.  
 

                                                
1429 Voor de e.n.a.c, zie Cass. 13 september 1973, Arr. 1974, 36 = RW 1973-74, 998 = JT 1973, 634 = RCJB 
1974, 352 noot M.L. STENGERS; Cass. 27 september 1984, RW 1984-85, 2699; Cass. 22 april 2002, TBBR 2004, 
399; Cass. 28 januari 2005, C.04.0035.N, VTB-VAB / ABB,  
jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=F-20050128-11  = Arr. 2005, 246 = RW 2006-2007, 476; 
Cass. 25 maart 2005, C.04.0126.N, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=F-20050325-6 Abi Imtech, 
jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=F-20050325-6 = TBBR 2005, 407 noot C. EYBEN, "La forme 
de l'action directe des sous-traitants: la fin d'une controverse?" = JLMB 2005, 1040 noot P. HENRY, "Action 
directe du sous-traitant: deux nouvelles précisions" = Arr. 2005, 735 = RW 2005-2006 noot M. DEBUCQOY = 
TBH 2005, 1020 noot W. DERIJCKE = TBO 2005, 219 noot DE COOMAN; Hof Brussel 27 januari 2011, JT 2011, 
420. noot F. MAGNUS. 
In dezelfde zin voor het Franse recht Cass. fr. (Com.) 12 januari 2010, N° 08-22.000, 
www.courdecassation.fr/publications_cour_26/arrets_publies_2986/chambre_commerciale_financiere_econo
mique_3172/2010_3324/janvier_3325/36_12_14879.html. 
Voor de ontbinding, zie Cass. 4 februari 2011, United Real Estate / Faill. West-Konstrukt, C.10.0443.N, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20110204-6 = RW 2011-2012, 488 noot R. HOUBEN. 
1430 Hof Brussel 27 januari 2011, JT 2011, 420. noot F. MAGNUS. 
1431 Vgl. Cass. 15 mei 2014, C.13.0552.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20140515-
3; daar ging het wel niet om een cessie, maar om een rechtstreekse aanspraak van een onderaannemer. 
1432  Hof Gent 9 maart 2015, RW 2015-16, 663. 
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Een uitzondering zou gelden voor de "persoonlijke" excepties, die enkel jegens de cedent 
(intuitu personae creditoris) zouden gelden1433. De vraag is echter of er wel excepties bestaan die 
aan dat criterium beantwoorden.  Het zou kunnen het geval zijn voor een bevoegdheidsbeding 
wanneer dat beoordeeld wordt in het kader van het Unierecht (in het bijzonder art. 25 Brussel-
Ibis-verordening), omdat het Hof van Justitie de gelding van bevoegdheidsbedingen jegens een 
derde-verkrijger restrictief interpreteert. 
 

iv)  Uitzondering krachtens het vertrouwensbeginsel op excepties uit de dekkingsverhouding 
 
Wanneer de cessus de schijn heeft gewekt dat de rechtsverhouding anders geldt dan tussen de 
cessus en de oorspronkelijke schuldeiser was overeengekomen, dan is hij jegens een cessionaris 
te goeder trouw aan die schijn gehouden. Het gaat hier niet over de regels van 
derdenbescherming (goede trouw t.a.v. beschikkingsbevoegdheid van de cedent) maar om de 
toepassing van de vertrouwensleer (gebondenheid aan toerekenbare schijn). Een meer 
bijzondere toepassing van deze leer vinden we wanneer de schuldvordering geïncorporeerd 
wordt in een waardepapier (dat aan toonder of aan order wordt gesteld); dat bespreken we in 
Deel VI (effecten). Dat de cedent het vertrouwen heeft gewekt dat een bepaalde exceptie niet 
bestaat of geldt, is vanzelfsprekend niet voldoende, het vertrouwen moet door de cedent zijn 
gewekt. 
 

v)  Mogelijk verlies van excepties door niet tijdig inroepen 
 
De cessus verliest de excepties waarvan hij afstand doet. Die afstand hoeft niet noodzakelijk 
uitdrukkelijk te gebeuren1434. Betwist is of de gecedeerde schuldenaar de verplichting heeft de 
cessionaris binnen een korte termijn na kennisgeving van de cessie te informeren over de 
excepties waarover hij jegens de cedent meent te beschikken. Uit de regel dat de cessie de 
positie van de cessus niet verzwaart, wordt soms afgeleid dat er geen dergelijke verplichting 
is1435; andere rechtspraak aanvaardt echter dat deze uit de eisen van de goede trouw 
voortvloeit, of althans dat dit het geval is indien de cessionaris de cessus daarvoor een termijn 
geeft. In ieder geval houdt de aanvaarding van de cessie geen afstand in van het recht voor 
latere wanprestaties van de cedent een opschortingsrecht of ontbindingsrecht in te roepen1436.  
 

vi)  Uitzonderingen in de wetgeving inzake effectisering1437 
 
Deze wetgeving bevat de volgende uitzonderingen: 
- bij cessie of inpandgeving van een uit een bankdienst voortvloeiende schuldvordering op een 
financiële of kredietinstelling: deze laatste kan geen e.n.a.c. of schuldvergelijking inroepen 
wanneer de vereisten nog niet waren vervuld ten tijde van de kennisgeving of erkenning (art. 6 

                                                
1433  Obiter dictum in Hof Antwerpen 18 februari 2002, RW 2004-2005, 865. 
1434  A contrario uit Cass. 28 januari 2005, Pas. 240 = RW 2006-07, 476. 
1435 Bv. Hof Luik 6 januari 2004, JT 2004, 199; Hof Brussel 10 januari 2003, NjW 2003, 1112. 
1436 Cass. 28 januari 2005, C.04.0035N, VTB-VAB / ABB,  
jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=F-20050128-11  = Arr. 2005, 246 = RW 2006-2007, 476. 
1437 Kort gezegd gaat het daarom dat de kredietverlener de schuldvorderingen uit leningen overdraagt aan een 
speciale rechtspersoon (special purpose vehicle) die deze doorverkoopt in de vorm van effecten of 
beleggingsinstrumenten. Dit heeft ertoe geleid dat kedietverleners niet meer geïnteresseerd zijn in de winst uit het 
betaald krijgen van de lening, maar in de winst uit het doorverkocht krijgen ervan (een verschuiving van “originate 
to hold” naar “originate to distribute”). 
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§ 1 Wet  3 augustus 2012 mobilisering1438 van schuldvorderingen in de financiële sector, met 
een uitzondering in § 4, 1°); 
- bij cessie of inpandgeving van een bankvordering, andere dan uit consumentenkrediet: de 
schuldenaar kan geen e.n.a.c. of schuldvergelijking inroepen wanneer de vereisten nog niet 
waren vervuld ten tijde van de kennisgeving of erkenning, of in geval van samenloop bij 
insolventie van de overdrager/pandgever, nog niet waren vervuld op dat ogenblik (art. 6 § 2  
en § 4, 2° Wet 3 augustus 2012 mobilisering van schuldvorderingen in de financiële sector). 
 
De grondwettigheid hiervan is bijzonder twijfelachtig. 
 

vii)  Regels inzake corresponderende verplichtingen cedent 
 
De tegenwerpelijkheid van de cessie kan ook van belang zijn om te weten of de cedent nog 
aansprakelijk is voor kwalitatieve verbintenissen. 
 
In dit verband zijn er ook enkele bijzondere regels van belang: 
 
- Art. VI.83, 31° WER: indien de gecedeerde schuldvordering een schuldvordering is jegens 
een consument die voortspruit uit een consumentenovereenkomst, kan een 
contractsoverdracht de waarborgen van de consument-cessus niet zonder zijn instemming 
verminderen; contractsoverdracht komt praktisch gesproken slechts ter sprake indien 
bedongen wordt dat de professioneel-cedent niet alleen zijn schuldvorderingen, maar ook zijn 
verplichtingen uit de overeenkomst kan overdragen. 
 
- Aanspraken jegens uittredende vennoten verjaren 5 jaar na de tegenwerpelijkheid van de 
uittreding van de vennoot (art. 198 § 1 I Wb.Venn.); volgens de rechtspraak is een kennisname 
onvoldoende en moet er ook hier een kennisgeving of erkenning zijn om de verjaring te doen 
lopen1439. 

c) Geen tegenwerpelijkheid van excepties uit de valutaverhouding 
 
De cessus kan zich niet beroepen op excepties uit de interne verhouding tussen cedent en 
cessionaris (valutaverhouding)1440. 
 
Zo bv. kan de cessus niet inroepen dat een betaling aan de cedent, na de kennisgeving gedaan, bevrijdend is in 
zoverre de cessionaris een bedrag diende te betalen aan de cedent1441. 
 
Een uitzondering geldt wanneer de cessie een bedrieglijke rechtshandeling is, i.h.b. beoogt 
schuldeisers van de cedent te bedriegen. De cessus kan dan weigeren rekening te houden met 
de cessie, ook indien er geen actio pauliana is uitgeoefend1442. Ook wanneer de cessie bedrieglijk 
beoogt een schuldvergelijking door de cessus onmogelijk te maken kan deze betaling aan de 
                                                
1438  Voor een eerste commentaar, zie En een eerste commentaar door K. PANIS & E. HELLEBUYCK, “De 
Wet covered bonds en de Wet mobilisering van schuldvorderingen”, RW 2012-13, 1157. 
1439 Cass. 15 november 2015, RW 2015-16, 1414. 
1440 Cass. 27 april 2006, Fortis Commercial Finance / paris Express Service, C.04.0093N, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20060427-6 = Jaarverslag cassatie 2006, 50. 
1441 Cass. 15 juni 2007, C.06.0661.N, Roorijck en Verheyen Immobiliën /Axa Belgium. 
1442 Vgl. Cass. 19 maart 2004, C.03.0114F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20040319-5, Torexmed /vzw Association de medecins L'Ardenne en B. Staat (Financiën), waarbij een arts na derdenbeslag 
op zijn honoraria door de fiscus zijn activiteit ging uitoefenen in een eenpersoonsvennootschap en dit aan de 
artsenvereniging die zijn erelonen uitbetaalde ter kennis bracht. 
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cessionaris weigeren1443. De cessus kan nog steeds bevrijdend betalen aan de cedent of aan de 
schuldeiser van de cedent in geval van derdenbeslag onder de cessus ten laste van de cedent. 
 
Heeft het feit dat de cessionaris zijn verplichtingen jegens de cedent nog niet is nagekomen 
(bv. de prijs nog niet heeft betaald) een weerslag op de verhouding met de cessus ? In beginsel 
niet. Of de cessionaris de kennisgeving mag doen hangt wel af van de interne verhouding1444, 
maar voor de cessus is dat een res inter alio acta. De cedent die het recht heeft de inning door de 
cessionaris te verhinderen, of een opeisbare schuldvordering heeft op de cessionaris, kan wel 
mogelijks (bewarend) derdenbeslag leggen onder de cessus. 

d) Gevolgen bij niet of beperkt overdraagbare schuldvorderingen 
 
Bij kennisgeving van de cessie of inpandgeving van een schuldvordering die omwille van de 
bescherming van de gerechtigde (cedent) niet of slechts beperkt overdraagbaar is, rijst de vraag 
of de cessus dit moest weten - en aldus niet mag betalen aan de cessionaris. Er is geen probleem 
wanneer de inning van de schuldvordering gebeurt via een gerechtsdeurwaarder: de 
schuldenaar betaalt bevrijdend aan de gerechtsdeurwaarder, die tot taak heeft de som correct 
te verdelen. Ook in de meeste gevallen volgt de overdrachtsbeperking uit de aard van de 
schuldvordering zelf (loonvorderingen, onderhoudsuitkeringen); dit is wel anders voor de 
inkomsten bedoeld in art. 1409 bis GerW, waar de cessus na kennisgeving bevrijdend aan de 
overnemer (cessionaris) kan betalen, tenzij hij te kwader trouw was.  
 
Heeft de cessie betrekking op een rekeningtegoed op een zichtrekening dat op grond van art. 1411 ter GerW 
"gecodeerd" is als beschermd inkomen, dan moet de cessus - d.i. de financiële instelling - dit meedelen aan de 
cessionaris (of diens gerechtsdeurwaarder). Deze is dan verplicht een berekening te maken van het bedrag 
waarvoor de cessie conform art. 1411 ter doorgang kan vinden en deze berekening aangetekend ter kennis te 
brengen van de cedent en de gecedeerde financiële instelling. Tot aan die kennisgeving mag de cessus niet 
uitbetalen. Vanaf die kennisgeving kan de cedent terug beschikken over het volgens de berekening niet 
overdraagbaar gedeelte. Indien hij van oordeel is dat er een bijkomend bedrag niet overdraagbaar is, heeft hij 5 
dagen om zijn opmerkingen te maken op het gestandaardiseerd antwoordformulier; deze opmerkingen maken het 
geschil aanhangig bij de beslagrechter. 
 

6° Bij twijfel 
 
Bij redenen tot twijfel aan wie hij bevrijdend kan betalen, moet de schuldenaar de mogelijkheid 
hebben om betaling op te schorten (de zgn. exceptio dubii of onzekerheidsexceptie) dan wel te 
consigneren of kantonneren (bv. kantonnement van het voorwerp van het beslag), dit alles 
onder voorbehoud van andere afspraken tussen de verschillende pretendenten. Voor de 
opdrachtgever geconfronteerd met een rechtstreekse aanspraak van onderaannemers wordt dit 
nader geregeld in art. 1798 III BW (betaling aan de Deposito- en Consignatiekas of op een 
geblokkeerde rekening op naam van de aannemer en onderaannemer bij een financiële 
instelling)1445. 
 

                                                
1443 Vgl. in het Europees gemeenschapsrecht het arrest-Deka / EEG, HvJ 1 maart 1983, 
curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-250/78. 
1444 Het feit dat de cedent die schuldvorderingen heeft verkocht nog kan genieten van een 
eigendomsvoorbehoud of een voorrecht als onbetaalde verkoper, verhindert op zichzelf niet dat de cessionaris 
de schuldvordering reeds mag innen; dat mogen hangt zoals gezegd af van de uitleg van de cessie-overeenkomst. 
1445  In het Anglo-amerikaanse common law gebruikt men hiervoor de zgn. interpleader procedure, de procedure 
waarmee een belanghebbende het geschil tussen andere paertijen odnerling voor de rechter brengt. Zie voor het 
Engelse recht Part 85 en vooral 86 van de Civil procedure Rules zoals gewijzigd in 2014. 
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Discussie bestaat over de vraag welke interest verschuldigd is door de schuldenaar aan de persoon die uiteindelijke 
de gerechtigde blijkt te zijn. Derdenbeslag, cessie of inpandgeving van schuldvorderingen schorsen immers de 
loop van de interest niet1446; in beginsel is dus interest verschuldigd, tenzij gekantonneerd werd. 
 

7° Regres van de cessionaris na betaling aan de schijnschuldeiser 
 
Indien de schuldenaar bevrijd is door betaling aan de voormalige schuldeiser en daardoor niet 
moet betalen aan de eigenlijke gerechtigde tot de schuldvordering (bv. de cessionaris), dan kan 
deze laatste regres nemen op de ontvanger.  
 
Het gaat hier om een verrijkingsvordering, en meer bepaald een variante van de 
schuldvordering wegens onverschuldigde betaling (condictio indebiti); is de verhouding tussen de 
gerechtigde en de cedent een contractuele, dan zal die regresvordering wel uit hun onderlinge 
overeenkomst voortvloeien (en niet uit de subsidiaire regels van ongerechtvaardigde verrijking 
en onverschuldigde betaling). 
 
Ook indien de schuldenaar niet bevrijd is, m.b. omdat hij na de kennisgeving aan de cedent 
heeft betaald, kan de cessionaris die regresvordering uitoefenen. Hij is daartoe echter niet 
verplicht en kan er zich toe beperken de betaling te eisen van de cessus1447. 
 

Subrogatie (indeplaatsstelling) 
 
Behalve door cessie kan een schuldvordering ook overgaan op een nieuwe gerechtigde door 
persoonlijke subrogatie. Daardoor gaat een schuldvordering over op een nieuwe schuldeiser 
binnen de grenzen van wat deze betaald heeft aan de oude schuldeiser.  
 
Persoonlijke subrogatie is dus niet alleen verbintenisrechtelijk van belang, maar ook 
goederenrechtelijk, aangezien een schuldvordering overgaat van één vermogen naar een ander. 
In hoofde van de nieuwe schuldeiser is het een echte afgeleide wijze van verkrijging van 
(onlichamelijke) goederen onder bijzondere titel1448, al wordt de figuur traditioneel vooral in 
de handboeken verbintenissenrecht besproken1449 omdat ze ook een betaling veronderstelt.  
 
We bespreken onder 1° kort de vereisten voor en gevallen van subrogatie en gaan in 2° nader 
in op de omvang van de subrogatie en in 3° op de verbintenisrechtelijke rechtsgevolgen in de 
driepartijenverhouding. 
 

1° Vereisten en soorten 
 
Anders dan bij de overdracht van schuldvordering geschiedt de subrogatie niet door de 
uitvoering van een verbintenis tot geven, maar is zij gegrond op de betaling van de schuld door 
een derde en vindt zij van rechtswege plaats indien de wettelijke vereisten zijn vervuld.  
 

                                                
1446 Bv. Hof Antwerpen 13 december 2001, TBH 2002, 466; Hof Antwerpen 13 december 2001, TBH 2002, 
470. 
1447 Cass. 15 juni 2007, C.06.0661.N, Roorijck en Verheyen Immobiliën / Axa Belgium. 
1448 Zie verder E. DIRIX, "Zakelijke subrogatie", RW 1993-94, 273. Vandaar ook dat in het Duits soms de term 
Derivativregreß wordt gebruikt. 
1449 Bv. S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht II, 112 v.; W. VAN GERVEN- S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 618 
v. 
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In beginsel zijn alle schuldvorderingen vatbaar voor subrogatie, behalve diegene die niet 
overdraagbaar zijn. Zo is bv. ook het "eigen recht" van de schadelijder jegens de 
aansprakelijkheidsverzekeraar van de schuldenaar vatbaar voor subrogatie1450. 

a) Wettelijke subrogatie 
 
De belangrijkste gevallen van wettelijke subrogatie van de solvens die andermans schuld betaalt, 
vinden we in art. 1251 BW: 
 1° Ten voordele van hem die, zelf schuldeiser zijnde, een andere schuldeiser betaalt, die 
voorrang boven hem heeft uit hoofde van zijn voorrechten of hypotheken; 
 2° Ten voordele van de verkrijger van een onroerend goed, die de prijs van het verkregen goed 
besteedt tot betaling van de schuldeisers ten behoeve van wie dat goed met hypotheek was 
bezwaard; 
 3° Ten voordele van hem die, met anderen of voor anderen tot betaling van een schuld 
gehouden zijnde, er belang bij had deze te voldoen1451; 
 4° Ten voordele van de erfgenaam onder voorrecht van boedelbeschrijving, die met zijn eigen 
penningen de schulden van de nalatenschap betaald heeft. 
 
De subrogatie vindt maar plaats voor zover de solvens meer dan zijn bijdrage in de schuld 
(contributio) heeft betaald. 
 
Subrogatie treedt niet enkel voor de betaling van een geldsom, maar ook voor andere prestaties, 
inbegrepen de kosten van een herstelmaatregel1452. 
 
Bij onafhankelijke garanties is er geen wettelijke subrogatie, omdat volgens de Belgische leer de 
garant of gedelegeerde een "eigen schuld" nakomt (hij beschikt wel over een regresrecht dat 
gegrond is op de inwendige verhouding tussen de zekerheidssteller en de hoofdschuldenaar). 

b) Quaid-subrogatie 
 
Daarnaast bevatten bijzondere wetsbepalingen bijkomende gevallen van subrogatie; in 
sommige daarvan is de solvens gesubrogeerd ook al betaalt hij een schuld die zijn eigen schuld 
is; in de doctrine worden die gevallen “quasi-subrogatie” genoemd. Ze betreffen vnl. diverse 
soorten verzekeraars.  
 
Zie met name art. 95 (en a contrario 103) VerzW (schadeverzekeraar e.d.); nog ruimer art. 136 § 
2 ZIV-Wet (ziekteverzekeraar); art. 47 en 48ter AOW 1971 en art. 14bis AOW overheidssector 
3 juli 1967 (arbeidsongevallenverzekeraar)1453; art. 52 en 75 Arbeidsovereenkomstenwet; art. 

                                                
1450 Cass. 25 maart 2010, C.09.0117.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20100325-2. 
1451 Dat het ook een eigen schuld is, belet de wettelijke subrogatie niet, voor zover er een medeschuldenaar is 
die draagplichtig is: Cass. 24 juni 2013, C.12.0336.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-
20130624-8. 
1452 Cass. 7 april 2017, C.15.0534.N, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20170407-2 = RW 
2017-18, 698. 
1453 Arrest 190/2009 van het GwH, www.const-court.be/public/n/2009/2009-190n.pdf = RW 2010-2011, 99, 
bespreekt het verschil tussen art. 48ter AOW 1971 en 14bis AOW overheidssector 1967; de overheidssector kent 
een getrapte subrogatie, omdat de schuldenaar van de vordering van de schadelijder de overheid is en niet diens 
arbeidsongevallenverzekeraar; maar het is ongrondwettig dat die getrapte subrogatie niet ook subrogatie omvat in 
de rechten ex art. 29bis WAM. De leemte in de wet is intrinsiek en dus zelfherstellend (zonder wetgevende 
tussenkomst). 
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61 en 62 Wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van ondernemingen; art. 39 W. 1 augustus 
1985 houdende fiscale en andere bepalingen inzake het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders).  
 
Ook bij deze "quasi-subrogatie" gaat de schuldvordering in de door de wet bepaalde mate wel 
degelijk over en is het recht van de gesubrogeerde geen ander recht dan dat van de 
subrogant1454. 
 
Daarbuiten vindt er geen subrogatie plaats in de rechten van de schadelijder ex art. 29bis; zo 
althans voor private en sociale verzekeraars1455; in zijn arrest nr. 108/20111456 oordeelde het 
GwH wel dat het niet ongrondwettig is dat de wettelijke (quasi-)subrogatie van art. 95 VerzW 
enkel subrogatie in rechten jegens een aansprakelijke derde omvat en niet ook rechten ex art. 
29bis WAM. De schadeverzekeraar kan mogelijks wel een contractuele subrogatie bedingen. Er 
is wél subrogatie wanneer verzekeraars van meerdere betrokken motorrijtuigen elk gehouden 
zijn tot vergoeding krachtens art. 29bis en een van hen meer heeft betaald dan zijn aandeel (vgl. 
hoger1457); jegens aansprakelijke derden die enkel naar gemeen recht aansprakelijk zijn, kan het 
regresrecht en de subrogatie enkel betrekking hebben op hun aandeel in de aansprakelijkheid 
naar gemeen recht jegens het slachtoffer (aandeel dat ook kan verminderd zijn door een fout 
van het slachtoffer zelf)1458.  

c) Conventionele subrogatie 
 
Daarbuiten moet ze conventioneel worden bedongen (op de wijze bepaald in art. 1250 BW): 
- bij uitdrukkelijke overeenkomst tussen de solvens en de schuldeiser aan wie deze betaalt 
gelijktijdig met de betaling (art. 1250, 1° BW1459, subrogatie ex parte creditoris) – de toestemming 
van de schuldenaar is dan niet vereist, of  
- bij overeenkomst tussen de solvens en de schuldenaar opgenomen in een authentieke akte van 
lening (zie voor de nadere vereisten art. 1250, 2° BW, subrogatie ex parte debitoris). 
 
Dergelijke conventionele subrogatie is ook mogelijk bij betaling door een derde die bij de 
verbintenis geen belang heeft1460. 
 

2° Omvang van de subrogatie 
 
Persoonlijke subrogatie geldt - en geldt enkel - binnen de perken van zowel : 
                                                
1454 Hof Antwerpen 8 september 2010, RW 2012-13, 307. 
1455 Cass. 13 maart 2014, C.13.0392.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20140313-6 
= RW 2015-16, 229. 
1456 www.const-court.be/public/n/2011/2011-108n.pdf. 
1457  Cass. 2 september 2011, C.10.0643.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20110902-3 = RW 2012-13, 339; zie ook een tweede arrest van 2 september 2011, C.10.0242.F, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20110902-2 = RW 2012-13, 740; Cass. 26 januari 
2012, C.11.0318.N, Arr. Cass. 2012 nr. 70; Cass. 30 juni 2016, C.15.0447.N. 
1458 Zie Cass. 26 januari 2012, C.11.0318.N, Arr. Cass. 2012 nr. 70; Cass. 30 juni 2016, C.15.0447.N. 
1459 De bepaling van art. 1236 II BW, die stelt dat een derde die geen belang heeft in eigen naam andermans 
schuld kan betalen, mits deze niet gesubrogeerd wordt, sluit volgens de rechtspraak enkel de wettelijke subrogatie 
uit, maar niet de conventionele: Cass. 21 januari 2008, C.07.0078.F, Jaarverslag cass. 2008, 40 = RW 2008-2009, 
1258 kritische noot J. DE CONINCK “De betaling door een niet-belanghebbende derde en de toelaatbaarheid van 
de conventionele subrogatie ex parte creditoris”. 
1460 Cass. 21 januari 2008, C.07.0078.F, Jaarverslag cass. 2008, 40 = RW 2008-2009, 1258 kritische noot J. DE 
CONINCK “De betaling door een niet-belanghebbende derde en de toelaatbaarheid van de conventionele 
subrogatie ex parte creditoris”. 
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aa) de betaalde sommen of prestaties;  
als  
bb) hetgeen door de schuldenaar verschuldigd is jegens de subrogant (o.m. Cass. 11 oktober 
19991461; Cass. 16 november 20091462) .  
Bij quasi-subrogatie kunnen andere regels gelden op dit punt. 

a) Beperking tot de betaalde som 
 
Interpretatie in de rechtspraak van "beperking tot de betaalde sommen": wanneer een schade 
vergoed wordt door periodieke betalingen (bv. invaliditeitsuitkering) geldt het kapitaal van die 
vergoedingen als betaalde som1463; 
 
Een bijzonder geval van wettelijk geregelde subrogatie, die niet beperkt blijft tot het bedrag 
van de betaling, kan men zien in art. 139 VerzW., krachtens hetwelk in de krediet- en 
borgtochtverzekering alle rechten en schuldvorderingen van de verzekerde betreffende de 
schuldvordering, die het voorwerp uitmaakt van de verzekering, overgaan op de verzekeraar 
die de verzekerde, zelfs gedeeltelijk, schadeloos heeft gesteld. Deze wettelijke ingreep berust 
m.i. op een vergissing. Zij is bedoeld om te vermijden dat er betwisting zou kunnen bestaan 
over de bevoegdheid van de verzekeraar om in eigen naam de schuldvordering in zijn geheel 
te innen: voor dergelijke inningsbevoegdheid is evenwel niet vereist dat de kredietverzekeraar 
ook (fiduciair) eigenaar wordt; deze bevoegdheid kan als dusdanig worden verleend d.m.v. een 
commissie- of naamleningovereenkomst. Het komt me dan ook voor dat dit veeleer moet 
worden geïnterpreteerd in die zin dat de schuldvordering in zijn geheel op naam komt te staan 
van de verzekeraar, maar slechts in de mate van betaling ook effectief in het vermogen van de 
verzekeraar terechtkomt. 

b) Beperking tot de verschuldigde som 
 
Interpretatie in de rechtspraak van "beperking tot de sommen of prestaties die door de 
schuldenaar verschuldigd zijn jegens de subrogant": 
- ook de subrogatie krachtens art. 47 AOW blijft beperkt tot hetgeen waarop de subrogant 
aanspraak had jegens zijn schuldenaar1464 (“civiele plafond”). Dit betekent ook dat bij een 
verdeling van aansprakelijkheid de subrogatie niet bijkomend beperkt wordt tot een 
overeenstemmend aandeel in de door de gesubrogeerde betaalde prestaties1465.  
- De gemeenrechtelijke aanspraak mag alleen op basis van het brutoloon berekend worden 
indien de rechter vaststelt dat de lasten die erop zouden rusten, overeenstemmen met de lasten 
op het loon dat het slachtoffer ingevolge het ongeval heeft moeten derven1466.  

                                                
1461 Bv. Cass 11 oktober 1999, Arr. 1999, 522 = Pas. I 522. 
1462 Cass. 16 november 2009, C.09.0256.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20091116-6 = Arr.  2009, nr. 667 
1463 Cass. 16 januari 2012, C.11.0256.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120116-1 
= RW 2013-14, 137. 
1464 Cass. 21 februari 2011, C.10.0520.N, Axa / Mensura, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20110221-3; vgl. Ook Cass. 5 november 2012, 
C.10.0514.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20121105-1. 
1465 Cass. 3 mei 2004, C.02.0223.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20040503-20; 
Cass. 16 november 2009, C.09.0256.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20091116-6 = 
Arr. 2009, nr. 667; Cass. 2 maart 2011, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20110302-2; 
Cass. 16 januari 2012, C.11.0256.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120116-1 = 
RW 2013-14, 137.  
1466 Cass. 21 februari 2011, C.10.0520.N, Axa / Mensura, 
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- Wanneer het slachtoffer een invaliditeitspercentage van 26 % heeft kan de rechter niet zomaar 
met het motief dat de persoon halftijds werkte, beslissen dat de werkgever een subrogatoire 
aanspraak heeft ter grootte van de helft van het uitbetaalde loon1467. 
 
Zijn er meerdere schuldvorderingen, of bestaat die uit verschillende elementen of onderdelen, 
dan is de gesubrogeerde enkel gesubrogeerd in die elementen waarop zijn betaling betrekking 
heeft1468. 
 

3° Gevolgen na subrogatie 
 
Bij persoonlijke subrogatie is er vooreerst op verbintenisrechtelijk vlak de vervanging van een 
schuldeiser door een andere ingevolge betaling (en niet ingevolge overdracht van schuldvor-
dering, d.i. cessie). Met een fictie heeft dit niets te maken.  
 
Persoonlijke subrogatie is evenwel niet alleen verbintenisrechtelijk van belang, maar ook 
zakenrechtelijk, aangezien een schuldvordering overgaat van één vermogen naar een ander. In 
hoofde van de nieuwe schuldeiser is het een echte afgeleide wijze van verkrijging van 
(onlichamelijke) goederen onder bijzondere titel.  
 
aa) In alle gevallen van subrogatie oefent de gesubrogeerde geen ander recht uit dan dat van de 
subrogant. Ook bij quasi-subrogatie gaat de schuldvordering in de door de wet bepaalde mate 
wel degelijk over en is het recht van de gesubrogeerde geen ander recht dan dat van de 
subrogant1469. Zo is de subrogant gebonden aan een arbitragebeding of forumbeding waaraan 
de gesubrogeerde gebonden was1470 en gelden voor de rechterlijke bevoegdheid dezelfde regels 
als voor de subrogatie1471. Het recht gaat over in de staat waarin het zich op dat ogenblik 
bevindt, met name ook w.b. de verjaring1472. Heeft de subrogant een veroordeling bekomen 
van meerdere schuldenaars (zodat zijn schuldvordering verjaart volgens de regel van de actio 
iudicati), en oefent degene die de veroordeling uitvoert, zijn subrogatoire vordering uit jegens 
een medeschuldenaar, dan geldt daarvoor de verjaring van de actio iudicati (en niet de 
oorspronkelijke verjaringstermijn) 1473.  
 

                                                
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20110221-3; Cass. 14 mei 2012, C.09.0318.F, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20120514-7. 
1467 Cass. 22 september 2010, P.10.0698.F, Axa Belgium / Stad Chimay. 
1468 Zie bv. Cass. 22 september 2008, RW 2008-2009, 1147: wanneer een ziekenfonds 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen betaalt voor een bepaalde periode, is het niet gesubrogeerd in de aanspraken 
van de schuldenaar jegens de aansprakelijke die betrekking hebben op een andere periode. 
1469  Hof Antwerpen 8 september 2010, RW 2012-13, 307. 
1470 Vb. kh. Bergen 22 november 2012, JT 2014, 120 noot O. CAPRASSE. Eerder Cass. 8 februari 2000, Rev. 
arb. 2000, 280. Zie ook, voor een zaak waar de verzekeraar beweerde door subrogatie de 
aansprakelijkheidsvordering van de schadelijder uit te oefenen en niet diens contractuele vordering uit de 
overeenkomst met een forumbeding HR 14 april 2017, 
deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2017:694. 
1471 Cass. 7 december 2015, C.15.0152.N, RW 2016-17, 621. Dat geldt naar Europees recht ook, althans minstens 
voor de subrogatie in een rechtstreekse vordeirng jegens een aansprakelijkheidvserzekeraar: HvJ 20 juli 2017, 
KABEG/ MMA IARD, curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-340/16. 
1472  Hof Antwerpen 8 september 2010, RW 2012-13, 307; Cass. 20 februari 2012, C.10.0687.F, RW 2014-15, 
181 (verzekeraar schadelijder gesubrogeerd in rechtstreekse aansprak tegen verzekeraar aansprakelijke); Pol. 
Brugge 13 januari 2013, RW 2013-14, 1113. 
1473 Cass. 7 april 2017, C.15.0534.N, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20170407-2  = RW 
2017-18, 698. 
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Wanneer de gesubrogeerde in een hangend geding tussenkomt, houdt dat als dusdanig geen 
nieuwe vordering in (en speelt art. 807 GerW dus niet1474). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bb) Na subrogatie is subrogant geen titularis meer van de schuldvordering (of althans het deel 
van de schuldvordering waarin er subrogatie is: 
- een stuiting in verhouding met de subrogant na tijdstip van subrogatie stuit de verjaring van 
de schuldvordering van de gesubrogeerde niet1475; 
- een akkoord tussen schuldenaar en subrogant na de betaling (bv. over de omvang van de 
schade) bindt de gesubrogeerde niet1476. 
 
Voor de subrogatie daarentegen is de gesubrogeerde nog geen titularis van de schuldvordering 
en kan dus een schadeverzekeraar van de schadelijder bv. ook nog geen verzet aantekenen 
conform art. 112 Wb.Verz. om te bekomen dat de verzekeraar van de aansprakelijke de 
vergoeding uitkeert aan de bevoorrechte schuldeisers (dus de zakelijke subrogatie 
eerbiedigt)1477. 
 
cc) Bij gedeeltelijke betaling en dus gedeeltelijke subrogatie heeft de saldo-aanspraak van de 
subrogant voorrang1478 op de aanspraak van de gesubrogeerde (nemo contra se subrogasse censetur) 
(art. 1252 tweede zinsdeel BW en art. 95 III en 246 III Wb.Verz.1479). Dit geldt ook wanneer de 

                                                
1474  Bv. Cass. 16 november 2009, C.09.0135.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20091116-5. 
1475 Cass. 16 december 2004, RW 2013-14, 1113. 
1476 Cass. 3 december 2012, C.10.0040.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20121203-
1. 
1477 cass. 2 oktober 2014, C.13.0436.F, jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=F-20141002-4. 
1478 In het common law is de regel nog strikter: er is geen subrogatie zolang de schuld niet volledig betaald is 
(zgn. full payment rule). 
1479 De regel geldt voor alle gevallen van subrogatie, ook waar die door de rechtsleer als “quasi-subrogatie” wordt 
gekwalificeerd: P. VAN OMMESLAGHE, “Examen de jurisprudence”, RCJB 1988, (33) 118 en in “Le paiement avec 
subrogation et le droit des assurances“, Mélanges Philippe Gérard, (Bruylant Brussel 2002), (89) 101. 

subrogerende 
schuldeiser 
(subrogant)  

gesubrogeerde 
zekerheidssteller  

hoofdschuldenaar 

dekkingsverhouding: 
oorspronkelijke schuld 

resultante 
rechtsverhouding  

zekerheidsstelling + betaling 
(valutaverhouding) 
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betaling voor de solvens (bv. een borg) wel zijn gehele schuld uitmaakt1480. de vraag is of deze 
regel wel nodig is om de subrogant te beschermen, althans in die gevallen waarin de 
gesubrogeerde ook schuldenaar was, aangezien die dan toch gehouden blijft tot betaling van het 
saldo1481. 
 
dd) Wanneer de schuldenaar na de subrogatie nog betaalt aan de oorspronkelijke schuldeiser en 
niet aan de gesubrogeerde, betaalt hij in beginsel aan de verkeerde partij en kan hij door de 
gesubrogeerde tot een tweede betaling worden aangesproken. Dat is anders wanneer de 
schuldenaar de subrogatie niet diende te kennen (betaling aan de schijnschuldeiser). Bijzondere 
regels zijn onder meer te vinden in art. 136 Ziekteverzekeringswet1482. 
 
Hoofdstuk 2. Overname van schuld 
 
NB. zie de opmerking over contractsoverdracht in Deel I, 8. b). 
 

Algemeen 
  
In het algemeen zijn er drie mogelijke situaties van schuldovername: 
- een eenvoudige schuldtoetreding, waarbij de nieuwe schuldenaar en de oude hoofdelijk 
gehouden zijn; aangezien de rechten van de schuldeiser daardoor niet verminderen, is zijn 
toestemming niet nodig (bv. ook de eenvoudige familiale pachtoverdracht zonder 
pachtvernieuwing, art. 34 Pachtwet); 
- een schuldovername waarbij de oude schuldenaar enkel nog subsidiair gehouden is, wat in 
beginsel vereist dat de schuldeiser daarmee instemt; belangrijkste toepassing daarvan is de 
delegatieovereenkomst (waarbij het enerzijds kan gaan om de overname van dezelfde schuld, 
accessoire delegatie, als het aangaan van een autonome schuld, onafhankelijke delegatie) – zie 
2. 
- een bevrijdende schuldovername waarbij de oude schuldenaar bevrijd is1483. Ook dit vereist 
een toestemming van de schuldeiser behalve in de gevallen waarin de wet bij de regeling van 
de contractsoverdracht anders bepaalt (bv. bij familiale pachtoverdracht mét pachtvernieuwing 
is de oude pachter bevrijd voor de nieuwe verbintenissen vanaf de 1e verjaardag van de 
ingenottreding van de overdragende pachter na de kennisgeving van de overdracht aan de 
verpachter, art. 35 Pachtwet). De toestemming kan zowel ad hoc worden gegeven als op 
voorhand onder opschortende voorwaarde1484. 

                                                
1480 Zie in dit verband bv. Cass. 20 oktober 2016, C.15.0401.F, 
jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=F-20161020-1. 
1481 Vgl. S. MEIER, “Schuldnermehrheiten im europäischen Vertragsrecht”, AcP 2011, (435) 453. In het 
Italiaanse recht werd deze regel dan ook afgeschaft in art. 1205 CCI; ook in het NBW bestaat de regel niet meer 
(zie art. 6:142 NBW). 
1482  Voor een toepassing daarvan zie bv. Hof Antwerpen 6 december 2011, RW 2012-13, 388. 
1483 Uit Cass. 26 september 2003, C.02.0292.F, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20030926-3, Arr. 1760 = Pas. 1487, leiden sommigen af dat dit niet mogelijk is, daar dat arrest enkel de 
mogelijkheid zou openlaten van ofwel een toetreding tot een bestaande schuld dan wel (mits het akkoord van de 
schuldeiser) het aangaan van een nieuwe schuld. Maar dit arrest handelt eigenlijk alleen over de eisen die gesteld 
worden aan de toestemming van de schuldeiser opdat de oude schuldenaar bevrijd zou zijn. Het arrest sluit niet 
uit dat qui peut le plus, peut le moins, nl. dat de schuldeiser ook akkoord kan gaan dat de nieuwe schuldenaar toetreedt 
tot dezelfde schuld vooraleer hij de oude schuldenaar bevrijdt, of enkel nog als subsidiaire schuldenaar houdt. 
Enkel stelt het arrest dat uit het feit dat men de facturen richt aan de nieuwe schuldenaar nog niet volgt dat men 
heeft ingestemd met de bevrijding van de oude schuldenaar. 
1484 De oorspronkelijke overeenkomst kan een driepartijenovereenkomst zijn die inhoudt dat een van de partijen 
de schuld overneemt wanneer een baapld feit zich vorodoet; of dit een akkoord van de schuldeiser inhoudt met 
bevrijding van de eerste schuldenara is een zaka van uitleg; spreekt de overeenkomst van "overnamen' van de 
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Daarnaast kan het ook zijn dat die schuldovername op een deel van de schuld of overeenkomst 
betrekking heeft1485. 
 
Voor andere bijzondere wetsbepalingen inzake contractsoverdracht, zie bij de diverse vormen 
van huur (art. 1717 BW, Art. 4 Woninghuurwet, art. 10 en 11 Handelshuurwet, art. 30 en 34-
35 Pachtwet), art. VII.102-104. WER (inzake consumentenkrediet), Pakketreizenwet 2017 
artikel, enz.  
 
Verder gelden er bijzondere regels in een aantal gevallen waarin de contractuele verhouding 
overgaat in het kader van een overgang van een ruimer geheel van activa en passiva, met name: 
- wat huurovereenkomsten betreft bv. art. 1743 BW, art. 55 Pachtwet; 
- wat arbeidsovereenkomsten betreft: art. 7 en 8 CAO 32bis, art. XX.86 WER (voorheen 61 
WCO) en art. 9 CAO 102 (tegen de achtergrond van EU-Richtlijn 2001/23/EG betreffende het 
behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen 
van ondernemingen of vestigingen);  
- wat verzekeringsovereenkomsten betreft: art. 17-18 Verzekeringswet (overdracht 
verzekeringsportefeuille); 
- wat alle verplichtingen betreft, bij splitsing van vennootschappen: art. 682, 3° Wb.Venn.; 
- in de nieuwe Insolventiewet wordt in art. XX.89 § 3 WER bepaald dat contractuele 
beperkingen van de overdragabaarheid van contractuele rechtsverhoudingen niet tegenwerpelijk 
zijn wanneer het gaat om een contractsoverdracht in het kader van een overdracht van de 
onderneming onder gerechtelijk gezag. 
 
De wet (of andere regel) bepaalt daarbij of de overdrager nog mee gehouden blijft tot de 
verbintenissen of niet1486. 
 
Voor de gevallen waarin een partij gehouden wordt tot een verbintenis door het verkrijgen van 
een bepaalde hoedanigheid, in het bijzonder eigenaarschap van een bepaald goed waarmee die 
verbintenis verband houdt, zie de bespreking van kwalitatieve verbintenissen in Deel IV. 
 
Verder kan ook uit het mededingingsrecht voortvloeien dat bij overdracht van meer bepaald 
intellectuele eigendomsrechten de verkrijger verplicht is toe te treden tot 
mededingingsrechtelijke verbintenissen van de vervreemder, bv. de FRAND-commitments 
van de vervreemder  (zie ook de EU-Verordeningen betreffende de groepsvrijstellingen inzake 
horizontale overeenkomsten, nl. 316/2014 en 1217/2010 en 1218/2010).  

                                                
schuld, dan hodut dit normala een bevrijding in van de eerste schuldenaar, zie bv. Rb. oost-
Vlaanderen/Oudenaarde 7 juni 2016, 2015/764, Van Cutsem/Mollet. 
1485 Het Franse cassatie-arrest van 7 november 2012 inzake Orthopaedic t. Amplitude, besproken in B-Arbitra 2014, 
(425) 430 betrof de vraag of Orthopaedic zich na beroepen op het arbitragebeding in de distributie-overeenkomst 
tussen Mediforce en Amplitude, nu zij blijkbaar ook de producten Amplitude op hetzelfde territorium verdeelde; 
dit zou het geval zijn indien er een gedeeltelijke substitutie heeft plaatsgevonden. 
1486 Zo is bij overdracht van een onderneming enkel de verkrijger gehouden tot betaling van de schulden jeegen 
werkenemers die de periode na de overdracht betreffen, terwijl beiden in beginsel in solidum gehouden zijn tot 
achterstallige schulden van voor dat tijdstip - zie Cass. 10 november 2014, S.11.0086.N, RW 2015-16, 1022. 
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De delegatio solvendi in het algemeen  

 
1° Begrip en kenmerken; mogelijk voorwerp 

 
De delegatio solvendi (Fr. délégation Dui. Anweisung) is een driepartijenverhouding. De delegant 
geeft aan de gedelegeerde (meestal zijn schuldenaar; zie c.) de opdracht om zich jegens een 
delegataris (een persoon die een prestatie verwacht van de delegant) te verbinden tot een 
prestatie, en de gedelegeerde aanvaardt dit, d.i. verbindt zich effectief jegens de delegataris en 
dit geabstraheerd van de interne verhouding tussen gedelegeerde en delegant1487.  
 
Er zijn dus drie partijen: de delegant (of delegans, d.i. de opdrachtgever, Fr. donneur d'ordre, Dui. 
Anweisende(r), ook assignant), gedelegeerde (Fr. délégué, Dui. Angewiesene(r)) en de delegataris (Fr. 
délégataire, Dui. Anweisungsempfänger, ook assignataris). De Latijnse term is delegatio solvendi 
(aanwijzing tot betaling), Fr. délégation, Dui. Anweisung. De naam berust daarop dat de 
hoofdbedoeling is om een schuld van de delegant te laten betalen door de gedelegeerde. 
 
In de strikte zin is de delegatie de opdracht zelf (door de delegant aan de gedelegeerde), en is 
de aanvaarding van de delegatie het aangaan van de verbintenis door de gedelegeerde (deze 
eenzijdige belofte van de gedelegeerde hoeft niet aanvaard te worden door de delegataris om 
bindend te zijn, wel om alle effecten van een delegatie te hebben, zie hieronder b.). 
 
De gedelegeerde is een bijkomende schuldenaar, de oorspronkelijke schuldenaar (delegant) 
wordt veelal een subsidiaire schuldenaar (waar bv. bij borgtocht de bijkomende schuldenaar – 
de borg - juist de subsidiaire schuldenaar is). Dat de delegant een subsidiaire schuldenaar wordt 
betekent dat de schuldeiser/delegataris éérst de gedelegeerde moet aanspreken. Voor het 
overige past men in beginsel de regels van de onvolmaakte hoofdelijkheid (in solidum 
aansprakelijkheid) toe naar analogie. 
 
Men kan zeggen dat delegatie een zekerheids- én een betalingsfunctie heeft, soms vooral de 
ene, soms vooral de andere. Wanneer de nieuwe verbintenis subsidiair is, primeert de 
zekerheidsfunctie; is daarentegen de oorspronkelijke verbintenis subsidiair, dan primeert de 
betalingsfunctie van de delegatie (voor concrete toepassingen, zie in hoofdstuk VI de 
bespreking van de onafhankelijke delegatie).  
 
In veruit de meeste gevallen betreft de verbintenis van de gedelegeerde de betaling van een 
geldsom, maar in ons recht is er geen bijzondere beperking wat het mogelijk voorwerp van de 
verbintenis betreft1488. 
 

2° Totstandkoming; functies van de toestemming van elk der partijen 
 

                                                
1487 Vgl. J. RONSE, De delegatieovereenkomst,  19, nr. 1; H. DE PAGE, Traité, III,  601, nr. 606; E. DIRIX & R. 
DE CORTE, Zekerheidsrechten (2006)  390, nr. 563; W. VAN GERVEN, Verbintenissenrecht, III,  458-459 ; VAN 
GERVEN-COVEMAEKER, Verbintenissenrecht (2006),  583; R. JANSEN, "Delegatie", in Commentaar Bijzondere 
overeenkomsten, Kluwer. 2009.  
In dezelfde zin voor het Franse recht PLANIOL & RIPERT, Traité, VII,  676, nr. 1271; Jur.-Cl., art. 1271 à 1281, 
fasc. 40, nr. 1; M. BILLIAU, La délégation,  1-4, nr. 1; J. GHESTIN, C. JAMIN en M. BILLIAU, Les effets du contrat, 
(Paris: L.G.D.J. 1994),  439, nr. 384; MAZEAUD, Les obligations,  1258, nr. 1233.  
Wettelijke regelingen vinden we onder meer in het Duitse BGB § 783 v., het Zwitserse OR art. 466 v. en de 
Italiaanse CC art. 1268 v. 
1488 Waar BGB § 783 de regeling beperkt tot geld, waardepapieren en andere vervangbare zaken. 
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De delegatie is niet noodzakelijk een driepartijenovereenkomst, maar om alle gevolgen te 
hebben moet er wel van elk van de drie partijen instemming zijn. In die zin kan men zeggen 
dat de toestemming van elk van de partijen telkens een andere functie heeft. 
 
1° toestemming van de gedelegeerde: de gedelegeerde wordt maar schuldenaar van de 
delegataris doordat hij de delegatie aanvaardt. Dat wil niet zeggen dat bij gebreke aan 
aanvaarding er helemaal geen rechten zijn van de delegataris jegens de gedelegeerde (zie met 
name de zekerheden op schuldvorderingen), waaronder het voorrecht van de houder van een 
cheque of wisselbrief op het fonds); ook kan het zijn dat de gedelegeerde krachtens een eerdere 
rechtsverhouding verplicht is de delegatie te aanvaarden, maar dat volgt nog niet uit het loutere 
feit dat hij schuldenaar is van de delegant1489. De toestemming van de gedelegeerde is in 
beginsel overigens niet vereist om hem te verplichten aan de delegataris te betalen (zie de 
bespreking in Deel V. bij de Modaliteiten van nakoming). 
 
2° toestemming van de delegataris: de delegataris is maar verplicht zich eerst te wenden tot de 
gedelegeerde in plaats van tot de delegant mits hij met de delegatie ingestemd heeft; door die 
instemming wordt zijn schuldvordering op de delegant wel onbeschikbaar.  Bij een delegatie 
met alleen een zekerheidsfunctie (en geen betalingsfunctie) is het niet de bedoeling dat de 
oorspronkelijke schuld subsidiair wordt en er wordt dan ook niet gevraagd aan de delegataris 
om daarmee in te stemmen. De toestemming van de delegataris (in het subsidiair karakter van 
de oorspronkelijke schuld) houdt ook nog geen instemming in met de bevrijding van de 
delegant; delegatie is maar bevrijdend voor de delegant (oorspronkelijke schuldenaar) wanneer 
de schuldeiser met die bevrijding heeft ingestemd; voor die instemming gelden dezelfde 
uitlegregels als voor een afstand (uitdrukkelijk dan wel een gedraging die voor geen andere 
uitleg vatbaar is1490. 
 
3° toestemming van de delegant: de delegant is maar schuldenaar van een regresvordering van 
de gedelegeerde c.q. verliest zijn schuldvordering op de gedelegeerde maar door diens 
uitvoering van de gedelegeerde verbintenis, indien hij aan de gedelegeerde ook opdracht heeft 
gegeven (om zich te verbinden) (een ander gevolg van die opdracht is ook dat de 
schuldvordering van de delegant op de gedelegeerde onbeschikbaar wordt). Of een subrogatie 
door de betaler ook mogelijk is zonder opdracht vanwege een delegant wordt bepaald door de 
regels inzake wettelijke subrogatie. 
 
De instemming kan dus gegeven worden in een driepartijenovereenkomst, maar is vaak 
verspreid over meerdere handelingen. Zo kan er bv. 1° een overeenkomst delegant-
gedelegeerde zijn waaruit de delegant het recht haalt een opdracht te geven aan de gedelegeerde, 
vervolgens 2° een overeenkomst tussen delegant en delegataris over de wijze van betaling en 
vervolgens 3° de eigenlijke delegatie (opdracht), die 4° aanvaard wordt door de gedelegeerde.  
 

                                                
1489 Uitdrukkelijk zo BGB § 787 II. BGB § 789 bepaalt wel dat hij bij weigering moet verwittigen. 
1490 Cass. 26 september 2003, Qualivie, C.02.0292.F. jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20030926-3, Arr. 1760 = Pas. 1487: uit het feit dat de schuldeiser de facturen richt aan de nieuwe schuldenaar 
volgt nog niet dat hij heeft ingestemd met de bevrijding van de oude schuldenaar; Cass. 6 mei 2010, Brouwerij 
Haacht, C.09.0423.N, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20100506-7, verbreking Hof 
Antwerpen 16 februari 2009. 
In Hof Antwerpen 1 februari 2010, Brouwerij Haacht / J De Leng, NjW 2012, 760 noot C. LEBON, werd de 
bevrijding/novatie na een overdracht van de handelszaak door de oude aan de nieuwe uitbater afgeleid uit een 
hele reeks omstandigheden, waaronder ook dat drankenleverancier gedurende 5 jaar enkel met de overnemer 
handelde.   
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De delegatie kan door de delegant herroepen worden zolang de aanvaarding door de 
gedelegeerde niet ter kennis is gebracht van de delegataris1491. 
 

3°  Types dekkingsverhouding en gevolgen in de dekkingsverhouding (tussen 
delegant en gedelegeerde) 
 

a) Voor de betaling 
 
Deze rechtsgevolgen worden verderop besproken in Deel V (zekerheden op 
schuldvorderingen) hoofdstuk VIII afdeling C. Door de delegatie maakt de delegant namelijk 
zijn schuldvordering op de gedelegeerde onbeschikbaar, tenzij in het geval waarin de 
gedelegeerde niet betaalt en de delegant daarom zelf moet betalen; dan kan hij zijn 
oorspronkelijke schuldvordering op de gedelegeerde terug uitoefenen. 
 

b) Na de betaling 
 
De gevolgen in deze verhouding hangen mede af van de “oorzaak” van de delegatie, d.i. het 
type dekkingsverhouding. De dekkingsverhouding kan van uiteenlopende aard zijn, naargelang 
de functie van de delegatie: 
 
1° Meestal is er een bestaande verbintenis van de gedelegeerde jegens de delegant, waarbij de 
eerste de delegatie aanvaardt solvendi causa, “om te betalen” ; de gedelegeerde is dus een 
bestaande schuldenaar van de delegant (geen kredietverlener). Dan is de betalingsfunctie 
dominant en de zekerheidsfunctie zwak; zo kan het zijn dat men een betaling vereenvoudigt 
door één rechtstreekse betaling in de plaats te laten komen van 2 betalingen (dat geval heet in 
het Duits “Anweisung aug Schuld”). 
 
2° Het kan er ook om gaan dat de gedelegeerde door de operatie juist een schuldvordering 
verkrijgt op de delegant (credendi causa), met name een regres of verhaalsrecht (naast de 
mogelijkheid tot subrogatie in  een schuldvordering op de delegant); dan is er betalings- én 
zekerheidsfunctie voor de delegataris en kredietfunctie voor de delegant (de gedelegeerde is 
tevens kredietverlener), soms alleen zekerheidsfunctie (geen betalingsfunctie) met name bij 
sommige onafhankelijke garanties. 
 
3° Het kan ook om allebei gaan: de delegatie ingevolge een kredietopening, waarbij de delegatie 
een vorm is van “krediet opnemen”; 
 
4° Tenslotte kan het ook zijn dat de gedelegeerde donandi causa handelt (onrechtstreekse 
schenking aan de delegant, vrijgevigheidsfunctie). 
 
De gedelegeerde draagt natuurlijk het risico wanneer er iets misloopt in de dekkingsverhouding: 
- bij een delegatie credendi causa is dit duidelijk: de gedelegeerde moet immers zijn geld 
terugkrijgen van de delegant; 
-  ook bij een delegatie solvendi causa kan er wat mislopen. Zo bv. wanneer die delegatie in de 
verdachte periode gebeurt: dan zal ze volgens art. XX.111, 2° WER (ex 17, 2° FaillW) niet 
tegenwerpelijk zijn tenzij ze in geld of handelspapier gebeurt. De reden daarvoor is dat de 
delegatie solvendi causa een bestaande schuldvordering van de delegant op de gedelegeerde 
                                                
1491 Vgl. BGB § 790. 
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onbeschikbaar maakt, ook voor zijn andere schuldeisers, en de gedelegeerde dus impliciet altijd 
een soort voorrang op die schuldvordering verschaft; vanuit dat oogpunt moet dan ook 
nagegaan worden of een dergelijke delegatie tegenwerpelijk is aan zijn andere schuldeisers of 
niet. 
- bij een delegatie donandi causa, is het er van bij het begin de bedoeling dat de gedelegeerde zijn 
geld niet terugkrijgt. 
 

4° Accessoire delegatie tegenover onafhankelijke delegatie. 
 
De verbintenis van de gedelegeerde is altijd geabstraheerd van de dekkingsverhouding (de 
“oorzaak” van de delegatieovereenkomst)1492. 
 
Tegenover de valutaverhouding (het “voorwerp” van de delegatie) kan zij onafhankelijk zijn of 
accessoir. De verschillende gevolgen worden apart besproken voor beide vormen. 
 
Of we met de ene dan wel de andere vorm te doen hebben, is een kwestie van uitlegging van 
de rechtshandeling van de gedelegeerde (waartoe heeft hij zich verbonden?1493). 
 

5° Gevolgen voor de valutaverhouding (tussen delegant en delegataris) 
 
De delegataris moet zich - ingevolge zijn aanvaarding van de delegatie - eerst tot de 
gedelegeerde wenden en kan slechts subsidiair de delegant aanspreken1494. Dit wordt ook soms 
uitgedrukt door te zeggen dat de schuldvordering van de delegataris op de delegant 
onbeschikbaar wordt. Volgens anderen is de schuldvordering niet echt onbeschikbaar,  maar 
handelt de delegataris in strijd met de goede trouw door eerst betaling te eisen van de 
delegant1495. 
 
De delegataris verliest zijn schuldvordering op de delegant wel eerst door de uitvoering van de 
verbintenis van de gedelegeerde, en niet reeds doordat hij de delegatie heeft aanvaard1496; dat 
laatste maakt enkel dat hij de delegant enkel nog subsidiair kan aanspreken. 
 

                                                
1492 Kh. Charleroi 2 november 1991, JLMB 1992, 1112; H. DE PAGE, Traité, III,  611, nr. 612, 5°; E. DIRIX, 
Obligatoire verhoudingen,  151, nr. 204; J. RONSE, De delegatieovereenkomst,  50, nr. 69; W. VAN GERVEN, 
Verbintenissenrecht, III,  460; VAN GERVEN-COVEMAEKER, Verbintenissenrecht,  583; E. DIRIX & R. DE 
CORTE, Zekerheidsrechten (2006)  390, nr. 563. 
in het Franse recht M. BILLIAU, La délégation,  288-309, nrs. 301-327; Jur.-Cl., art. 1271 à 1281, fasc. 40, nr. 30; 
MAZEAUD, Les obligations,  1266, nr. 1250; PLANIOL & RIPERT, Traité VII,  678, nr. 1274;  
1493 Zie J.F. ROMAIN, “Principes d’interprétation et de qualification des garanties indépendantes”, TBBR 1989, 
429 v.; F. GLANSDORFF, "Le degré d'abstraction de la délégation imparfaite", Mélanges offerts à Robert Pirson, 
Bruylant Brussel 1989,  119 v. 
Volgens het Duitse BGB § 784 en het Zwitserse OR art. 466 dat de gedelegeerde alleen de excepties kan inroepen 
die uit de inhoud van de akte blijken. 
1494 Vgl. voor het Franse recht Cour d'appel Paris 25 mei 1984, besproken door J. MESTRE, “Chronique”, 
RTDCiv. 1986, 755; C. BEUDANT, Cours, IX,  105, nr. 1024 ; MARTY & RAYNAUD, Les obligations, ed. 1962,  
849, nr. 845; voor het Zwitserse recht art. 467 II OR en voor het italiaanse recht art. 1268 II CC. 
Anders voor de delegatie in het algemeen (behalve documentair krediet, wisselbrief, enz.): Cass. fr. 7 april 1987, 
Bull. Civ. 1987, IV, nr. 93; Hof Parijs 5 oktober 1988, D. 1988, inf. rap. 276; H. DE PAGE, Traité, III, 609, nr. 612; 
MAZEAUD, Leçons, II, Les obligations,  1266, nr. 1250; PLANIOL & RIPERT, Traité, VII,  682, nr. 1278; F. 
TERRE, Ph. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations,  1335, nr. 1448. 
1495 Bv. J. RONSE, De delegatieovereenkomst,  66, nr. 110; J. RONSE, Wisselbrief en orderbriefje,  683, nr. 2239. 
1496 Uitdrukkelijk zo BGB § 788. 
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6° Situering tussen andere rechtsfiguren 

a) Bevrijdende delegatie 
 
(1536) Het kan natuurlijk ook zijn dat de naar aanleiding van de delegatie de 
schuldeiser/delegataris de oorspronkelijke schuldenaar/delegant ontslaat van zijn verbintenis 
(“bevrijdende delegatie”, verwarrend ook wel "volmaakte delegatie" genoemd); dan is er een 
volledige schuldvernieuwing (de gewone delegatie gaat niet zo ver als de volledige novatie, 
waarbij de oude schuldenaar ontslagen wordt, of de volmaakte schuldoverdracht, waarbij de 
oude schuldenaar eveneens ontslagen is). Een voorbeeld is de overschrijving van een geldsom 
(giro), verder besproken in hoofdstuk VI. De eisen die aan de toestemming van de delegataris 
worden gesteld, werden hoger reeds besproken. 

b) Rechtsfiguren waar de gedelegeerde geen eigen verbintenis aangaat 
 
(1537) Wanneer de persoon aan wie de delegant opdracht geeft (gedelegeerde) zich niet 
verbindt, of althans niet onafhankelijk van de dekkingsverhouding verbindt (bv. zich slechts 
verbindt tot beloop van de aanwezige dekking (provisie, fonds), dan is er geen persoonlijke 
zekerheid, maar: 
- enkel een zakelijke zekerheid van de delegataris op de schuldvordering van delegant op 
gedelegeerde (zie verder Deel V (zekerheden op schuldvorderingen) hoofdstuk V); 
- c.q. als die er niet is, een mogelijkheid tot overdracht of inpandgeving van die schuldvordering 
door de delegant aan de delegataris; en 
- een betaalfunctie voor zover de gedelegeerde betaalt. 
 
In al deze gevallen is er geen abstractie t.a.v. de dekkingsverhouding. 
 
Voorbeelden: de niet geaccepteerde wisselbrief, de niet gewaarborgde cheque, enz.  
Vgl. ook de volgende rechtsfiguren besproken in Deel V: 
- niet-abstracte rechtstreekse vorderingen. 
- de “sommendelegatie” (loondelegatie, ontvangstmachtiging), waarbij een gedelegeerde de 
opdracht krijgt vanwege de rechter of krachtens de wet, om de schuld die hij jegens de 
“delegant” heeft, aan een schuldeiser van de delegant te betalen (zie de bespreking in Deel V).  
Ook hier gaat het veeleer om een overdracht of inpandgeving aan de delegataris van de 
schuldvordering die de “delegant” heeft op de gedelegeerde. 
- ook de eigenlijke delegatie komt verderop (in Deel V hst. V en VIII) nog aan bod vanuit het 
oogpunt van de gevolgen voor de twee onderliggende vorderingen (in het bijzonder de 
onbeschikbaarheid van de schuldvordering uit de dekkingsverhouding (het “fonds”) voor de 
andere schuldeisers van de delegant, en in een aantal wettelijk geregelde gevallen ook een 
voorrecht van de delegataris op dat fonds). 

c) Derdenbedingen 
 
De delegatie mag niet verward worden met het derdenbeding, al wordt de verwarring wel eens 
in de hand gewerkt door de delegataris begunstigde te noemen (bv. bij onafhankelijke garanties, 
documentaire kredieten, overschrijving van geld e.d ). Bij een derdenbeding kan de belover 
zich immers jegens de begunstigde op alle verweermiddelen beroepen uit de 
dekkingsverhouding (de interne verhouding tussen bedinger en belover), en heeft hij 
omgekeerd in beginsel geen zaken met de verhouding tussen de bedinger en de begunstigde. 
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De accessoire delegatie 
 

1° Totstandkoming en kenmerken; aansprakelijkheid gedelegeerde 
 
De accessoire delegatie is de delegatie waarbij de verbintenis van de gedelegeerde niet 
onafhankelijk is van de valutaverhouding (het zgn. “voorwerp” van de delegatie). De 
gedelegeerde verbindt zich met de delegant tot dezelfde schuld. De verbintenis is wel abstract 
van de dekkingsverhouding1497.  
 
Zoals hoger (1.d.) gezegd is het een vraag van interpretatie of de delegatie onafhankelijk is van 
de valutaverhouding of niet; meestal gaat men er wel van uit dat de verbintenis van de 
gedelegeerde vermoed wordt onafhankelijk te zijn1498. 
 
Het gevolg is vergelijkbaar met de solidaire borgtocht, behalve dan dat de 
schuldeiser/delegataris zich meestal eerst tot de gedelegeerde moet wenden, en de verbintenis 
van de delegant een subsidiaire verbintenis wordt. Meestal spreekt men van een 
aansprakelijkheid in solidum1499, maar deze uitdrukking lijkt me gezien de subsidiaire aard van 
de verbintenis van de delegant niet geheel correct.  
 
De gebruiken inzake accessoire garanties in de internationale handel zijn gecodificeerd in de 
Uniform Rules for Contract Bonds1500. Vaak gaat het om garanties door een verzekeraar. 
 
NB. Art. 1242 BW: Hof Brussel 17 september 2002 (delegatie die onvoldoende aanduidingen 
geeft over de delegataris; gedelegeerde betaalt oude schuldeiser). 
 

2° Rechten van de gedelegeerde na betaling. 

a) Betaling verschuldigd door de delegant jegens de delegataris 
 
(1546) Voor zover de oorspronkelijke schuld bestond, heeft de gedelegeerde die betaald heeft, 
bij delegatie credendi causa in beginsel de volgende rechten: 
- hij heeft een eigen regresrecht jegens de delegant, gebaseerd op de interne (contractuele) 
verhouding tussen gedelegeerde en delegant (de dekkingsverhouding). 
- tot zekerheid daarvan is hij gesubrogeerd in de rechten van de delegataris jegens de delegant; 
 
Er is geen regres noch subrogatie indien de gedelegeerde de verbintenis donandi causa is 
aangegaan. 
  

                                                
1497 Zie de verwijzingen hoger. 
1498 In het Duitse BGB bepaalt § 784 dat de gedelegeerde alleen de excepties kan inroepen die uit de inhoud van 
de akte blijken. 
1499 Bv. Hof Brussel 10 mei 1989, Pas. 1990 II 7, noot J.S.; W. VAN GERVEN Verbintenissenrecht, III,  459; VAN 
GERVEN-COVEMAEKER, Verbintenissenrecht,  583. 
1500  Zoals in 1993 gecodificeerd door de IKK, te vinden op 
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts_endorsed/URCB_e.pdf. 
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Indien ze solvendi causa gebeurde in hoofde van de gedelegeerde, is er geen regres in zoverre de 
gedelegeerde draagplichtig is (op die wijze zijn schuld jegens de delegant betaalde). De 
gedelegeerde is tot beloop van zijn betaling bevrijd van zijn schuld jegens de delegant. 

b) Betaling niet verschuldigd door de delegant 
 
Was er daarentegen geen schuld van de delegant jegens de schuldeiser (delegataris), en heeft de 
gedelegeerde toch betaald, dan is deze betaling onverschuldigd. De gedelegeerde kan 
terugvorderen van de delegataris. Het kan zijn dat, op basis van de interne verhouding, de 
gedelegeerde ook een regresrecht heeft op de delegant, die hem immers opdracht heeft gegeven 
een onbestaande schuld te betalen (of niet verwittigd heeft van het tenietgaan van de schuld). 
 

De onafhankelijke delegatie 
 

1° Basiskenmerken van de onafhankelijke delegatie en garantie 
 
Onafhankelijke garanties (Fr. garantie indépendante of garantie autonome; En. independent guarantee) 
hebben dezelfde structuur als de (niet-accessoire vorm van)  delegatio solvendi. De garant (uitgever 
van de garantie) gaat een zelfstandige verbintenis aan, die zowel abstract is ten aanzien van de 
dekkingsverhouding als onafhankelijk van de valutaverhouding, behoudens de excepties die 
uitdrukkelijk zijn bedongen. De garant verbindt er zich niet toe de (primaire) verbintenis van 
de opdrachtgever (de oorspronkelijke schuldenaar) te volbrengen, maar enkel een eigen 
verbintenis tot betaling aan diens schuldeiser; het gaat in beginsel steeds om een verbintenis 
tot betaling van een geldsom. Vindt die betaling plaats, dan komt ze in de plaats van die 
primaire verbintenis. De verbintenis van de garant wordt dus niet mede bepaald door 
verwijzing naar een andere schuld tot zekerheid waarvan ze strekt. 
 

delegataris 

gedelegeerde 
delegant 

dekkingsverhouding 

valutaverhouding 
Verbintenis 
gedelegeerde 
(prestatieverhouding) 
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De onafhankelijke garantie kan dus worden beschouwd als een bijzondere vorm van 
delegatieovereenkomst. Er is ook geen duidelijke grens te trekken tussen onafhankelijke 
garanties en andere vormen van delegatieovereenkomst. Weliswaar heeft de klassieke 
delegatieovereenkomst vooral een betalingsfunctie en de onafhankelijke garantie vooral een 
zekerheidsfunctie, maar in vele gevallen worden beide functies in zekere mate gecombineerd, 
zodat deze figuren elkaar overlappen en we ze gezamenlijk bespreken. Het hangt van de 
precieze overeenkomsten met de garant af of in beginsel eerst de garant wordt aangesproken 
(zekerheids- en betalingsfunctie), dan wel in beginsel eerst de oorspronkelijke schuldenaar 
(klemtoon op de zekerheidsfunctie), en in het eerste geval of reeds de aanvaarding van de 
delegatie bevrijdend is dan wel enkel de nadere uitvoering door de gedelegeerde. 
 
NB. Hier worden enkel deze 2 functies vermeld omdat deze rechtsfiguren hier besproken worden vanuit het 
perspectief van de persoonlijke zekerheid. Sommige van die rechtsfiguren kunnen daarnaast nog andere functies 
hebben, bv. de kredietfunctie tussen gedelegeerde en delegant. Daarbij gaat het evenwel niet om de analyse van 
de verbintenis van de gedelegeerde, maar wel van de onderliggende interne overeenkomst. 
 
Door deze structuur verschillen garanties ook van andere instrumenten waarmee een 
schuldeiser zijn (krediet)risico afdekt, zoals kredietverzekeringen en hedging transacties 
(waaronder de kredietverzuimswaps); die instrumenten worden immers door de schuldeiser 
zelf “aangekocht” zonder dat de schuldenaar daarbij betrokken is. 
 
Toen dergelijke garanties zich ontwikkelden (vooral in de internationale handel1501), werden in 
een beginperiode wel eens vragen gesteld over de geldigheid ervan in ons recht, onder meer 
omdat volgens art. 1108 BW elke verbintenis die men aangaat een oorzaak moet hebben. Al 
snel bleek toch dat dit geen probleem kon zijn, vermits dit partijen niet verhindert overeen te 
komen dat zij uit die oorzaak (de dekkingsverhouding) geen verweermiddelen kunnen putten, 
en de relevantie daarvan voorbehouden voor de “interne” verhouding; reeds de eeuwenoude 
en in het BW geregelde borgtocht was daarop gebaseerd; ook abstraheren van de 
valutaverhouding kon niet echt een probleem vormen, gezien het BW de 
delegatieovereenkomst kent als een vorm van novatie, en specifieke toepassingen daarvan 
bekend waren zoals onder meer de wisselbrief. Wel is het zo dat de onafhankelijke garanties 
zoals wij die nu kennen eerst tot ontwikkeling kwamen in het Engelse en Duitse recht op het 
einde van de 19e eeuw (en zeer courant werden bij ons vanaf de jaren 1960-70). 
 

2° Totstandkoming en mogelijke gebreken 

a) Totstandkoming en kwalificatie 
 
De totstandkoming van een delegatie werd hoger reeds in het algemeen beschreven. Zoals 
gesteld is de delegatie niet noodzakelijk een driepartijenverhouding, maar moet, om alle 
gevolgen te hebben, er wel van elk van de drie partijen instemming zijn: 
- de gedelegeerde wordt maar schuldenaar van de delegataris doordat hij de delegatie aanvaardt 
(het kan wel zijn dat hij krachtens een eerdere rechtsverhouding verplicht is te aanvaarden); 
- de delegataris is maar verplicht zich eerst te wenden tot de gedelegeerde in plaats van tot de 
delegant mits hij met de delegatie ingestemd heeft1502; 

                                                
1501 De tegenwerpelijkheid van alle excepties uit de valutaverhouding bij borgtocht is namelijk voor de 
schuldeiser des te riskanter naarmate er meerdere rechtsorden toepasselijk zijn.  
1502 De instemming kan ook meer inhouden, nl. dat de delegant reeds bevrijd is zodra de gedelegeerde de 
verbintenis is aangegaan (en niet eerst bij nakoming van die nieuwe verbintenis door de gedelegeerde); dan gata 
het om een bevrijdende delegatie. 
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- de delegant is maar schuldenaar van een regresvordering van de gedelegeerde indien hij de 
opdracht heeft gegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoals hoger reeds gesteld is het een vraag van uitleg van de rechtshandeling van de 
garant/gedelegeerde of de verbintenis die hij aangaat onafhankelijk is (ten aanzien van de 
valutaverhouding) of niet. Niettemin zijn er wel een aantal criteria, naast elementen die niet 
relevant zijn bij die uitleg. 
 

i)  Aanvaarding niet relevant  
 
Dat er in hoofde van elk van de partijen maar verbintenissen ontstaan in de mate waarin zij die 
zijn aangegaan (toegestemd hebben) (dan wel de schijn daarvan hen toerekenbaar is), belet niet 
dat de verbintenissen ontstaan zonder dat het engagement moet zijn aanvaard door de 
begunstigde ervan. In die zin kan de verbintenis van de gedelegeerde (bv. de garant) wel degelijk 
ontstaan door een eenzijdige wilsverklaring. In het Belgische recht is dit niet problematisch 
omdat dit ook als algemene regel wordt aanvaard en niet enkel, zoals in sommige andere 
rechtsstelsels, in welbepaalde gevallen. 
 

ii)  Uitgifte of acceptatie van een waardepapier 
 
De verbintenis is altijd onafhankelijk altijd wanneer er een waardepapier is uitgegeven (bij zgn. 
rectapapieren) c.q. is geaccepteerd (bij zgn. getrokken waardepapieren1503), tenzij het papier 
uitdrukkelijk causaal/gecauseerd is of verwijst naar een gewaarborgde schuld. 
 
Voorbeelden: 
- van abstracte en onafhankelijke rectapapieren: het orderbriefje; 

                                                
1503 Bij getrokken waardepapieren is de uitgever de trekker van het papier. Zo bv. is de "uitgever" van een cheque 
niet de bank die de cheque heeft gedrukt en ter beschikking gesteld, maar de trekker die de cheque heeft ingevuld 
en ondertekend. 

Delegataris 

gedelegeerde delegant 

dekkingsverhouding 

valutaverhouding 
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- van abstracte en onafhankelijke getrokken papieren: de wisselbrief, de cheque1504. 
 

De acceptatie van een waardepapier als delegatieovereenkomst 
 
Het klassieke schema van de delegatie vinden we bij geaccepteerde getrokken waardepapieren, 
en met name de geaccepteerde wisselbrief (een cheque wordt niet geaccepteerd door de 
betrokkene (de bank) en kan ook niet geaccepteerd worden1505): door de acceptatie van de 
wisselbrief gaat de betrokkene een abstracte en onafhankelijke verbintenis aan jegens de 
houder.  
 

Onafhankelijke verbintenissen uit waardepapieren die niet uit een 
delegatieovereenkomst ontstaan. 

 
Daarnaast is het zo dat de trekker van een wisselbrief zowel als de trekker van een cheque als 
de uitgever van een orderbriefje eveneens een abstracte en onafhankelijke verbintenis tot 
betaling aangaan; hetzelfde geldt voor elke endossant van zo'n waardepapier (vandaar dat het 
endossement van een cheque of wisselbrief ook geldt als een zekerheid). Deze verbintenis is in 
eerste orde geen delegatieovereenkomst, en het gaat maar om een daadwerkelijk abstracte en 
onafhankelijke verbintenis vanaf het ogenblik waarop het papier aan een derde wordt 
overgedragen. Bij de wisselbrief en de cheque gaat het ook nadien trouwens om een verbintenis 
die subsidiair is aan die van de betrokkene (de houder moet eerst proberen de wisselbrief of 
cheque te innen bij de betrokkene); daarom spreekt men ook van een regresvordering. 
 
Hetzelfde kan gezegd worden van de verbintenis van personen die de wissel- of 
chequeverbintenis “avaleren”, d.i. zich garant stelt voor de betaling van de wisselschuld zoals 
ze uit de wisselbrief blijkt c.q. de chequeschuld. De aval is geen echte borg, omdat de verbintenis 
van de aval zelf grotendeels geabstraheerd is van de wissel- of chequeschuld; de aval kan enkel 
de vormgebreken van de wissel of cheque inroepen, maar geen andere gebreken van de wissel- 
of chequeschuld (zie art. 30 en v. Wisselbriefwet)1506. 
 

Andere gevallen 
 

                                                
1504 De Cheque wordt geregeld door de bepalingen van de Wet van 1 maart 1961, die in hoofdzaak de Uniforme 
modelwet inzake de cheque invoerde in het Belgische recht. Een cheque kan enkel op een bankier worden 
getrokken (en de uitgifte gebeurt door het invullen en ondertekenen van een door die bankier ter beschikking 
gesteld chequeformulier). Een cheque kan door de trekker niet op zichzelf worden getrokken als hij aan toonder 
is, maar wel als hij op naam staat (d.i. eigenlijk aan order).  
Het woord cheque wordt ook in oneigenlijke zijn gebruikt voor somige andere private betaalmiddelen, zie verder 
de bespreking van geld in Deel VI. 
1505 Art. 4 I Chequewet. De bankier gaat dus in beginsel ook geen verbintenis aan jegens de houder van de 
cheque. Dit sluit niet uit dat de bankier n.a.v. de uitgifte van een cheque door de trekker bijkomend een 
onafhankelijke verbintenis (garantie) kan aangaan jegens de houder van de cheque (bv. het systeem van de 
eurocheque-garantiekaart, stopgezet op 31 december 2001). Ook kan de bankier op verzoek van de trekker de 
cheque "certificeren" (Art. 4 IV Chequewet), d.i. de verplichting aangaan om de dekking (fonds) van de cheque 
op zijn verantwoordelijkheid te blokkeren tot het einde van de aanbiedingstermijn (die bedraagt 8 dagen binnen 
België, 20 dagen binnen Europa plus Middellanse-Zeelanden en 120 dagen daarbuiten, zie art. 29 Chequewet). 
Verder houdt het uitgeven (trekken) van een cheque wel een beschikking in door de trekker over het fonds, 
beschikking die de houder een voorrecht geeft (Zie de bespreking in Deel V Hoofdstuk VI), en houdt het trekken 
ook een abstracte verbintenis in vanwege de trekker jegens de houder. 
1506 Zie verder J. RONSE, Wisselbrief, 277 nr. 911; E. WYMEERSCH, in Liber amicorum Jan Ronse, (655) 667. 
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Of het een onafhankelijke garantie is (onafhankelijk van de valutaverhouding) of niet, is in 
andere gevallen een zaak van uitlegging van de overeenkomst. Er geldt een soort weerlegbaar 
vermoeden dat een persoonlijke zekerheid niet onafhankelijk is van de valutaverhouding1507.  
 
In de praktijk zal men uit bepaalde bedingen vaak het onafhankelijke karakter afleiden, ook 
wanneer dat niet in zoveel woorden in gesteld; bv. 

- een beding van betaling "op eerste verzoek"1508 (garantie "sur (première) demande”, “on first 
demand" (niet:’guarantee’)1509 of "op afroep" (afroepgaranties), al is dat slechts bij uitgifte 
door een financiële instelling een vermoeden van onafhankelijkheid van de garantie1510. 

- een documentair krediet (betaling tegen overhandiging van specifieke documenten). 
 
Het onafhankelijke karakter zal ook worden aangenomen indien de opgenomen verbintenis op 
zelfstandige wijze wordt geformuleerd als eigen verbintenis van de garant zonder verwijzing 
naar de gehoudenheid van de (hoofd)schuldenaar1511. Worden bepaalde specifieke 
verweermiddelen uitgesloten, dan is dat eerder een indicatie tegen het onafhankelijk karakter 
(a contrario gelden de andere verweermiddelen wel). 
 
Het feit dat de onderliggende transactie transnationaal is, en de uitgever een bank, kunnen 
elementen zijn die wijzen in de richting van een autonoom karakter1512. 
 
Anders dan men soms stelt, moet de garantie in ons recht niet noodzakelijk schriftelijk worden 
gegeven1513.  
 
In sommige rechtsstelsels kan een persoonlijke zekerheid gesteld door een consument niet 
onafhankelijk zijn1514. Waar dit wel kan, dient ze nog steeds als een persoonlijke zekerheid te 
worden gekwalificeerd, zodat de desbetreffende regels van consumentenbescherming erop van 
                                                
1507 Vgl. Art. IVG-2:101 DCFR (Presumption for Dependent Personal Security): 
(1) Any undertaking to pay, to render any other performance or to pay damages to the creditor by way of security is presumed to give 
rise to a dependent security, unless the creditor shows that it was agreed otherwise". In dezelfde zin E. DIRIX, "Overzicht", 
TPR 2004 nr. 227. 
1508 Hof Antwerpen 15 oktober 1985, TBH 1986, 646 = RW 1986-87, 400; Hof Brussel 3 april 1987, Pas. 1987 
II 140 = JLMB 1987, 810; Hof Brussel 14 februari 2000, R.Not.B 2000, 403; kh. Brussel 16 juni 2008, RW 2008-
2009, 759; DIRIX & DE CORTE, Zekerheidsrechten (2006) nr. 449 v.; L. SIMONT, "Garantie indépendante ou 
cautionnement", in L'actualité des garanties à première demande, 1997, 101 v.; J.F. ROMAIN, TBBR 1989, 425 v.; L. 
SIMONT, in Aspects récents du droit des contrats,  305; kh. Brussel 11 februari 1999, TBH 2000, 735 noot J.P. BUYLE 
& M. DELIERNEUX; F. T’KINT & W. DERIJCKE,, Hommage à Jacques Heenen, 457 v. nr. 37-41; W. DERIJCKE,  
“Een zonneklare toepassing van de leer inzake garanties op eerste verzoek”, noot onder Hof Brussel 2 maart 
2001, TBH 2002, 491.  
L. SIMONT, in Aspects récents du droit des contrats,  305, merkt terecht op dat het rechtstechnisch niet om een 
vermoeden gaat wanneer men een contractueel beding interpreteert.  
1509 In het Engelse en Amerikaanse recht is een guarantee / guaranty immers een accessoire zekerheid (secondary 
liability), dus een borgtocht. Men spreekt dan ook van een ‘demand bond’ (as a primary obligor), en niet van een guarantee.  
1510 Zo althans de Engelse rechtspraak, zie met name EWCA 2005 in Marubeni Hong Kong and South China Ltd v 
Government of Mongolia, Civ 395 [2005] 1 WLR 2497.  
1511 E. DIRIX, "Overzicht", TPR 2004 nr. 227. 
1512  Zie voor deze en andere elementen o.m. de bespreking door K. VLIEGEN “Autonome garanties” in 
Borgtocht en garantie, Persoonlijke zekerheden actualia, Kluwer Antwerpen 1997,  (185) 188 v. 
1513 Men verwart soms de zgn. "letterlijkheid" (caractère littéral) van de garantie met een geschriftvereiste, bv. L. 
SIMONT, in Aspects récents du droit des contrats, (301) 303. 
1514 Zo bv. Art. IVG-4:105 DCFR (Nature of Security Provider's Liability) "(Bij consumenten) (c) in an agreement 
purporting to create an independent security, the declaration that it does not depend upon another person’s obligation owed to the 
creditor is disregarded, and accordingly a dependent security is considered as having been created, provided the other requirements of 
such a security are met". 
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toepassing zijn. Uit de regels inzake de kosteloze borgtocht volgt m.i. dat een dergelijke 
zekerheid niet “kosteloos”, d.w.z. belangeloos, kan worden verleend1515. 
 
Er bestaat ook een variante in de vorm van de zgn. "borgtocht op eerste verzoek"1516; het is 
vooreerst een vraag van interpretatie of daarmee een onafhankelijke verbintenis wordt 
aangegaan (zij het een onafhankelijke verbintenis onder voorbehoud van terugvordering 
achteraf) of niet (en dus enkel een solidaire borgtocht). Is dat wel het geval, dan is het o.i. een 
onafhankelijke verbintenis, gekoppeld aan een beding waarbij de schuldeiser er zich toe 
verbindt om in geval van onverschuldigdheid aan de borg/garant terug te betalen en niet aan 
diens opdrachtgever1517. Is dat niet het geval en blijft de verbintenis gekwalificeerd als 
borgtocht, dan is het beding nietig1518.  
 
Een mogelijke variante is het "boekenbeding", waarbij de borgtocht op eerste verzoek kan worden 
gevorderd tot beloop van het bedrag dat de boekhouding van de schuldeiser aanwijst1519. 

b) Mogelijke gebreken 
 
Op de verbintenis van de garant of gedelegeerde zijn de gemeenrechtelijke regels inzake de 
wilsgebreken, nietigheden uit het huwelijksgoederenrecht, e.d.m. van toepassing. Zo werden 
garanties door particulieren soms nietig verklaard omdat zij onvoldoende geïnformeerd waren 
over het onafhankelijke karakter van de verbintenis die van hen bedongen was1520. De regels 
die voor persoonlijke zekerheden in het algemeen nader besproken werden, gelden in beginsel 
ook voor onafhankelijke garanties. 
 
Maar in beginsel verzet niets zich tegen het bedingen van een dergelijke garantie van een 
particulier1521; wel bestaan er in ons recht een reeks regels die het bedingen van een 
wisselbriefverbintenis verbieden (en strafrechtelijk sanctioneren). 
 

3°  Toepassingen  

a) Instrumenten met nadruk op de betalingsfunctie 
 
In al deze gevallen dient de delegataris, die akkoord is gegaan met de delegatie, op de eerste 
plaats betaling te vragen van de gedelegeerde en kan hij zich eerst bij dienst tekortkoming 
wenden tot de opdrachtgever.  
 

                                                
1515  P.A. FORIERS & L. SIMONT, “Le cautionnement à l’épreuve de la loi du 3 juin 200è relative au 
cautionnement à titre gratuit”, Liber amicorum André Bruyneel,  (321) 328. 
1516 Zie hierover E. DIRIX, "Borgtocht, recente ontwikkelingen", in Borgtocht & garantie - Persoonlijke zekerheden, 
Actualia, nr. 14-15; R. VAN RANSBEECK, "De borgtocht op eerste verzoek. Een geldige rechtsfiguur", TBBR 
1998, 173; DIRIX, "Overzicht", TPR 2004 nr. 206. Zie nog Kh. Charleroi 23 april 1997, JLMB 1998, 1073; Kh. 
Brussel 11 februari 1999, TBH 2000, 725 noot  BUYLE en DELIERNEUX. 
1517 Vergelijkbaar Rb. Amsetrdam 12 september 2014, 
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2014:5937 
1518 Hof Bergen 21 mei 2013, JLMB 2014, 216 
1519 E. DIRIX, “Overzicht”, TPR 2004 nr. 206. 
1520 Zie bv. A. CUYPERS, TBH 2003, (267) 282 nr. 49. 
1521 O.m. L. SIMONT & A. BRUYNEEL “Chronique” Bank & Fin. 1989, (522) 523; F. T’KINT, Sûretés (2004) 
nr. 839; K. VLIEGEN, in Borgtocht en garantie, Persoonlijke zekerheden actualia,  (185) 191 nr. 179; voor Frankrijk Ph. 
SIMLER, Cautionnement et garanties autonomes, (3) 2000,  829 nr. 921. 
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Het gaat hier vooral om zogenaamde betalingsinstrumenten (wel houden niet alle 
betalingsinstrumenten een onafhankelijke verbintenis in). 
 

i)  Geaccepteerde wisselbrief. 
 
De wisselbrief is een “getrokken waardepapier”: de trekker (die de delegant is) trekt een wissel 
op de gedelegeerde (“betrokkene”) en overhandigt die ter betaling aan zijn schuldeiser 
(delegataris, houder van de wisselbrief)1522. 
 
Geaccepteerde wisselbrief 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Belgische recht heeft de uniforme “Geneefse” wisselbriefwet overgenomen (en aangevuld 
met enkele bepalingen zoals het voorrecht op het fonds). 
 
Wanneer de betrokkene de wisselbrief accepteert, is hij abstract en onafhankelijk/zelfstandig 
verbonden jegens de delegataris – de houder van de wisselbrief - tot betaling van de vermelde 
som op de vervaldag.  
 
Behalve het abstract en onafhankelijke karakter heeft de wisselschuld voor de schuldeiser nog 
enkele andere voordelen (zoals o.m. de onmogelijkheid om respijttermijnen te krijgen van de 
rechter en de mogelijkheid om een protest bij niet-betaling te publiceren1523; verder ook de 
subsidiaire wisselschuld van de trekker). 
 

                                                
1522 Voor de vormvereisten, zie art. 1 en 2 Wisselbriefwet. Die moeten vervuld zijn ten laatste op het ogenblik 
waarop de wisselbrief ter betaling wordt aangeboden, zoniet is er geen wisselbrief en dus ook geen wisselschuld 
(zie Cass. 4 maart 2004, rolC010322N). 
1523 Het protest bij niet-acceptatie zowel als bij niet-betaling op de vervaldag moet gebeuren per 
deurwaardersexploot en wordt door de gerechtsdeurwaarder gepubliceerd in het Centraal beslagberichtenbestand 
(voor 2013 bij de Nationale Bank). 

Houder 
(delegataris) 

Betrokkene- 
Acceptant 
(gedelegeerde) 

Trekker 
(delegant) 

Dekkingsverhouding 
(fonds) 

valutaverhouding 



© Matthias Storme Gent-Mariakerke - versie 23 februari 2018  
 

319 

De delegataris kan de wisselbrief verder overdragen door middel van “endossement” 
(rugtekening) aan een nieuwe houder (zoals reeds eerder gezegd is in dat geval is ook de trekker 
abstract en onafhankelijk gehouden tegenover de houder van de wisselbrief tot de 
wisselverbintenis; ook elke endossant is op dezelfde wijze gehouden wanneer de wisselbrief 
vervolgens nog verder wordt overgedragen). De rechten die in de wisselbrief belichaamd 
worden kan men immers overdragen door de wisselbrief zelf over te dragen.  
 
De wisselbrief wordt vaak gebruikt als kredietinstrument, meestal in de volgende vormen: 

- ofwel doordat de kredietnemer krediet krijgt van zijn bank in ruil voor wisselbrieven 
die hij (als trekker) trekt op zijn afnemers (cliëntendiscontokrediet of krediet verleend door 
de bank van de leverancier); de bank verdisconteert de wisselbrief en gaat die op 
vervaldag innen bij de cliënt. Dit wordt gebruikt om de betalingstermijnen te 
overbruggen die de afnemer heeft bedongen. Het is de leverancier die de commissie 
betaalt. 

- ofwel doordat de kredietnemer als acceptant van een wisselbrief die zijn leverancier op 
hem trekt het akkoord van zijn bank krijgt om de wisselbrief uit te betalen aan diens 
leverancier (of een verdere houder) (leveranciersdiscontokrediet of krediet verleend door de 
bank van de afnemer). Het is de afnemer die de commissie betaalt. 

- ofwel doordat de wissel door de leverancier van de kredietnemer rechtstreeks op de 
bank van de afnemer wordt getrokken en deze de wisselbrief accepteert (bankaccept). 

 
Indien de wisselbrief niet verdisconteerd wordt door de houder, kan hij die ook ter incasso deponeren bij een 
bank, waarna hij de betaling zal ontvangen door creditering van zijn bankrekening bij die bank (zgn. domiciliëring 
op een rekening). Indien de betrokkene dit geaccepteerd heeft, zal ook aan zijn kant zijn bankrekening op de 
vervaldag automatisch gedebiteerd worden met het bedrag van de wisselschuld. Sedert 1997 hebben de Belgische 
banken het incasso van alle wisselbrieven en orderbriefjes in euro die aan de zijde van de remittent (deponent) en 
betrokkene gedomicilieerd zijn op een Belgische bankrekening, gecentraliseerd, destijds bij het Herdiscontering- 
en Waarborginstituut en sedert 1 januari 1999 bij de Nationale Bank van België. Deze wisselbrieven en 
orderbriefjes worden bewaard in het centraal depot van de NBB, en het is de NBB die elektronisch de debitering 
van de rekening van de betrokkenen en de creditering van de rekening van de remittent organiseert.   
 
Omwille van de radicale verbondenheid die volgt uit een wisselbrief heeft de wetgever het gebruik van 
wisselbrieven in een aantal gevallen verboden, in het bijzonder in consumententransacties (art. VI.39 WER, 
voorheen 42 WMPC, voorheen 39bis WHPC). 
 

ii)  Documentaire kredieten 
 
Het documentair krediet heeft als doel een betaling tegen levering te organiseren bij 
internationale verkoop. De gekozen techniek bestaat erin dat een bank zich in opdracht van de 
koper verbindt tot een eigen verbintenis jegens de verkoper, nl. tot betaling tegen afgifte van 
gespecifieerde documenten. Deze techniek heeft een zeer groot belang van de internationale 
handel; ongeveer 15 % van de wereldhandel wordt op deze manier geregeld. 
 

Initiële kredietbrieven 
 
De documentaire kredietbrief (letter of credit, afgekort l/c; in het Nederlands ook documentair 
accreditief) wordt dus uitgegeven door een bank (gedelegeerde) (met name de bank van de 
koper), die zich op verzoek van de schuldenaar van een geldsom – een koopsom of andere 
prijs – jegens de schuldeiser (delegataris) op een (t.a.v. de valutaverhouding) onafhankelijke 
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wijze verbindt tot betaling van een geldsom tegen overhandiging van een of meerdere zeer 
nauwkeurig bepaalde documenten1524. Het gaat meer bepaald om documenten die de 
eigendomsovergang van de verkochte goederen vertegenwoordigen of bewijzen. De bank is 
verplicht te betalen indien de documenten precies beantwoorden aan de in de kredietbrief 
opgegeven vereisten.  
 
Meestal gaat het om documenten die moeten bewijzen dat de verkochte goederen of diensten 
door de verkoper (delegataris) verzonden zijn aan de koper en bij een inspectie door een derde 
aan de overeenkomst bleken te beantwoorden (transportdocumenten, controlecertificaat, 
exportdocumenten e.d.m.); vaak wordt ook vereist dat de documenten niet ouder of jonger 
zijn dan een bepaalde datum. Documentaire kredieten worden dus voornamelijk gebruikt in de 
internationale koophandel, waarbij een betaling tegen overhandiging van de goederen niet 
mogelijk is omdat koper en verkoper in verschillende landen zijn gevestigd. De l/c wordt 
normaal uitgegeven door de bank van de opdrachtgever (koper) in diens land. De verkoper zal 
vaak via zijn bank de documenten aan de bank van de koper bezorgen, om in ruil daarvoor 
uitbetaald te worden. 
 
Een codificatie van de gebruiken, die gehanteerd wordt als standaardbedingen door omzeggens 
alle banken, zijn de Uniform Customs en Practices for Documentary Credits (UCP, in het Frans Règles 
et Usances Uniformes, RUU), sinds 1 juli 2007 in de 6e versie “UCP 600”. 
 
Schematisch ken men de stappen van de operatie als volgt schetsen: 
- De onderliggende overeenkomst bepaalt betalingsvoorwaarden, m.b. welke l/c wordt 

overeengekomen als betalingsinstrument; 
- de koper (Applicant) contracteert met bank om zo’n l/c uit te geven; 
- de bank (issuing bank) geeft de l/c uit, dit wordt ter kennis gebracht van de 

verkoper/begunstigde (beneficiary); 
- de verkoper verzendt goederen; 
- de verkoper presenteert documenten aan uitgevende bank (presentation); 
- de bank onderzoekt documenten (examination, max. 5 dagen1525) en betaalt of weigert; 

bij afwijkingen vraagt ze de opdrachtgever of deze akkoord gaat met uitbetaling; 
- de bank vordert terug van opdrachtgever/koper (recourse), en overhandigt de documenten 

aan opdrachtgever tegen (terug)betaling. 
 
  

                                                
1524 Voor de kwalificatie van het documentair krediet als een vorm van delegatie: G. BOUMAL, L'ouverture de 
crédit irrévocable: essai de technique juridique en droit belge, Brussel, Larcier, 1950,  84-88, nr. 56; M. COIPEL, “La théorie 
de l’engagement par volonté unilatérale”, (noot onder Cass. 18 december 1974), R.C.J.B. 1980, (65) 79 nr. 16; B. 
DE VUYST en G. MEYER, Documentaire kredieten,  118, nr. 356; A. DIERYCK, Les ouvertures de crédit: étude juridique, 
Brussel, Bruylant, 1945,  295-300, nrs. 281-283; J. RONSE, De delegatieovereenkomst,  28-29, nrs. 20-22;  
In dezelfde zin voor het Franse recht: J. HAMEL, (noot onder Cass. fr. 26 januari 1926), D. 1926, I, 201; G. 
MARAIS, Du crédit confirmé en matière documentaire (Paris: LGDJ, 1953),  52, nr. 31; M. NASSER, Le crédit documentaire, 
Beiroet, Annales de la faculté de droit de Beyrouth, 1958,  292-294;  
voor Duitsland: C.-W. CANARIS, Bankvertragsrecht, I,  638, nr. 920. 
1525 Onder de oude UCP 500 was er geen sprake van een vast aantal dagen. 
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Documentair krediet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De verbintenis van de uitgever van de kredietbrief zal ook de wijze van nakoming van het 
krediet bepalen. Het kan om één van de volgende manier zijn "to honour" (art. 6 UCP):  
- onmiddellijke betaling aan de begunstigde zelf (zonder termijn) (at sight); 
- betaling op termijn (deferred payment); 
- acceptatie van een wisselbrief (accept a draft) (waarmee de begunstigde op zijn beurt zijn 
leverancier kan "betalen", althans betaling op vervaldag kan verzekeren). 
- uitbetaling tegen een wisselbrief getrokken op de koper of een derde (negotiation). 
 

Tegenkredietbrieven of bevestigingsbrieven 
 
Het kan ook zijn – frequent in grensoverschrijdende transacties - dat er naast de issuing bank 
nog een tweede bank tussenkomt, naast de bank in het land van de koper ook die in het land 
van de verkoper . De bank in het land van de verkoper kan op verschillende manieren 
tussenkomen bij de operatie. 
 

Als confirming bank: 
 
Zo kan het zijn dat de bank in het land van de verkoper zich garant stelt voor betaling aan de 
verkoper, en de bank van de koper zich garant stelt jegens de bank van de verkoper. De bank 
in het land van de verkoper geeft dan een tegenkredietbrief of bevestigingsbrief (lettre de 
confirmation) uit; de uitgever van de tegenkredietbrief noemt men dan confirmant. 
Daartegenover noemt men de andere kredietbrief de initiële kredietbrief en de uitgever ervan 
gewoon de uitgevende of emitterende bank (issuing bank). Meestal zijn de extra kosten van de 
tegenkredietbrief ten laste van de begunstigde, omdat het voor zijn comfort is dat deze wordt 
uitgegeven (zodat hij zich niet moet wenden tot de voor hem buitenlandse bank). Hoewel de 
tegenkredietbrief in beginsel dezelfde inhoud heeft als de kredietbrief, is de verbintenis van de 
uitgever daarvan onafhankelijk t.o.v. die van de uitgever van de initiële kredietbrief. 
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Indien de bank van de verkoper deze laatste uitbetaalt, hoewel aan de vereisten van de initiële 
kredietbrief niet is voldaan, kan hij geen regres nemen op de bank van de koper. In de interne 
verhouding tussen beide banken is de regresvordering dus wel afhankelijk van de initiële 
kredietbrief. 
 

Als advising bank: 
 
In andere gevallen  komt de bank van de verkoper enkel tussen als adviserende bank (advising 
bank).  
Dit betekent dat zij de verkoper adviseert over de eisen te stellen aan de kredietbrief, dat ze de l/c die ze ontvangt 
van de issuing bank naziet en aan de verkoper bezorgt. De advising bank kan door de issuing bank gemachtigd zijn de 
documenten te onderzoeken en ui te betalen als lasthebber van de issuing bank. Zoniet is elke uitbetaling aan de 
verkoper vooraleer de documenten ter inspectie zijn voorgelegd aan de uitgevende bank, op eigen risico; indien 
de uitgevende bank vervolgens terecht weigert, kan de adviserende bank geen regres nemen op de uitgevende 
bank1526. Soms zal de advising bank zich borg stellen voor de verbintenis van de issuing bank zonder een 
zelfstandige verbintenis aan te gaan in de vorm van een bevestigingsbrief. 
 

Back-to-back-credit 
 
Een andere variante bestaat erin dat de opdrachtgevende koper de goederen zelf doorverkoopt onder een 
documentair krediet en dat de daarbij door hem verkregen kredietbrief gebruikt als zekerheid jegens zijn bank aan 
wie hij de opdracht geeft een l/c uit te geven (die noemt men dan een back-to-back-credit, letterlijk "rug aan rug"). 
Het praktisch gevolg is dat de tweede bank de documenten in handen krijgt waarmee ze dan krachtens de eerste 
l/c kan terugvorderen van de eerste bank. 
 

iii)  Kredietkaarten 
 
De kredietkaart werd ontwikkeld als betaalinstrument in de VS in de jaren '50, werd in Europa 
(waaronder België) ingevoerd halfweg de jaren '60 en brak in België door einde van de jaren 
'701527. 
  

                                                
1526 Vgl. Zwitsers Bundesgericht 1 June 2004 (4C.66/2004) (wijziging t.a.v. vroegere rechtspraak). 
1527 We bespreken hier enkel de kredietkaarten die strekken tot betaling jegens andere personen dan de emittent 
zelf. Bij door de handelaar zelf uitgegeven “kredietkaarten” gaat het om privatieve kaarten of koperskaarten en is 
er slechts een tweepartijenverhouding en geen delegatio solvendi.  
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 Kredietkaart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De uitgever van een kredietkaart (als gedelegeerde1528) verbindt zich eveneens binnen bepaalde 
grenzen abstract en onafhankelijk tegenover de schuldeiser van de kredietkaarthouder, ten 
gunste van wie deze laatste (delegant) betalingsopdracht geeft (d.i. een voucher of een ander 
door de kredietmaatschappij aanvaard stuk ondertekent, al dan niet elektronisch). De uitgever 
van de kaart verbindt zich dus op voorhand elke "betaling per kredietkaart" (juist: de delegatie 
gegeven door ondertekening van een voucher of vergelijkbaar document of door elektronische 
ondertekening van een opdracht1529) te zullen honoreren, indien de opdracht althans aan 
bepaalde vereisten voldoet (vormvereisten, maximumgrenzen, enz.); vereist is normaal een 
elektronische identificatie of een fysieke presentatie (art. VII.36 § 1 lid 3 WER1530) (evenwel 
géén controle of er provisie is). Indien de opdracht niet aan die vereisten voldoet (bv. 
telefonisch doorgeven van een kredietkaartnummer), dan verbindt de uitgever zich niet als 
gedelegeerde maar enkel om te proberen de schuldvordering te innen bij de opdrachtgever 
(dan betreft het dus een incassomandaat1531); lukt dat niet dan kan de uitgever een aan de 
handelaar voorgeschoten betaling terugvorderen1532.  
 
Het ondertekenen van de voucher geldt als een onherroepelijke opdracht van de houder aan 
de uitgever om te betalen (de verplichting van de uitgever c.q. aanspraak van de begunstigde 
                                                
1528 De kwalificatie als delegatieovereenkomst wordt vrij algemeen aanvaard. Zie o.m. E. WYMEERSCH, “De 
kaarten in België: juridische aspecten”, TPR 1971, 670; Hof Luik 23 april 1985, JLMB. 1985,  359 ; P. KILLESTE, 
“Le titulaire d’une carte de crédit est-il engagé par déclaration unilaterale ?”, TBH 1986,  495 v. ; G. DAL & I. 
CORBISIER, JT 1990,  440 nr. 77. 
1529 Oorspronkelijk was de kaart een bewijsstuk dat de kaartuitgever de opdrachten van de kaarthouder binnen 
bepaalde grenzen accepteerde, en was de voucher de eigenlijke betalingsopdracht; nu kan met de kaart zelf ook 
een elektronische betalingsopdracht worden gegeven. 
1530 Voorheen art. 37 § 1 lid 3 Wet Betalingsdiensten van 10 december 2009, voorheen art. 8 8 § 4 Wet Wet 17 
juli 2002 Elektronische overmaking van geldmiddelen. 
1531 E. WYMEERSCH, “De kaarten in België: juridische aspecten”, TPR 1971,  671-672; R. STEENNOT, 
Elektronisch betalingsverkeer: een toepassing van de klassieke principes, Intersentia Antwerpen 2001,  155. Voor een 
toepassing met hetzelfde resultaat Hof Brussel 19 juni 2008, TBH 2010, 117 noot M. DELIERNEUX & J.P. 
BUYLE. 
1532  Bv. Hof Brussel 18 juni 2007, NjW 2007, 935 noot R. STEENNOT. 
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ontstaat dus vanaf de ondertekening van de voucher en niet eerst bij het inleveren van de 
voucher bij de uitgever)1533.  
 
De uitgever gaat die verplichting maar aan (op voorhand) omdat de houder zich verbonden 
heeft om de uitgever te betalen, zij het dadelijk na ontvangst van de afrekening (d.i. normaal 
maandelijks, deferred debet card), zij het later wanneer er een krediet s.s. wordt toegekend (revolving 
credit card of wentelkrediet, terug te betalen in aflossingen/schijven)1534. 
 
Hier is er bijkomend wel een voorafgaande overeenkomst tussen de uitgever en die schuldeisers 
(delegataris), op grond waarvan de kaartuitgever een commissie (percentage) mag inhouden op 
de betaling, en die ook nog andere wederzijdse verplichtingen inhoudt. Die commissie wordt 
dus in beginsel door de delegataris (leverancier) betaald en niet door de delegant (klant). 
 
De interne verhouding tussen houder en uitgever is de dekkingsverhouding, de transactie die 
met de kaart wordt betaald de valutaverhouding. 
 
Indien de kaartuitgever zich niet onafhankelijk verbindt tot betaling, gaat het niet om een kredietkaart, maar een 
ander soort betaalkaart (waarmee op een of andere manier een overschrijving wordt bewerkstelligd, zie hieronder 
d.). 

iv)  Creditering van een rekening, door overschrijving van giraal geld (giro) of anderszins 
 
Een andere vorm van betaling van een geldsom vindt plaats door de schuldeiser (delegataris) 
een rekeningtegoed ("giraal geld", zie uitvoeriger in Deel VI) te bezorgen op een financiële 
rekening bij de gedelegeerde.  
 

Gebruikte technieken 
 
Dit kan gebeuren: 
1° door een “overschrijving” (giro) (in opdracht van de delegant),  
2° een elektronische betaling met een debetkaart;  
3° of op een andere wijze (storting door de delegant ten gunste van de rekening van de 
delegataris).  
  

                                                
1533 Zie bv. Duitse BGH 24 september 2002, NJW 2002, 3698. 
1534 Vandaar maakt men soms het onderscheid tussen de kaart die louter “accreditief” is (geen echt krediet) en 
diegene die een kredietkaart s.s. is. 
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   Overschrijving (Giro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De overschrijving (giro) van geld1535 wordt vaak - ten onrechte - gezien als een lastgeving, of 
soms als een cessie1536, terwijl het om een delegatio solvendi gaat1537 (zij het met enkele eigen 
kenmerken, (en naast eventueel bijkomend en lastgeving, maar zeker niet louter een lastgeving). 
 

Overschrijving: kwalificatie - verhouding bank-begunstigde – aard van die 
verbintenis 

 
De bank (van de begunstigde) verbindt zich immers abstract en onafhankelijk jegens de 
begunstigde tot het overgeschreven bedrag.  
 
Daarom is het alvast geen lastgeving. Er is weliswaar een overeenkomst van opdracht tussen 
opdrachtgever en bank. Maar waaruit bestaat de uitvoering van de opdracht? Lastgeving s.s. 
veronderstelt dat de bank jegens een derde wederpartij een (verbintenisrechtelijke of 
zakenrechtelijke) rechtshandeling verricht in naam en voor rekening van de opdrachtgever. Dit 
vinden we niet bij  een overschrijving. Welke rechtshandeling verricht de bank immers jegens 
de derde? Diens rekening crediteren, d.w.z. diens tegoed verhogen, d.w.z. de eigen verplichting 
als bank verhogen.  
 
De uitvoering van de giro-opdracht is dus niets anders dan het aangaan van een geldverbintenis 
jegens de begunstigde. Deze geldverbintenis is onafhankelijk ten aanzien van de 
                                                
1535 De hier gegeven analyse geldt anderzijds niet voor “overschrijvingen” tussen effectenrekeningen, die wel 
degelijk een eigendomsoverdracht van effecten inhouden. Meestal spreekt men daar van een “overboeking”. Zie 
Deel VI. 
1536 De schuldvordering die de begunstigde door de creditering verkrijgt op de bank is een andere dan degene 
die de opdrachtgever had. Bij een vergissing van de opdrachtgever kan hij dan ook de schuldvordering van de 
begunstigde niet "revindiceren", maar enkel de betaling als onverschuldigd terugvorderen (bv. Hof Brussel 25 
november 2005, TBH 2007, 52). 
1537 In vergelijkbare zin bv. R. STEENNOT, Elektronisch betalingsverkeer, nr. 125-201. Zie ook Ch. WINANDY, 
“Contribution à l’étude sur la nature juridique du virement”, Bank & Fin R 2002-4, 187 v. 
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rechtsverhouding tussen opdrachtgever en begunstigde; ook wanneer er geen betaling 
verschuldigd was door de opdrachtgever blijft het credit op de rekening, en het is de 
opdrachtgever en niet de bank die krachtens de valutaverhouding (d.i. de verhouding tussen 
opdrachtgever en derde) kan terugvorderen. Eenmaal de creditering heeft plaatsgevonden is 
de daarmee aangegane geldverbintenis ook abstract ten aanzien van de dekkingsverhouding (de 
verhouding tussen opdrachtgever en bank).  
 
Hieruit blijkt dat de overschrijvingsopdracht een delegatieovereenkomst vormt, en meer 
bepaald een delegatio solvendi; het is een “opdracht” in de zin van een delegatie en niet in de in 
zin van een gewone lastgeving. De bank die de opdracht aanvaardt, gaat dus in opdracht van 
de opdrachtgever een (onafhankelijke) verbintenis aan, waardoor de schuld van de 
opdrachtgever jegens de begunstigde wordt voldaan.  
 
Weliswaar betreffen de schoolvoorbeelden van delegaties geldschulden die in een andere vorm 
worden aangegaan dan een rekeningtegoed, en waarbij het aangaan van de nieuwe schuld door 
de gedelegeerde de oude schuld nog niet tenietdoet (maar enkel onbeschikbaar maakt; eerst de 
nakoming van de nieuwe schuld doet de oude uitdoven), maar dat belet niet dat ook de 
overschrijving in wezen aan de kenmerken van de delegatio solvendi beantwoordt. De kwalificatie 
als lastgeving daarentegen dateert nog uit de tijd toen de lasthebber met de zak vol goudstukken 
die de opdrachtgever hem meegaf, naar de bestemmeling trok om uit te betalen. 
 
Wel ziet men een lastgeving in het geval van overschrijving tussen rekeningen bij verschillende banken. Dan heeft 
de bank van de opdrachtgever de taak en bevoegdheid om opdracht te geven aan de bank van de begunstigde dat 
deze de rekening van de begunstigde zou crediteren (wat op zijn beurt dan een delegatie is). Hieruit leidde men af 
dat de opdrachtgever jegens de bank van de begunstigde beroep kan doen op art. 1994 BW en dus een zogenaamde 
rechtstreekse (contractuele) vordering (art. 1994 BW) heeft 1538. In het cassatie-arrest van 24 maart 2016 werd 
evenwel beslist dat de bank van de begunstigde een uitvoeringsagent is van de bank van de opdrachtgever en het 
niet om een substitutie van lasthebber gaat1539. 
 
Die abstracte verbintenis van de bank jegens de begunstigde ontstaat op het ogenblik van de 
interbancaire verrekening van de verrichting (bij overschrijving met tussenkomst van 2 banken, 
de verrekening in het UCV of settlement via ELLIPS1540).  
 

                                                
1538  Voor een toepassing van art. 1994 BW, zie bv. Hof Brussel 12 juni 2012, KBC Bank t. VMSW, NjW 2014, 
220 en bijbehorend artikel van K. ANDRIES, “Overschrijvingen”, NjW 2014, 194. 
1539 Cass. 24 maart 2016, C.14.0329.N, Banden van Cauter / BNP Paribas Fortis, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20160324-17. 
1540 Bij overschrijving via 2 banken, verbindt de bank van de begunstigde zich krachtens een opdracht van de 
bank van de opdrachtgever (een geautomatiseerde opdracht weliswaar), die voortbouwt op een 
verrekeningsovereenkomst tussen beide banken. De bank van de opdrachtgever geeft die opdracht aan de andere 
bank in uitvoering van de door haar ontvangen overschrijvingsopdracht van de opdrachtgever. Dergelijke 
verrekeningen tussen de belgische banken vonden oorspronkelijk plaats in de "Verrekenkamer" in het gebouw 
van de Nationale Bank van België, met fysieke uitwisseling van documenten, en geschiedt sinds 1975 
geautomatiseerd. Men spreekt van verrekening omdat tussen de banken onderling enkel de dagelijkse saldi worden 
doorbetaald (via een lopende rekening van de bank bij de Nationale Bank). Dat is althans het systeem voor 
betalingen beneden de 500.000 Euro, die verrekend worden via de Verrekenkamer (het UCV). Voor betalingen 
boven de 500.000 Euro vindt er geen "netting" plaats (d.w.z. enkel betaling van de netto-saldi tussen banken), 
maar een individuele betaling in real time (real time gross settlement via het ELLIPS-systeem, Electronic Large Value 
Interbank Payment System). 
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De nakoming van die verbintenis gebeurt door de creditering van de rekening van de 
begunstigde, d.i. het bijschrijven op de rekening van de begunstigde. Anders dan bij een 
kredietkaart gaat de bank jegens de begunstigde geen enkele verbintenis aan voor het tijdstip 
van de uitvoering of althans verrekening van de opdracht, ook niet door 
overschrijvingsformulieren ter beschikking te stellen of dergelijke1541. 
 

Overschrijving: gevolgen voor de verhouding opdrachtgever-gedelegeerde 
 
De opdracht tot overschrijving (de delegatie) kent verschillende vormen (gewone opdracht 
voor elke betaling afzonderlijk, herroepelijke lastgeving aan de begunstigde bij gedomicilieerde 
overschrijvingen). De voorafgaande overeenkomst tussen cliënt-opdrachtgever en bank zal 
betalen in welke gevallen de cliënt geacht wordt een opdracht te hebben gegeven en daar dus 
ook aan gebonden is1542. 
 
Een elektronische betaling met een debetkaart verschilt juridisch dan ook nauwelijks van een 
overschrijving1543. 
 
Bijzonder aan deze betalingstechnieken, vergeleken met de delegatie in het algemeen, is wél dat 
de schuld van de bank jegens de delegant reeds tenietgaat zodra de bank de rekening van de 
delegataris crediteert (dus de verbintenis aangaat) en niet eerst wanneer de delegataris het 
rekeningtegoed zou gebruiken; de verbintenis die de bank moet aangaan én nakomen om de 
opdracht te volbrengen is immers de verbintenis om een rekeningtegoed ter beschikking te 
stellen aan de begunstigde, niet om een som geld cash uit te betalen. Dat deze vorm van delegatie 

                                                
1541 Het grote verschil tot voor kort was dat de uitgever van de kredietkaart zich op voorhand engageert om 
betalingsopdrachten die ermee zullen gebeuren uit te voeren, terwijl de bank die rekeningfaciliteiten geeft, zich 
maar engageert na ontvangst van de overschrijvingsopdracht. Bij overschrijvingsopdrachten die onmiddellijk 
elektronisch worden aanvaard en uitgevoerd (bv. betalingen met Bancontact, of on-line-betalingen rechtstreeks 
bij de eigen bank met gebruik van een draagbare sleutel) is het praktische verschil klein.  
De precieze rechten en plichten van partijen en de gebruiksvoorwaarden blijven wel verschillen, aangezien het 
betalen met een kredietkaart niet vereist dat deze betaling reeds gedekt is, terwijl de overschrijving maar zal 
aanvaard worden door de gedelegeerde bank indien er dekking is. Aangezien de dekking in het laatste geval ook 
een kredietopening kan zijn, en ook het gebruik van kredietkaarten beperkt wordt door periodieke 
maximumgrenzen, is dat verschil ook weer niet zo groot. Het grote verschil tot voor kort betrof het al dan niet 
aangaan van een verbintenis door de gedelegeerde (in de tekst besproken). 
1542 Dit betreft dan onder meer het vraagstuk van de frauduleuze opdrachten door derden, en met name de vraag 
in welke gevallen de rekeninghouder daarvoor instaat. Dit is nu grotendeels geregeld door de Boek VII WER 
(integratie van de Wet betalingsdiensten).  
Voor de situatie voor die wet: zie onder meer kh. Brussel 3 december 2008, TBH 2010, 105 noot N. SPRUYT 
voor een geval van gestolen en vervalste overschrijvingsopdrachten. Zie eerder onder meer Hof Brussel 5 maart 
2005, BFR 2006, 82; Hof Brussel 18 november 1999, AJT 2001-02, 69 noot R. STEENNOT; Hof Brussel 18 
november 1999, TBH 2000, 680, n. J.-P. BUYLE en M. DELIERNEUX; R. STEENNOT, “Heeft de bank de 
verplichting de overeenstemming tussen het rekeningummer van de begunstigde en diens identiteit te verifiëren?” 
(noot onder Hof Brussel 16 oktober 2007), DCCR 2008, 89; zie ook Hof Brussel 20 december 2005, BFR 2007/1, 
58.   
1543 Het belangrijkste verschil is dat de betalingsopdracht niet gegeven wordt aan de bank van de opdrachtgever, 
maar aan Banksys. Tot voor kort ging Banksys dan via de UCV (Verrekenkamer), maar in een verdere stap in de 
ontwikkeling handelt Banksys rechtstreeks met de banken van opdrachtgever en begunstigde. De debetkaarten 
zoals bv. de Bancontact-kaart hebben eigenlijk meerdere functies: op de eerste plaats is het een legitimatie-
instrument om bij de eigen bank uitbetaling van een rekeningtegoed te bekomen in de vorm van bankbiljetten 
(tot een bepaald maximum). Daarnaast is het een instrument om via terminals een elektronische opdracht te geven 
tot overschrijving op rekening van een leverancier - zij het de handelaar bij wie men goederen of diensten 
aankoopt, zij het de biljettenleverancier bij wie men bankbiljetten afhaalt. 
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verschilt van andere gevallen, volgt gewoon uit de inhoud van de door de gedelegeerde 
aangegane verbintenis. 
 

Overschrijving: verhouding opdrachtgever-begunstigde 
 
De opdrachtgever van de overschrijving is jegens de begunstigde bevrijd vanaf de creditering 
van diens rekening (novatie).Indien de begunstigde met deze wijze van betaling heeft 
ingestemd, is er vanaf de creditering van zijn rekening ook geen subsidiaire verbintenis meer 
van de delegant jegens de begunstigde van de overschrijving1544. De vraag wanneer een betaling 
heeft plaatsgevonden is dus een andere vraag dan deze hoelang de ene en vanaf wanneer de 
andere cliënt over een schuldvordering op zijn bank beschikt1545.  
 
Wel mag de schuldenaar niet aansprakelijk worden gesteld voor de vertraging waarvoor hij niet 
verantwoordelijk: zo is in het kader van de Richtlijn Betalingsachterstand 2000/35 betaling van 
interest voor betalingsachterstand uitgesloten in de gevallen waarin de betalingsachterstand niet 
het gevolg is van de handelwijze van de schuldenaar, die naar behoren rekening heeft gehouden 
met de tijd die normaliter nodig is voor de uitvoering van een bankovermaking1546. 
 

Betalings- en/of zekerheidsfunctie 
 
De overschrijving heeft meestal een betaalfunctie.  
 
Zij kan echter ook vooral een zekerheidsfunctie hebben (de overschrijving van een 
(waar)borgsom). In dat geval rijst de vraag aan wie de interest op die som toekomt.  
De onvoorwaardelijke overschrijving van een geldsom als zekerheid is wel een verregaande 
zekerheid, en de praktijk heeft minder verregaande vormen ontwikkeld die een beter evenwicht 
verzekeren tussen de belangen van schuldeiser en schuldenaar, met name het minnelijk 
kantonnement, de kwaliteitsrekening, e.d.  
 

v)  Andere betaalmiddelen 
 
Naast de reeds genoemde bestaan er nog andere betalingsinstrumenten die telkens een 
schuldvordering op een derde (gedelegeerde) doen ontstaan of incorporeren, al dan niet 
onafhankelijk van de valutaverhouding:  
- het orderbriefje, een niet getrokken waardepapier 
- allerlei vormen van cheques in de oneigenlijke zin (zo bv. reischeques (travellers cheques)1547), bons 
(goedschriften), e.d.m. 

b) Garanties met nadruk op de zekerheidsfunctie 
 

                                                
1544 Het blokkeren van een geldsom op een gemeenschappelijke rekening van opdrachtgever en begunstigde, 
wordt verderop besproken. Daar is er immers geen onvoorwaardelijke geldverbintenis van de bank jegens één 
begunstigde, maar een voorwaardelijke jegens elk van hen. 
1545 Vgl. R. STEENNOT, “Beslag bij een overschrijving in uitvoering en tijdstip van betaling”, Bank & Fin. 
2006, 387. 
1546 Zo HvJ 3 april 2008, Telekom Gmbh v.Deutsche Telekom AG, curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-
306/06, overweging 30. 
1547 Qua abstractie gelijkgesteld met een wisselbrief door Hof Brussel 25 januari 2001, TBH 2003, 9 noot J.P. 
BUYLE & M. DELIERNEUX. Vgl. kh. Brussel 24 juli 2000, JT 2001, 490. 
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i)  Afroepgaranties (garanties op eerste verzoek) 
 
Het betreft hier voornamelijk de verschillende vormen van afroepgaranties. Deze houden in 
dat de garantie op louter verzoek van de schuldeiser moet worden uitbetaald, 
- zij het “op eerste verzoek” van de schuldeiser, en dus niet tegen de afgifte van documenten, 
andere dan de loutere verklaring of “afroep” door de schuldeiser (“garantie op eerste verzoek”, 
Garantie à première demande, Guarantee/Bond on first demand); 
- zij het op afroep met overlegging van bepaalde documenten (zij het andere dan documenten 
die goederen vertegenwoordigen) (“documentaire garantie”).;  
Daarom is de term afroep-garantie (demand guarantee) iets ruimer dan garantie op eerste verzoek. 
Volstaat een ongemotiveerde afroep, dan spreekt men van “op eerste eenvoudig verzoek”, 
dient het verzoek gemotiveerd te zijn, van “eerste gemotiveerd verzoek”. 
 
Bij een afroepgarantie moet evenmin als bij een betalingsinstrument eerst de oorspronkelijke 
schuldenaar worden aangesproken, bij andere garanties (niét op eerste verzoek) meestal wel. 
 
 
Afroepgarantie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze garanties zijn ontstaan als een alternatief voor de borgsom (of blokkering van een 
borgsom)1548; zij moeten meestal prestaties garanderen die door de schuldeiser ervan reeds op 
voorhand geheel of gedeeltelijk geleverd/betaald zijn geworden (bv. vooruitbetaalde goederen, 
geheel of ten dele vooruitbetaalde bouwwerken e.d.m.), maar er zijn ook andere vormen. Zo 
kunnen zij: 
- de goede uitvoering van andere dan geldelijke verbintenissen  (uitvoeringsgarantie, En. 
Performance bonds, waaronder ook de Warranty Guarantee en de onderhoudsgarantie ( Maintenance 
Guarantee); Dui. Leistungsgarantie of Vertragserfüllungsgarantie, Fr. Garantie de bonne fin ou de bonne 
exécution),  
- het in stand houden van een gedaan aanbod of inschrijving op een aanbesteding 
(aanbestedingsgarantie, Tender guarantee of Bid guarantee), e.d.m.   

                                                
1548 K. VLIEGEN, in Borgtocht en garantie, Persoonlijke zekerheden actualia,  (185) 193 v. nr. 183. 

Begunstigde 
(delegataris) 

Uitgevende 
bank (garant, 
gedelegeerde) 

Opdrachtgever 
(delegant) 

Dekkingsverhouding 
(fonds) 

Valutaverhouding 
(koop, aanneming 
...) Garantie 

 



© Matthias Storme Gent-Mariakerke - versie 23 februari 2018  
 

330 

- de betaling van een geldverbintenis waarborgen (Financial Guarantee, Payment Guarantee, ook een 
kredietgarantie1549, douanegarantie1550 enz.),  
- de terugbetaling van gedane vooruitbetalingen (voorschotgarantie, Advance Payment Guarantee 
of Repayment Guarantee, Vorauszahlungsgarantie) of van ingehouden geldsommen (Retention Money 
Guarantee) 
 
De overeenkomst zal bepalen op welke wijze de garantie door de begunstigde kan worden 
afgeroepen. Meestal vereist dit een schriftelijke verklaring van de begunstigde waarbij deze stelt 
dat de voorwaarden voor de afroep vervuld zijn en hij dus recht heeft op de betaling. Zo 
gebeurt de afroep van een uitvoeringsgarantie door middel van een verklaring van de 
schuldeiser dat er wanprestatie is gepleegd door de delegant - een zgn. statement of default1551 of 
certificate of default. De suppletieve regel is dus dat er een gemotiveerd verzoek vereist is (zo ook 
in de URDG, de enige bepaling waarvan overigens alleen uitdrukkelijk kan worden afgeweken, 
zie art. 15 (c)). Soms is er bijkomend een verklaring of een certificaat van een derde nodig (bv. 
een expert die de wanprestatie heeft vastgesteld als vereiste voor de afroep van een performance 
bond). Wanneer de afroep slechts met voorlegging van bepaalde documenten kan gebeuren 
spreekt men ook van een documentaire garantie. 
 
In andere gevallen zal de bankgarantie slechts afroepbaar zijn onder striktere voorwaarden, die 
maken dat zo’n garantie in de buurt komt van een borgtocht. Typisch voorbeeld is een 
bankgarantie in geval van veroordeling van de opdrachtgever; zolang de opdrachtgever zelf 
niet tot betaling veroordeeld is, kan de garantie niet worden afgeroepen.  
 
In het Engelse en Amerikaanse recht wordt de term bank guarantee enkel gebruikt voor accessoire garanties (dus 
vorm van borgtocht), anders spreekt men van een indemnity, demand guarantee of performance bond. 
 
Een variante zijn de Standby letters of credit (ook afgekort SBLC); anders dan gewone Letters of 
Credit (ook "commercial letters of credit" genoemd) hebben Standby L/C niet primair een 
betalingsfunctie1552. Het gaat om een afroepgarantie waarbij voor de afroep bepaalde 
documenten worden vereist. 
 
De gewone garantie is een "directe garantie". Er zijn ook complexere vormen van bankgaranties, die tezamen een 
"indirecte garantie" vormen, meer bepaald in verhoudingen met 4 partijen, waaronder de bank van de ene partij 
en de bank van de andere partij. Vaak wordt de garantie aan de schuldeiser gegeven door een bank van zijn land, 
die dan een tegengarantie (counter-guarantee, contre-garantie) krijgt van een bank uit het land van de schuldenaar. 
Garantie en tegengarantie zijn normaal evenzeer abstract en onafhankelijk tegenover elkaar net zoals ten aanzien 
van de onderliggende schuld1553. 
 
Er is een (weinig succesrijk) internationaal verdrag, de UNCITRAL Convention on Independent 
Guarantees and Standby Letters of Credit uit 1995 (in werking sinds 2001 in zes staten)1554. Verder 
                                                
1549 Voor verdere uitwerking, zie K. VLIEGEN, in Borgtocht en garantie, Persoonlijke zekerheden actualia,  (185) 193 
v. nr. 183. 
1550  Deze waarborgt de betaling van douanerechten die verschuldigd worden als tijdelijk met vrijstelling 
ingevoerde goederen niet tijdig terug worden uitgevoerd: K. VLIEGEN, in Borgtocht en garantie, Persoonlijke 
zekerheden actualia,  (185) 196 nr. 187. 
1551 Vgl. Art. IVG-3:104 DCFR (Independent Personal Security on First Demand): 
"(2) The security provider is obliged to perform only if the creditor’s demand is supported by a declaration in textual form by the 
creditor which expressly confirms that any condition upon which the security becomes due is fulfilled". 
1552 De standby letters of credit ontstonden in Amerika als alternatief voor de bankgaranties, die problematisch waren  
onder Amerikaans bankrecht (banken mogen zich daar niet borg stellen). Zie B. DE VUYST, "Het documentair 
krediet als loutere waarborg: de standby letter of credit", TPR 1984,  1017. 
1553 Voor een voorbeeld uit de rechtspraak, zie kh. Luik 2 juli 2002, TBH 2004, 183. 
1554 www.uncitral.org/pdf/english/texts/payments/guarantees/guarantees.pdf 



© Matthias Storme Gent-Mariakerke - versie 23 februari 2018  
 

331 

zijn er de private codificaties, door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) opgesteld, 
en waarnaar partijen kunnen verwijzen in hun overeenkomst: 
- de Uniform Rules for Demand Guarantees / Règles uniformes aux garanties sur demande (URDG v. 785 
van 20101555) (de oude versie werd relatief weinig gebruikt in de praktijk, maar de jongste jaren 
iets meer, bv. door de Wereldbank); en 
- de International Standby Practices (ISP 1998), in werking sedert 1 januari 19981556. 
 

ii)  Aval 
 
De aval bij een wisselbrief of een cheque, die een subsidiaire onafhankelijke garantie is, kwam 
hierboven (punt 1.a.2°) reeds ter sprake. Voor de totstandkoming is vereist dat de avalgever de 
wisselbrief zelf tekent als aval1557. 
 
Wat de rechtsgevolgen betreft is de aval zoals gezegd geen echte borg, omdat de verbintenis 
van de aval zelf grotendeels onafhankelijk is van de wissel- of chequeschuld; de aval kan enkel 
de vormgebreken van de wissel of cheque inroepen, maar geen andere gebreken van de wissel- 
of chequeschuld en is in die zin “formeel” afhankelijk maar “materieel” onafhankelijk (zie art. 
30 en v. Wisselbriefwet)1558. De bepalingen van het BW inzake borgtocht zijn dan ook niet van 
toepassing op de aval1559. Wel kan de aval dezelfde excepties inroepen die de wisselschuldenaar 
kan inroepen betreffende de omvang van de verbintenis (bv. exceptie van laattijdigheid van 
protest1560). 
 

iii)  Andere 
 
Een vorm van onafhankelijke garantie vinden we ook wanneer een gecedeerde schuldenaar 
jegens een cessionaris afstand doet van de verweermiddelen uit de dekkingsverhouding en zich 
aldus onafhankelijk verbindt jegens de cessionaris1561. 
 
  
                                                
1555 Deze vervangen de versie 458 uit 1992. Literatuur o.m. G. BOSMAN, “De nieuwe Uniform Rules for 
Demand Guarantees (URDG 758) van de Inter- nationale Kamer van Koophandel: een eerste kennismaking”, 
BFR 2010, 81 v. 
Literatuur over de vorige versie: G. SCHRANS, "Eenvormige regels voor autonome garanties",  Liber amicorum 
Paul de Vroede, 1165; Cl. MARTIN & M. DELIERNEUX, "Les nouvelles règles uniformes de la C.C.I. relatives 
aux garanties sur demande", TBH 1993, 293; M. VASSEUR, "Les nouvelles règles de la Chambre de commerce 
internationale pour les garanties sur demande", RDAI 1992, 239; J.-P. MATTOUT en A. PRÜM, “Les règles 
uniformes de la CCI pour les garanties sur demande”, Banque et droit 1993, 3 v.; S. PIEDELIèVRE, "Remarques 
sur les règles uniformes de la Chambre de commerce internationale relatives aux garanties sur demande", 
RTDComm 1993, 615; J.P. LENDAIS, "Les règles de la Chambre de commerce internationale sur les garanties à 
première demande", Gaz.Pal. 1994 D. 853; A. PRÜM, in l’Actualité des garanties à première demande, Cahier 
EVBFR/AEDBF nr. 4, 1997,  241. 
1556 daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/V00/529/19/PDF/V0052919.pdf. Zie hierover M.C. GUINOT, 
"Règles et pratiques internationales relatives aux standby - R.P.I.S. 98", RDAI 2000, 271. 
1557 Wanneer de aakvoerder van de betrokken vennootschap als aval tekent met vermelding van zijn 
hoedanigheid van zaakvoerder, geldt dat als persoonlijk aval, aangezien de vennootschap reeds als acceptant 
verbonden is: Hof Antwerpen 3 mei 2012, TBH 2013, 133. 
1558 J. RONSE, APR tw. Wisselbrief en orderbriefje, nr. 1028; E. DIRIX & R. DE CORTE (2006), 305 nr. 453. 
1559 J. RONSE, APR tw. Wisselbrief en orderbriefje, nr. 1038 v.; Cass. 3 april 1981, Pas. 1981 I, 851 = TBH 1984, 
182 noot E. WYMEERSCH = JT 1982, 281. 
1560  F. T’KINT, Sûretés (2004) nr. 721. 
1561 Over deze rechtsfiguur, zie F-X LICARI, "Une sûreté négative: la renonciation du débietur cédé à ses 
exceptions", Revue Lamy Droit 2004/5, 57 v. 
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4° Rechtsgevolgen 

a) Gevolgen tussen garant/gedelegeerde en delegataris (begunstigde). 
 
De modaliteiten van de verbintenis van de gedelegeerde of garant worden uitsluitend bepaald 
door de bepalingen van de uitgegeven garantie of gedane belofte, in beginsel zonder verwijzing 
naar de verbintenis van de delegant of hoofdschuldenaar: 

i)  Onafhankelijk van de dekkingsverhouding (abstractie) 
 
Op de eerste plaats is de verbintenis onafhankelijk van de dekkingsverhouding (de verhouding 
tussen delegant en gedelegeerde); de garant kan daaruit geen verweermiddelen putten, al ligt de 
(subjectieve) “oorzaak” van zijn verbintenis in die verhouding1562. Zijn verbintenis is daarvan 
geabstraheerd. Dit is niet anders dan bij borgtocht en accessoire delegatie. 
 
Bij waardepapieren vinden we een beperkte uitzondering op dit beginsel, namelijk in het geval 
waarin de houder van het papier (de delegataris) bij de verkrijging ervan desbewust ten nadele 
van de schuldenaar (wisselschuldenaar enz.) heeft gehandeld (bv. art. 17 Wisselbriefwet) (bv. 
wanneer hij de frauduleuze oorsprong van het waardepapier kent1563). Een dergelijke regel 
speelt uit de aard van de zaak niet wanneer de delegataris zijn schuldvordering niet uit een 
waardepapier afleidt, maar uit een belofte die de gedelegeerde aan hem heeft gedaan.  
 
In andere verhoudingen moet men wel nagaan wat precies de modaliteiten van de verbintenis 
van de gedelegeerde zeggen over de relevantie van de dekkingsverhouding. Zo bv. zal de 
gedelegeerde zich in beginsel maar verbinden voor zover de delegant wel degelijk een opdracht 
heeft gegeven en niet wanneer een derde dat onder een valse naam heeft gedaan (bv. frauduleus 
gebruik van andermans kredietkaart1564); de tussen partijen gesloten overeenkomsten en 
bijzondere wettelijke bepalingen kunnen nadere regels bevatten. 
 

ii)  Onafhankelijk van de valutaverhouding 
 

Bij materiële onafhankelijkheid 
 
Verder kan de garant ook geen verweermiddelen putten uit de valutaverhouding. De garantie 
is in die zin naast abstract ook onafhankelijk (autonoom). Zij is dus niet accessoir aan de schuld 
uit de valutaverhouding, maar daarvan losgemaakt. Dit sluit niet uit dat de garantie zelf 
voorwaarden kan bevatten die verband houden met die valutaverhouding (bv. garantie enkel 
in geval de opdrachtgever van de garant veroordeeld wordt tot betaling), zie verder in Afdeling 
D punt 1.d. (men noemt dit in het Duits een "Ersatzaksessorität")1565. 
 
De regel dat geen verweermiddelen uit de valutaverhouding kunnen worden ingeroepen, is 
algemeen: 

- Zij geldt voor excepties betreffende de geldigheid of nietigheid van de 
valutaverhouding, inhoud van de daarin geldende verbintenis, e.d.m.  

                                                
1562 In dezelfde zin o.m. Ph. COLLE, "Kroniek handels- en distributieovereenkomsten", RW 2007-2008, (170) 
180 nr. 38. 
1563 Zie bv. voor een niet uitdrukkelijk door de wet geregeld geval – een reischeque - Hof Brussel 25 januari 
2001, TBH 2003, 9 noot J.P. BUYLE & M. DELIERNEUX. 
1564 Bv. Hof Brussel 30 augustus 2006, RW 2008-2009, 499. 
1565 Zo W.W. RADKE, Bedingungsrecht und Typenzwang. Eine Untersuchung zu Grundlagen und Grenzen privatautonomer 
Gestaltung, p 108, die dit begrip stelt tegenover de "Existenzaksessorität" van onder meer de borgtocht. 
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- Zo ook kan de garant geen schuldvergelijking inroepen met een schuldvordering van 
zijn opdrachtgever jegens de begunstigde van de garantie1566. Dit kan mogelijks anders 
zijn wanneer de opdrachtgever die schuldvordering heeft gecedeerd aan de garant; 
indien die schuldvordering vaststaand en opeisbaar is, moet zij normaal wel kunnen 
worden verrekend, doch dit is betwist1567; meer bepaald de UNCITRAL regels inzake 
garanties sluiten de verrekening uit indien de gecedeerde schuldverhouding betrekking 
heeft op de valutaverhouding waarvoor de garantie is uitgegeven1568. Een goede reden 
daarvoor is dat de cessie van de schuldvordering door de opdrachtgever aan de garant 
de begunstigde van de garantie berooft van een zekerheid waarop hij krachtens de 
overeenkomst met de opdrachtgever recht heeft1569. 

- een scheidsrechterlijk beding opgenomen in de valutaverhouding geldt niet voor de 
garantie1570; 

- dat de garantie in de plaats gekomen is van (de oorzaak van) een beslag en de geldigheid 
van dat beslag betwist wordt, doet al evenmin afbreuk aan de gehoudenheid van de 
garant conform de garantievoorwaarden1571. 

 
De regel dat de garantie niet afhankelijk is van de valutaverhouding houdt ook in dat deze niet 
mag gebruikt worden voor de uitleg van de garantievoorwaarden1572. Het is dus perfect 
mogelijk dat eenzelfde term in de onderliggende overeenkomst en in de garantie een andere 
betekenis dient te krijgen1573. 
 

Bij louter formele onafhankelijkheid: de borgtocht op eerste verzoek 
 
Een tussenvorm tussen borgtocht en onafhankelijke garantie is de zgn. “borgtocht op eerste 
verzoek”: de borg verbindt er zich toe op eerste verzoek te betalen zonder enig verweermiddel 
uit de valutaverhouding op te werpen, doch behoudt het recht om de betaling als 
onverschuldigd terug te vorderen van de schuldeiser zelf (en niet slechts van de 
hoofdschuldenaar): “eerst betalen, dan praten”1574. Zoals gezegd is de geldigheid hiervan 
betwist, maar is m.i. deze figuur in ieder geval geldig in die gevallen waarin ook een 
onafhankelijke verbintenis geldig zou zijn (qui peut le plus, peut le moins) 1575. 

                                                
1566 Bv. Hof Brussel 7 juni 1995, Pas. 1995 II 32; K.g. Brussel 30 juni 1992, Rol K.nr. 152/92, aangehaald door 
Ph. COLLE, "Kroniek handels- en distributieovereenkomsten", RW 2007-2008, (170) 180 vn. 64. 
1567 Schuldvergelijking is aanvaard in Hof Bergen 8 april 2002, TBH 2004, 334 kritische noot C. CAUFFMAN, 
"Enige bedenkingen bij de bankgarantie op eerste verzoek". In die zin ook L. SIMONT & A. BRUYNEEL, 
R.Banque 1989,  530 nr. 12; J.P. BUYLE, JLMB 1993, 899; Vz. Kh. Hasselt, 2 oktober 1998, TBH 1999, 723 met 
noot. Anders C. CAUFFMAN, TBH 2004, (334) 344; WYMEERSCH, DAMBRE & TROCH, "Overzicht van 
rechtspraak. Privaat bankrecht 1992-1998", TPR 1999, (1779) 1841 nr. 59 
1568 Zo ook D. DEMAREZ, “Garantieformalisme als eerste maatstaf bij de beoordeling van een beroep op een 
bankgarantie en de toepassing van deze regel bij de beoordeling van een "extend or pay”-verzoek”, DAOR 
2000/56, (304) 319 nr. 43. 
1569 Vgl. C. CAUFFMAN, “Enige bedenkingen bij de bankgarantie op eerste verzoek (noot onder Bergen, 8 
april 2002)”, TBH 2004, (334) 346-347 nr. 13. 
1570  kh. Kortrijk 21 oktober 1996, RW 1996-97, 1447. Vgl. ook de UCP en URDG. 
1571 Bv. Hof Antwerpen 6 december 2006, RW 2008-2009, 370. 
1572 kh. Brussel 5 februari 1996, RW 1996-97, 1263. 
1573  Bv. Hof Brussel 28 mei 2009, JLMB 2009, 1867. 
1574 Zie hierover verder A. CUYPERS, TBH 2003, (267) 280 nr. 42 v.; DIRIX & DE CORTE, Zekerheidsrechten 
(2006), 274-275 nr. 414; L. SIMONT, in Aspects récents du droit des contrats, 304; M. VAN QUICKENBORNE, 
Borgtocht, 360 nr. 678; E. WYMEERSCH, in Liber amicorum Jan Ronse, 1986, (655) 664; S. STIJNS, “Borgtocht 
communautair goederenvervoer. Een borgtocht “op eerste verzoek”?, in De bank en de zee (Bruylant Brussel 1998), 
95 v. 
1575 Contra R. VAN RANSBEECK, "De borgtocht op eerste verzoek. Een geldige rechtsfiguur?” TBBR 1998/3, 
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iii)  Geen hoofdelijkheid tussen de gedelegeerde en de delegant 
 
Er is ook geen hoofdelijkheid tussen beide schuldenaars, en de verbintenis uit de 
valutaverhouding heeft dus ook op die manier geen invloed op die van de garant of 
gedelegeerde. 

iv)  Voorwaarden waaraan de verbintenis wel onderworpen is; uitzonderlijk doorbreken van 
onafhankelijkheid t.a.v. valutaverhouding 
 
De rechten en plichten van partijen worden dus zelfstandig bepaald op grond van de 
verklaringen van de gedelegeerde/garant.  
 

Uitdrukkelijke beperkingen aan of voorwaarden voor de garantie 
(garantieformalisme) of het instrument, inbegrepen beperkingen in tijd 

  
Ze zijn niet wettelijk geregeld en hangen dus volledig af van diens rechtshandeling.  
 
Wel zijn er suppletieve gewoonterechtelijke regels ontstaan, die voor bepaalde types van 
garanties gecodificeerd werden (zie afdeling B hoger). Een uitlegregel is verder dat een 
tegenwaarborg in geval van twijfel uitgelegd wordt binnen de grenzen van de primaire 
waarborg1576. 
 

Garantievoorwaarden 
 
Typisch is vaak dat de voorwaarden voor uitbetaling van de garantie zeer nauwkeurig zijn 
bepaald en deze bedingen strikt letterlijk worden toegepast (Fr. caractère littéral)1577. Dit zien we 
duidelijk bij documentaire kredieten: uitbetaling moet geschieden als en slechts als de 
documenten exact beantwoorden aan de voorwaarden van de kredietbrief (complying presentation) 
(zie art. 14 UCP) 600. De regel geldt echter ook voor andere onafhankelijke garanties1578. De 
precieze vereisten die in beginsel voor elk type document gelden worden voor documentaire 
kredieten in detail geregeld door de UCP1579. Zo moeten transportdocumenten "clean" zijn 
(zonder voorbehoud). 
                                                
173 v. DIRIX & DE CORTE, Zekerheidsrechten (2006) nr. 414  beschouwt ze als geldig maar “problematisch” 
omdat ze misleidend zou zijn en ziet er eerder een garantie in. 
1576 kh. Brussel 11 december 2001, TBH 2003, 57. 
1577 Zie onder meer D. DEMAREZ, DAOR 2000, 304 v.; Hof Brussel 3 november 1999, AJT 2000-2001, 319 
noot D. DEMAREZ; Ph. COLLE, "Kroniek handels- en distributieovereenkomsten", RW 2007-2008, (170) 181 
nr. 41; Hof Brussel 5 april 1990, TBH 1992, 83; Hof Brussel 26 juni 1992, TBH 1994, 51; Hof Brussel 14 februari 
2000, RNotB 2000, 403; Hof Brussel 24 februari 2004, JT. 2005, 68; Kh. Charleroi 8 september 1992, JLMB 1993, 
894; Kh. Leuven 18 mei 2004, TBH 2006, 106; Vz. Kh. Hasselt 2 oktober 1998, TBH 1999, 723. Voor het Franse 
recht Cass. fr. 20 december 1982, Dalloz 1983, 365 noot M. VASSEUR.; voor het Nederlandse HR 9 juni 1995, 
NJ 1995/639. 
1578 Cass. 24 april 2009, C.07.0379.N, Lexis t. Dexia, RW 2010-2011, 1301, met een zeer strikte interpretatie. Vgl. 
Art. IVG-3:102 DCFR (Performance by Security Provider): (1) "The security provider is obliged to perform only if  there 
is, in textual form, a demand for performance which complies exactly with the terms set out in the contract or other juridical act creating 
the security". 
in het Engelse recht daarentegen is men minder strikt bij afroepgaranties dan bij documentair krediet, zie bv. 
EWCA 2 december 2016 in MUR joint ventures / Compagnie Monegasque de Banque, 
www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2016/3107.html, w.b. de vormvereisten voor de afroep. 
 
1579 Zo worden de volgende documenten nader geregeld door de UCP: Documenten nader geregeld door de 
UCP: de Factuur (commercial invoice) (art. 18); de Transportdocumenten, in het bijzonder de bill of lading 
(cognossement) (art. 20), de Charter party bill of lading (art. 22), de Non-negotiable Waybill (art. 21) en het Multimodal 
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Wat betreft de mogelijke valsheid: 
- wat betreft de mogelijke materiële valsheid van de documenten zelf1580: de garant dient de 
echtheid met redelijke zorg na te gaan (art. 14 UCP 600; zelfde regel voor afroepgaranties1581, 
art. 19 URDG 758); zij dient uitbetaling te weigeren indien uit dit onderzoek volgt dat de 
documenten materieel vals (niet echt of authentiek zijn;  
- wat betreft de inhoudelijke waarachtigheid dan wel intellectuele valsheid van de in de 
documenten opgenomen verklaringen: dit is een andere vraag, die enkel relevant is in het kader 
van een mogelijk rechtsmisbruik door de begunstigde, wat hierna besproken wordt. 
 
Ondanks het formalistisch karakter dienen de door de garant gestelde voorwaarden wel te worden geïnterpreteerd 
volgens de wijze waarop de garant de overeenkomst heeft uitgevoerd: in een zaak waar de garantie slechts in 
werking zou treden na "storting" door de opdrachtgever van een bepaald bedrag, en waar de bank een gekruiste 
cheque had aanvaard van de opdrachtgever en die heeft verrekend, kon de garant achteraf niet aanvoeren dat er 
geen "storting" had plaatsgevonden1582. 
 
Betwisting is er bv. over de vraag of een beding dat de afroep per aangetekend schrijven moet gebeuren kan 
ingeroepen worden wanneer de kennisgeving anders gebeurt maar er geen betwisting is over de datum1583. Art. 
14 (d) URDG 758 bepaalt dat zelfs als de garantie een bepaalde verzendingsmodus oplegt voor de presentatie van 
documenten, een andere manier van verzending toch toegelaten blijft als de documenten tijdig op de vereiste plaats 
toekomen. Een andere vraag die soms rijst is of een in de garantie voorgeschreven ingebrekestelling van de 
hoofdschuldenaar nog vereist is wanneer deze zinloos is, bv. omdat de hoofdschuldenaar failliet is. 
 

Onherroepelijkheid: termijn (geldigheidsduur) 
 
De verbintenis is in beginsel onherroepelijk (dit is: niet herroepbaar zonder toestemming van 
de begunstigde) (art. 7b UPC; art. 4b URDG), dit ongeacht of men oordeelt dat er een 
overeenkomst is dan wel slechts een eenzijdige rechtshandeling van de uitgever (vgl. hoger in 
afdeling B). 
 
De garantieverbintenis kan inhoudelijk een bepaalde of een onbepaalde duur hebben.  
 
i) Bepaalde duur 
 
Doorgaans zal de garantieverbintenis slechts een bepaalde duur hebben (een vervaldag of expiry 
date); bij gebreke aan uitdrukkelijke bepaling is die onder de URDG 3 jaar (art. 25 URDG 758, 
tenzij de garantie een vervaldag of vervaldaggebeurtenis bevat), onder het VN-Verdrag 6 jaar 
(art. 12).  
                                                
transport document (art. 19); de Verzekeringspolis (goederenverzekering) (art. 28). Niet nader gedefinieerd in UCP 
en soms/vaak vereist zijn Opslagdocumenten en Certificaten (staalname & analyse, enz.). 
1580 Materiële valsheid dan wel echtheid (authenticiteit, Echtheit) betreft de vraag of een document uitgaat van de 
persoon van wie het pretendeert uit te gaan; intellectuele valsheid dan wel juistheid (Richtigkeit) betreft de vraag of 
de erin opgenomen verklaring waar is of leugenachtig). In de rechtsleer worden beide gevallen van valsheid bij de 
bespreking van garanties niet steeds uit elkaar gehouden. Zie hierbij nog Hof Antwerpen 23 september 1981, 
TBH 1986, 367; kh. Brugge 10 juni 1952, Rev.Banque 1952, 583. 
1581 Zie M. VASSEUR, "Les nouvelles règles de la Chambre de commerce pour les garanties sur demande", 
RDAI 1992, 254; Ph. COLLE, "Kroniek handels- en distributieovereenkomsten", RW 2007-2008, (170) 179 nr. 
37. 
1582 Cass. 16 februari 2004 (C.02.0598.N), verwerping van een voorziening tegen Hof Antwerpen, besproken 
door DIRIX, "Overzicht", TPR 2004, nr. 228. 
1583 Geldige afroep vlg. Vz. Kh. Leuven (kg) 18 mei 2004, TBH 2006, 106 noot J.-P. BUYLE en M. 
DELIERNEUX (vlg. de annotator evenwel ten onrechte zo gemotiveerd, maar wel correct als een toepassing van 
rechtsmisbruik); anders kh. Brussel 15 december 1992, TBH 1993, 1055; Hof Brussel 21 november 1997, TBH 
1998, 858.  



© Matthias Storme Gent-Mariakerke - versie 23 februari 2018  
 

336 

 
Is dat het geval, dan vervalt de verbintenis bij het verstrijken van die termijn indien de 
schuldeiser er niet voordien beroep op heeft gedaan1584 (dit verschilt van de situatie bij 
borgtocht, waar de termijn meestal niet de verbintenis van de borg doet wegvallen, maar ze wel 
beperkt tot de gedurende die termijn ontstane schulden van de hoofdschuldenaar, zie wel de 
nuances hoger bij borgtocht in Hoofdstuk II afdeling C punt 3.e.).  
 
Dit betekent ook dat de begunstigde in beginsel binnen die termijn aan alle vereisten moet 
voldoen, zoals bv. de vereiste documenten voorleggen (complying presentation)1585. De eisen van 
de goede trouw kunnen wel inhouden dat de garant samenwerkingsplichten heeft jegens de 
begunstigde (bv. hem verwittigen dat een van de bij de afroep meegedeelde stukken een 
verkeerd stuk is1586).  
 
In de praktijk gebeurt het bij afroepgaranties wel dat de begunstigde de uitgever voor de keuze 
stelt "extend or pay", d.i. verleng de termijn of ik roep nu af1587 (zie hierover art. 23 URGD 758). 
Indien de garant de garantie vervolgens verlengt, is zij aan die verlenging gebonden1588. Een 
weigering te verlengen zonder enige grond kan onder omstandigheden eveneens in strijd 
komen met de eisen van de goede trouw1589. 
 
ii) Onbepaalde duur 
 
Heeft de garantie geen bepaalde duur, en evenmin een andere specifieke beperking, dan kan de 
garant de garantie op elk ogenblik in tijd begrenzen met een redelijke opzeggingstermijn. Dit 
is een toepassing van de algemene regels van verbintenissenrecht1590.  De gevolgen van het 
verstrijken van de opzeggingstermijn zijn vervolgens dezelfde als die van het verstrijken een 
van bij het begin bepaalde termijn. 
 

Exceptie van misbruik door de begunstigde 
 

                                                
1584 Vgl. Art. IVG-3:107 (1) DCFR: "If a time limit has been agreed, directly or indirectly, for the resort to a security, the 
security provider exceptionally remains liable even after expiration of the time limit, provided the creditor had demanded performance 
according to IVG-3:103 paragraph 1 or IVG-3:104 at a time when the creditor was entitled to do so and before expiration of the 
time limit for the security. IVG-2:108 paragraph 3 applies with appropriate adaptations. The security provider’s maximum liability 
is restricted to the amount which the creditor could have demanded as of the date when the time limit expired". 
1585 Zie bv. Hof Luik 24 september 1999, TBH 2000, 734 noot J.P. BUYLE & M. DELIERNEUX; Hof Brussel 
14 februari 2000, DAOR 2000/55 = R.Not.B. 2000, 403. Zie ook Hof Brussel 26 april 2002, NjW 2003, 278; Kh. 
Brussel 21 november 1997, TBH 1998, 850. 
1586 Hof Brussel 2 maart 2001, TBH 2002, 484 noot W. DERIJCKE: de bank had de ontvangst van de 
documenten bevestigd en pas na het verstrijken van de afroeptermijn aangevoerd dat één van de stukken de 
verkeerde factuur was. Zie ook Hof Luik 24 september 1999, JLMB 2000, 1693; Luik 11 mei 1999, DAOR  
1999/52, 206. Vgl. in Nederland Hoge Raad 9 juni 1995, NJ 1995, nr. 639 met conclusie adv.-gen. 
STRIKWERDA en met noot PvS = NTBR 1996, 27 noot BERTRAMS. Zie ook H.J. PABBRUWE, “De 
waarschuwingsplicht bij afroepgaranties”, WPNR  1996, 772-775; Ph. COLLE, "Kroniek handels- en 
distributieovereenkomsten", RW 2007-2008, (170) 179 noot 37. 
1587 Zie hierover D. DEMAREZ, DAOR 2000/56, 304 v. 
1588 Zie Kh. Brussel 21 november 1997, TBH 1998, 850. 
1589 Bv. Hof Luik 24 september 1999, TBH2000, 734: de garant had driemaal zonder voorbehoud een extentie 
toegekend en weigert de vierde maal plotseling wegens de onregelmatigheid van de vorm. 
1590 Vgl. Art. IVG-3:107 (2) DCFR: "Where a security does not have an agreed time limit, the security provider may set a time 
limit by giving notice of at least three months to the other party. The security provider’s liability is restricted to the amount which the 
creditor could have demanded as of the date set by the security provider. The preceding sentences do not apply if the security is given for 
specific purposes". 
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Vereisten  
 
Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen1591 wordt de onafhankelijkheid doorbroken, wanneer de 
gedelegeerde voor het tijdstip van de uitbetaling, door de delegant op de hoogte wordt 
gebracht1592 van: 
- manifest rechtsmisbruik door de delegataris - waarbij misbruik betekent: een garantie 
afroepen terwijl men op de ermee verzekerde prestatie géén recht heeft1593 (meestal: een 
garantie afroepen met de daartoe vereiste verklaring van de begunstigde zelf, terwijl deze 
verklaring leugenachtig is) -, of de ermee verzekerde prestatie reeds is nagekomen (bij een 
uitvoeringsgarantie1594) of de valutaverhouding reeds is ontbonden of nietig verklaard en er 
geen restitutieverbintenis is voor de opdrachtgever; bij documentaire kredieten moet het om 
manifest bedrog gaan (wordt dus een bewijs van opzet vereist)1595; 
- manifeste ongeoorloofdheid (strijdigheid met de openbare orde)1596 van de valutaverhouding.  
 
De grondslag van deze exceptie is dat het om rechtsmisbruik in hoofde van de begunstigde 
gaat. Wanneer de begunstigde een andere persoon is dan diegene op wiens verzoek de 
opdrachtgever een garantie had gesteld, kan het misbruik ook van die verzoeker uitgaan (bv. 
bedrog door de aannemer die aan de bouwheer een garantie had gevraagd ten gunste van de 
bank van de aannemer)1597.  
 
Het manifest karakter (d.w.z. dadelijk aantoonbaar, zonder dat er onderzoeksmaatregelen 
nodig zijn) is vereist opdat het verzet van de delegant tegen uitbetaling door de gedelegeerde 
of de weigering tot uitbetaling door de gedelegeerde geen vertragingsmaneuvers zouden 
kunnen zijn1598. Soms wordt aanvaard dat de geldsom gekantonneerd wordt indien er 

                                                
1591 De beperking tot deze uitzonderingen is vaste rechtspraak; zie o.m. L. SIMONT & A. BRUYNEEL, 
“Chronique” Bank & Fin. 1989, 522 v.; L. SIMONT, “Misbruik bij documentair krediet”, TPR 1986, 87 v.; bv. 
Hof Brussel 2 maart 2001, TBH 2002, 484, noot W. DERIJCKE “Een zonneklare toepassing van de leer inzake 
garanties op eerste verzoek”. Idem in de meeste andere landen; Ph. COLLE, "Kroniek handels- en 
distributieovereenkomsten", RW 2007-2008, (170) 182; M. VASSEUR, "Rapport de synthèse", in Les garanties 
bancaires dans les contrats internationaux, Parijs, Feduci, 1981,  349; voor Nederland zie bv. Hoge Raad 26 maart 2004, 
C02/266HR, RvdW 2004, 57; Zo ook HR 13 maart 2015, ABN AMRO Bank / Rabobank, 
deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2015:600 (bedrog of willekeur);  voor Portugal, Supremo 
Tribunal de Justiça 14 oktober 2004, CJ-STJ XII (2004), II 55;  
1592 Het tijdstip vanaf wanneer de gedelegeerde niet meer bevrijdend kan betalen is het tijdstip waarop het bedrog 
hem door de delegant ter kennis is gebracht, en niet bv. eerst het tijdstip van een rechterlijk verbod in kort geding. 
Zie bv kh. Luik 2 juli 2002, TBH 2004, 183. 
1593 Het rechtsmisbruik kan daarin bestaan dat de afroep bedrieglijk is (bedrog vereist de intentie om te 
bedriegen), maar kan ook worden aangenomen zonder dat een bedrieglijke intentie bewezen is. Zo ook HR 13 
maart 2015, ABN AMRO Bank / Rabobank, deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2015:600. 
Vgl. Art. IVG-3:105 DCFR: Manifestly Abusive or Fraudulent Demand: 
(1) A security provider is not obliged to comply with a demand for performance if it is proved by present evidence that the demand  is 
manifestly abusive or fraudulent. 
1594 Bv. Cass. fr. 10 juni 1986, Bull.Civ. 1986 IV nr. 177 = D. 1987 Jur. 17 noot M. VASSEUR. 
1595  Bv. Hof Gent 24 juni 2009, RABG 2009, 1019 = NjW 2010, 672 noot R. STEENNOT (niet-conforme 
levering op zichzelf bewijst nog geen bedrog, zeker niet wanneer die niet-conformiteit niet tegensprekelijk werd 
vastgesteld); C. DEHOUCK, Documentair krediet (die Keure 2007), 550 nr 1063. 
1596 In transnationale verhoudingen moet het gaan om een regel die krachtens de op de garantieverplichting 
toepasselijke wet van openbare orde is (dus ofwel van het toepasselijke recht, ofwel strijdig met de internationale 
openbare orde van het toepasselijke recht); in die zin. Arb.uitspraak 4 mei 2001 (Pfister-Liechti, Bruyneel, T’Kint), 
TBH 2003, 37, noot. 
1597  HR 13 maart 2015, ABN Amro Bank / Rabobank en Amstelpark tennispromotions, 
uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2015:600. 
1598 Zie bv. Hof Gent 24 juni 2009, RABG 2009, 1019 = BFR 2010, 265 (nog geen tegensprekelijk onderzoek 
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voldoende aanwijzingen zijn van bedrog1599. Ook mag uitbetaling geweigerd worden wanneer 
uit de afroep zelf door de schuldeiser blijkt dat aan de vereisten voor de garantie niet is voldaan, 
ook al volstaat in beginsel de afroep zelf1600. 
 
Sommige rechtspraak oordeelt ook dat het abusief is de garantie af te roepen wanneer de som 
door de opdrachtgever ervan (de delegant) reeds is gekantonneerd (en er geen veroordeling is 
die het kantonnement uitsluit); het betrof in casu wel een garantie tot zekerheid van een 
veroordeling (en geen echte garantie op eerste verzoek)1601; bij een echte garantie op eerste 
verzoek kan kantonnement van de betwiste som het recht van de schuldeiser op daadwerkelijke 
uitbetaling/inning niét verhinderen; in dit geval was het natuurlijk zo dat een veroordeling de 
voorwaarde is voor de afroep, en deze veroordeling niet definitief was maar een voorlopige 
veroordeling met mogelijkheid van kantonnement. 
 
Bij een tegengarantie veronderstelt de exceptie van misbruik dat dit misbruik gepleegd wordt door de afroeper 
van de tegengarantie; het feit dat de hoofdgarantie abusief werd afgeroepen betekent op zichzelf nog niet dat ook 
de afroep van de tegengarantie door de hoofdgarant abusief is (daartoe is bv. medeplichtigheid van de hoofdgarant 
aan de abusieve afroep van de hoofdgarantie vereist). 
 
Voor het vereiste dat er dadelijk en gemotiveerd wordt geweigerd, zie infra e.  
 

Gevolgen van misbruik 
 
Doorgaans wordt geleerd dat het gevolg van een dergelijke melding aan de garant, wanneer aan 
de genoemden vereiste is voldaan, erin bestaat dat de opdrachtgever de garant kan verbieden 
uit te betalen1602  en de begunstigde kan verbieden een verzoek tot betaling of afroep van 
garantie te doen1603.  
 
Andere rechtsleer1604 merkt daarbij - m.i. terecht - op dat de remedie voor de opdrachtgever 
(delegant) er niet in kan bestaan de gedelegeerde verbod te horen opleggen de begunstigde 
delegataris te betalen, maar enkel een verklaring voor recht dat de gedelegeerde zich niet op die 
betaling kan beroepen in de interne verhouding (de dekkingsverhouding), en dus geen regres 
heeft op de delegant (bij delegatie credendi causa) c.q. die betaling niet kan inroepen ter bevrijding 

                                                
van de geleverde goederen die volgens de opdrachtgever gebrekkig waren en dit onderzoek was ook nog niet 
gevorderd in rechte). Vgl. verder Duitse BGH 24 september 2002, NJW 2002, 3698: de houder had in een 
nachtclub een voucher van zijn kredietkaart ondertekend en de volgende morgen de uitgever zijn verzet tegen 
betaling gemeld met het argument dat hij dronken was geweest. De uitgever oordeelde dat er geen manifest bewijs 
was en betaalde wel uit. De rechter oordeelde 1° dat de verplichting van de uitgever c.q. aanspraak van de 
begunstigde ontstaat vanaf de ondertekening (en niet eerst bij het inleveren van de voucher bij de uitgever), en 2° 
niet aan de vereiste van manifestheid was voldaan. Vgl. ook het Zwitserse recht, dat eveneens vereist dat de 
manifeste onwettigheid of immoraliteit van de betaling dadelijk kan worden bewezen (Bundesgericht 12 november 
2003, nr. 4C.344/2002). 
1599 Bv. Hof Brussel 11 januari 2002, TBH 2004, 181. 
1600 Hof Brussel 11 februari 2002, RW 2003-2004, 1188; het betrof een voorschotgarantie die gold voor zover 
de betaalde voorschotten de reeds ontvangen prestaties met een bepaald bedrag te boven gingen. Uit de verklaring 
van de afroeper bleek evenwel dat de betaalde voorschotten de waarde van de ontvangen prestaties niet te boven 
gingen, zodat de garantie van zijn doel werd afgewend. 
1601 K.g. Antwerpen 14 mei 2001, TBH 2003, 47 afkeurende noot J.P. BUYLE & M. DELIERNEUX. 
1602 Vgl. Art. IVG-3:105 DCFR: Manifestly Abusive or Fraudulent Demand: 
(2) If the requirements of the preceding paragraph are fulfilled, the debtor may prohibit (a) performance by the security provider;(...) 
1603 Vgl. Art. IVG-3:105 DCFR: Manifestly Abusive or Fraudulent Demand: 
(2) If the requirements of the preceding paragraph are fulfilled, the debtor may prohibit (b) issuance or utilisation of a demand for 
performance by the creditor. 
1604 T. HÅSTAD, Zweeds rapport 16e Congres Académie Internationale de droit comparé, Brisbane 2002. 
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van zijn schuld jegens de delegant (bij delegatie solvendi causa) (zie hierover infra punt 3. de 
gevolgen in de interne verhouding). De garant zal de betaling in weerwil van zo’n geldig verzet 
dus zelf moeten terugvorderen van de delegataris wanneer blijkt dat deze ten onrechte de som 
heeft geïnd. 
 

Extensieve uitleg van verplichting bij misbruik (van weigering) door de 
opdrachtgever ? 

 
Zeldzamer nog is de rechtspraak waar omgekeerd de betaalplicht van de garant wordt aanvaard 
hoewel de documenten niet strikt conform zijn aan de gegeven garantie.  
 
Een van de weinige arresten in die zin is het Anthea-arrest van de Hoge Raad der 
Nederlanden1605. In de Lexis/Dexia-zaak heeft het Hof van cassatie dit verworpen1606. 
 

Gemeenrechtelijke wijzen van tenietgaan van de verbintenis van de gedelegeerde 
 
De verbintenis van de gedelegeerde kan natuurlijk ook tenietgegaan krachtens de 
gemeenrechtelijke wijzen van tenietgaan. Zo kan de garant in beginsel wel schuldvergelijking 
inroepen met een schuldvordering op de begunstigde1607; zie evenwel hoger in b.1° de nuance 
in geval het om een schuldvordering gaat die hij van de delegant heeft verkregen.  
 

v)  Werkwijze waartoe partijen gehouden zijn (procedure) 
 
In de gebruiken en modelwetten vindt men regels volgens dewelke de partijen moeten handelen 
bij het gebruik van dergelijke garanties. De garant heeft bepaalde zorgvuldigheidsplichten, 
zoals: 
- de opdrachtgever onmiddellijk verwittigen van elk verzoek tot betaling of beroep op de 
garantie1608; 
- binnen korte termijn de presentatie of afroep onderzoeken "met redelijke zorg" (reasonable 
care)1609 en aan de schuldeiser melden of hij zal betalen/honoreren1610 dan wel weigert1611. De 
toepasselijke regels bepalen de onderzoeks- en antwoordtermijn (bv. 5 dagen voor het 
onderzoek van een presentatie bij documentaire kredieten onder de UCP 600 en art. 20 URDG 
758). Bij weigering moet in beginsel de reden opgegeven worden (bij documentaire kredieten 
de discrepanties (in de documenten) waarop men zich beroept) (art. 16 UCP 600 en 24 
URDG). Dit moet ook onmiddellijk gebeuren (de bank kan v. niet te kwader trouw wachten 
tot de afroeptermijn verstreken is; zie de hoger bij de bespreking van de termijn in d.1°b). Ook 

                                                
1605 HR 26 maart 2004, 309, kritisch besproken door E. VAN EMDEN in WPNR 2004(6593), 781. 
1606 Cass. 24 april 2009, C.07.0379.N, Lexis t. Dexia, RW 2010-2011, 1301. 
1607 kh. Charleroi 8 september 1992, JLMB 1993, 892 n J.P. BUYLE. 
1608 Art. 16 URDG 758. Vgl. Art. IVG-3:102 DCFR (Notification to Debtor  by Security Provider): "The security 
provider is required (a) to notify the debtor immediately if a demand for performance is received and to state whether or not, in the view 
of the security provider, performance falls to be made". 
1609  Onder meer art. 19 URDG 758. 
1610 Zoals hoger uiteengezet kan het honoreren zowel bestaan uit een onmiddelijke betaling als uit een belofte 
later te betalen, een wisselbrief te accepteren of te betalen tegen een wisselbrief. 
1611 Vgl. Art. 3:103 (3) DCFR (Security provider’s Obligations Before Performance): (4) "The security provider must 
without undue delay and at the latest within seven days of receipt, in textual form, of a demand for performance:  
(a) perform in accordance with the demand; or 
(b) inform the creditor of a refusal to perform, stating the reasons for the refusal". 
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bij weigering wegens bedrog of willekeur moet onverwijld en gemotiveerd worden 
geweigerd1612. 
 
Sanctie bij niet-naleving van de termijn of onzorgvuldig onderzoek is beperking van rechten in 
verhouding tot de door de tekortkoming veroorzaakte schade1613. 
 
Indien er een waardepapier is uitgegeven, zal de garant of gedelegeerde slechts moeten betalen tegen 
overhandiging van dat papier1614. 
 
Indien aan de garantievoorwaarden is voldaan, kan de betaling van de afgeroepen garantie mogelijks in kort geding 
worden gevorderd1615. 
 

vi)  Niet-accessoir karakter; (niet-)overdraagbaarheid 
 
Aangezien garanties autonoom en niet accessoir zijn, gaan ze niet automatisch mee over 
wanneer de schuldvordering op de hoofdschuldenaar door de schuldeiser wordt gecedeerd.  
 
De garantie kan overdraagbaar of niet overdraagbaar zijn, naargelang de bepalingen van de 
overeenkomst met de garant.  
- In beginsel is ze niet overdraagbaar; men gaat ervan uit dat de garantie intuitu personae is 
gegeven, aangezien de garant het risico neemt van misbruik van de garantie door de 
schuldeisers1616. Dit geldt in het bijzonder voor garanties op eerste verzoek (bv. art. 33 
URDG), maar is minder evident voor andere garanties1617. Bij de eerste strookt het met het 
"letterlijk" karakter van de garantie dat ze enkel aan de met name genoemde partij (of diens 
lasthebber1618) moet worden uitbetaald, tenzij anders bedongen.  
- De begunstigde kan wel de opbrengst (proceeds) overdragen1619. 
- Is overeengekomen dat ze toch overdraagbaar is, dan kan de schuldvordering op de garant 
apart worden gecedeerd (bv. art. 38 UCP 600).  
- Indien de garantie/delegatie de vorm heeft van een waardepapier, dan is de schuldvordering 
door die incorporatie in een waardepapier (aan order of toonder) wel overdraagbaar. De 
overdracht geschiedt dan door overdracht van het papier bij papieren aan toonder, en 
bijkomend een endossement (rugtekening) bij papieren aan order (voorbeelden: verdisconteren 
van wisselbrieven door endossement, endosseren van een cheque). 

                                                
1612 Zo ook HR 13 maart 2015, ABN AMRO Bank / Rabobank, 
deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2015:600. 
1613 Vgl. Art. IVG-3:102 (2) DCFR (Security provider’s Obligations Before Performance): "If the security provider 
fails to comply with the requirements in paragraph (1) the security provider’s rights against the debtor under IV. G. – 3:109 (Security 
provider’s rights after performance) are reduced by the extent necessary to prevent loss to the debtor as a result of such failure". 
1614 Uitdrukkelijk zo BGB § 785. 
1615 Bv. Hof Antwerpen 6 december 2006, RW 2008-2009, 370. 
1616 RPDB Compl. VII, “Les garanties bancaire autonomes”, Bruylant Brussel 1990, nr. 48 v.; K. VLIEGEN, in 
Borgtocht en garantie, Persoonlijke zekerheden actualia,  (185) 204 v. 
1617 Vgl. Art. IVG-3:108 DCFR (Transfer of Security): 
"(1) The creditor’s right to performance by the security provider can be assigned or otherwise transferred. 
(2) However, in the case of an independent personal security on first demand, the right to performance cannot be assigned or otherwise 
transferred and the demand for performance can be made only by the original creditor, unless the security provides otherwise. This does 
not prevent transfer of the proceeds of the security". 
1618 Hof Brussel 5 april 1990, TBH 1992, 83. 
1619 K. VLIEGEN, in Borgtocht en garantie, Persoonlijke zekerheden actualia,  (185) 216 v. 
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vii)  Gevolgen van onverschuldigde betaling 
 
Heeft de garant of andere gedelegeerde betaald zonder dat aan de vereisten voor de garantie 
was voldaan, dan kan hij de onverschuldigde betaling terugvorderen van de begunstigde en 
enkel van de begunstigde (niet van de delegant/opdrachtgever1620). Aan de opdrachtgever kan 
in dit verband geen rechtsmisbruik worden verweten. 
 
Hetzelfde geldt bij betaling ondanks het manifest abusief of ongeoorloofd karakter van het 
betalingsverzoek1621. 
 
Indien aan de garantievereisten was voldaan, maar er in de valutaverhouding geen schuld was 
of blijkt te zijn, dan is er wat de door de gedelegeerde gedane betaling betreft géén sprake van 
onverschuldigde betaling noch ongegronde verrijking en kan de garant enkel de rechten 
uitoefenen die hij heeft jegens de opdrachtgever (of eventueel een derde1622). 

b) Weerslag op de verplichtingen van de delegant jegens partijen 
 
Uit de rechten en plichten van partijen bij de interne verhouding leidt men ook af dat de 
delegant/opdrachtgever in alle andere gevallen dan de zopas genoemde niets mag doen om de 
uitbetaling van de garantie te verhinderen.  
 
Deze regel wordt zelfs in die zin uitgelegd dat de delegant, die een schuldvordering heeft op 
de delegataris, zelfs geen derdenbeslag mag leggen in handen van de garant op de 
schuldvordering van de delegataris jegens die garant/bank1623, of toch minstens niet voor een 
schuldvordering uit de valutaverhouding. 
                                                
1620 Cass. 24 april 2009, C.07.0379.N, Lexis t. Dexia, RW 2010-2011, 1301; Hof Luik 11 mei 1999, DAOR 
1999/52, 206; Hof Luik 24 september 1999, TBH 2000, 734. 
1621 Vgl. Art. IVG-3:106 DCFR (Security provider’s Right to Reclaim): 
(1) The security provider has the right to reclaim the benefits received by the creditor if 
(a) the conditions for the creditor’s demand were not or subsequently ceased to be fulfilled; or 
(b) the creditor’s demand was manifestly abusive or fraudulent. 
(2) The security provider’s right to reclaim benefits is subject to the rules in Book VII (Unjustified enrichment)". 
1622  Bv. wanneer de garantie slechts een tegenkredietbrief betreft en de uitgever dus regres heeft op de uitgever 
van de initiële kredietbrief. 
1623 Zie Cass. 23 juni 1994, Arr. Cass. 1994, nr. 328 = Pas. I nr. 328 met concl. A.g. Janssens de Bisthoven = RW 
1994-95, 564 noot E. DIRIX “Beslag op documentair krediet” = Bank & Fin. 1995/2, 111 noot L. SIMONT; 
Beslagr. Brussel 31 oktober 1985, JT 1986, 481; Beslagr. Brussel 19 maart 2001, T.B.H. 2003, 31, noot J.-P. 
BUYLE en M. DELIERNEUX. Voorheen ook reeds in die zin (zij het niet allen met overtuigende argumenten) 
H. BRAECKMANS, “Bankrekeningen, betaal- en kredietverrichtingen”, Ondernemingsrecht, B, (545) 616, nr. 665; 
J. RONSE, De delegatieovereenkomst,  69, nr. 121; L. SIMONT, “Misbruik bij documentaire kredieten”, T.P.R. 1986, 
(71) 98; VAN RYN-HEENEN, Principes, IV,  501. Zie ook nog Y. POULLET, "La saisie-arrêt par le donneur 
d'ordre de la créance née d'un crédit documentaire oud d'une garantie à première demande", Banca Borsa e Titoli di 
Credito, 47 v.; G. DE LEVAL, Traité des saisies, Luik 1988,  647, en in Les créanciers et le droit de la faillite, 306 v. 
Vgl. in Frankrijk Cass. fr. 14 oktober 1981, JCP 1982 II, 19815 noot C. GAVALDA & J. STOUFFLET= D. 1982, 
301 noot M. VASSEUR = Banque 1982, 524 noot L.M. MARTIN; Cass. fr. 14 maart 1984, Bull. 1984, IV 86, nr. 
102; Cass. fr. 24 juni 1986, Bull. 1986, IV 110 nr. 131, Cass. fr. 7 oktober en 24 november 1987, D. 1988, noot M. 
VASSEUR; en voor een garantie op eerste verzoek Cass. fr. 18 maart 1986, Banque 1986, 610 noot J.L. RIVES-
LANGE = JCP 1986 II 20624 noot J. STOUFFLET = D. 1986, 374 noot M. VASSEUR; C. GAVALDA en J. 
STOUFFLET, Droit bancaire, Parijs, Litec, 2005,  410, nr. 640; G. RIPERT en R. ROBLOT, Traité de droit commercial, 
II,  502, nr. 2426; J.-L. RIVES-LANGE, Droit bancaire, Parijs, Dalloz, 1986,  808-809, nr. 653. 
Voor Duitsland: OLG Hamburg 10 november 1977, WM 1978, 338; E. ELLINGER, “Letters of credit”, l.c., 
(241) 267; H. SCHONLE, Bank- und Börsenrecht, Munchen, Beck, 1976,  124 §8 VIII; W. WESSELY, Die 
Unabhängigkeit der Akkreditivverpflichtung von Deckungsbeziehung und Kaufvertrag, Munchen, Beck, 1975,  73, nr. 187; J. 
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Dit dient te worden beschouwd als het gevolg van een door de opdrachtgever (delegant) 
aangegane verbintenis om niet te doen1624, ook zonder dat dit uitdrukkelijk is bedongen of 
volgt uit de toepasselijke verklaarde regels en gebruiken. Men kan het zien als een gevolg van 
de aanvullende werking van de goede trouw1625. 
 
De regel is gekend uit het documentair krediet, maar is een regel die geldt voor alle vergelijkbare 
onafhankelijke garanties1626. 
 
Men kan daarbij wel de vraag stellen of het hier om een verplichting gaat die de opdrachtgever impliciet is 
aangegaan jegens de garant dan wel jegens de begunstigde of jegens beiden. Het tweede zou inhouden dat door 
aan de delegataris/begunstigde een bankgarantie toe te zeggen en te bezorgen, de delegant/opdrachtgever 
impliciet afstand heeft gedaan van verhaal op dat specifieke vermogensbestanddeel van de delegataris (partijen 
kunnen immers afstand doen van de verhaalbaarheid van hun vorderingen ten aanzien van bepaalde activa van 

                                                
ZAHN, E. EBERDING en D. EHRLICH, Zahlung und Zahlungssicherung im Aussenhandel (Berlijn : W. De Gruyter 
1986), 232-233, nr. 359, en 230, nr. 355. Contra: M. ADEN, “Der Arrest in den Auszahlungsanspruch”, Recht der 
Internationalen Wirtschaft, 1976, (678) 681, op basis van de uitspraak van het Parijse Hof. Voor Zwitserland: G. 
GAUTSCHI, Berner Kommentar, § 407, nr. 20a.; B. KLEINER, Bankgarantie, Zurich, Schulthess Verlag, 1979, 158. 
Voor Oostenrijk: E. SCHINNERER en P. AVANCINI, Bankverträge (Wenen : Manz Verlag 1978), III, 19-20. 
1624 Vergelijkbaar E. DIRIX en K. BROECKX, Beslag, 28, nr. 45; E. WYMEERSCH, “Garanties op eerste 
verzoek”, TPR 1986, (471) 502; A. CROISET VAN UCHELEN, Documentaire kredieten, 63. Voor Frankrijk: J. 
STOUFFLET, (noot), JCP 1986, éd. G. nr. 20624; voor Zwitserland: G. GAUTSCHI, Berner Kommentar, § 407, nr. 
20a; B. KLEINER, Bankgarantie, 161 
1625 In die zin E. DIRIX en K. BROECKX, Beslag, 419, nr. 721; G. DE LEVAL, “Saisies et droit commercial”, 
in Les créanciers et le droit de la faillite (267) 310; G. GAUTSCHI, Berner Kommentar, § 407, nr. 20a; B. KLEINER, 
Bankgarantie, p. 161; K. LIESECKE, “Dokumentenakkreditivs”, l.c., (258) 268.  
Voor Frankrijk Cass. fr. 14 oktober 1981, D. 1982, jur. 301, noot M. VASSEUR = JCP 1982, éd. G., nr. 19815, 
noot C. GAVALDA en J. STOUFFLET = Banque 1982, 524, noot L. MARTIN; Cass. fr. 18 maart 1986, JCP 
1986, éd. G., nr. 20624, noot J. STOUFFLET = Banque 1986, 610, noot J.-L. RIVES-LANGE; Cass. fr. 7 oktober 
en 24 november 1987, D. 1988, noot M. VASSEUR. Zie ook C. BONTOUX, “Saisie-arret et credit 
documentaire”, Banque 1985, 73. 
Anders: L. SIMONT, “Misbruik bij documentair krediet”, TPR 1986, (71) 100. 
1626 G. DE LEVAL, in Les créanciers et le droit de la faillite (267) 311; E. DIRIX, “Overzicht 1998-2003”, TPR 2004, 
(1163) 1310; E. DIRIX & R. DE CORTE, Zekerheidsrechten (2006), 305 nr. 452; E. DIRIX en K. BROECKX, 
Beslag, 420, nr. 722; E. WYMEERSCH, “Garanties op eerste verzoek”, l.c., (471) 502; R.P.D.B. Compl. VII, v° 
Les garanties bancaires autonomes, nr. 158; L. SIMONT, “Les garanties indépendantes”, Bank. Fin. 1983, (579) 
603-611; L. SIMONT en  A. BRUYNEEL, “Chronique de droit bancaire privé: les garanties indépendantes”, 
Bank Fin. 1989,  (519) 529; A.-M. STRANART, “De zekerheden”, in W. VAN GERVEN, H. COUSY en J. 
STUYCK, Ondernemingsrecht B, (651) 804, nr. 815; P. VAN OMMESLAGHE, “Sûretés issues de la pratique et 
autonomie de la volonté”, in A.-M. STRANART en A. BRUYNEEL, Les sûretés (Parijs : Feduci, 1984), 357; VAN 
RYN & HEENEN, Principes, IV, 529, nr. 660; K. VLIEGEN, in Borgtocht en garantie. Persoonlijke zekerheden actualia, 
(184). 
Voor Frankrijk: Ph. MALAURIE, L. AYNES, P. CROCQ, Les sûretés, la publicité foncière, (4) 2009, 158 nr. 342; A. 
PRUM, L’autonomie des garanties à première demande (Parijs : Litec 1994), nrs. 52 en 534; Ph. SIMLER, Cautionnement 
et garanties autonomes, (3) 2000, 882 nr. 973; Cass. 15 juni 1999, JCP 1999, éd. E., 1462, noot P. BOUTEILLE ; Cass. 
12 december 1984, Bull. Civ. 1984, IV, nr. 344; Cass. com. 27 november 1984, D. 1985, jur. 269, (2e zaak), noot 
M. VASSEUR; maar  contra: Parijs, 7 juli 1988, D. 1991, somm. comm., 196, noot M. VASSEUR; T.G.I. Parijs 13 
mei 1980, D. 1980, 488, noot C. GAVALDA en J. STOUFFLET; JCP 1981, éd. G. nr. 19550, noot M. VASSEUR; 
Kh. Parijs 2 februari 1983, D. 1986, inf. rap., 243, noot M. VASSEUR. 
Voor Nederland: H. PABBRUWE, Bankgarantie (Deventer: Kluwer 1988), 31-35; F. MIJNSSEN, Bankgarantie, 63 
v. 
Voor Duitsland: C.-W. CANARIS, Bankvertragsrecht, I, 788, nr. 1152; genuanceerd: F. GRAF VON 
WESTPHALEN, Die Bankgarantie im internationalen Handelsverkehr (Heidelberg : Recht und Wirtschaft 1982), 307. 
Voor Zwitserland: B. KLEINER, Bankgarantie, 161 v. 
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hun schuldenaar), nl. op de schuldvordering van de delegataris op de bank. De rechtspraak lijkt het eerder te zien 
als een verplichting die de delegant aangaat jegens de bank (in ieder geval aanvaardt zij dat de bank belang heeft 
zich te verzetten tegen het derdenbeslag1627). Het is evenwel niet omdat de verplichting wordt afgeleid uit de 
bewoordingen van die overeenkomst (en met name uit de UCP inzake documentaire kredieten) dat het niet om 
een daarin bedongen verplichting jegens de derde-begunstigde zou kunnen gaan. 
 
Het is wel zeer de  vraag of de onbeslagbaarheid van de schuldvordering van de delegataris op de gedelegeerde 
enkel geldt voor de schuldvordering van de delegant uit de valutaverhouding dan wel voor elke mogelijke 
schuldvordering van de delegant. 
 
Wat betreft de mogelijke cessie door de delegant aan de gedelegeerde van een schuldvordering uit de 
valutaverhouding, zie hoger. 

c) Gevolgen in de interne verhouding tussen delegant en gedelegeerde (dekkingsverhouding) 
 

i)  Algemeen 
 
De delegatie en uitvoering ervan kan maar rechtsgevolgen hebben in hoofde van de delegant 
indien deze heeft toegestemd, dan wel een schijn ven toestemming of vertegenwoordiging hem 
wordt toegerekend. Dit geldt ook voor schijnbare of valse opdrachten tot overschrijving, tot 
uitbetaling per kredietkaart, tot het uitgeven van een bakgarantie1628, enz. 
 

ii)  Voor de betaling 
 
De zakenrechtelijke gevolgen worden besproken in het zekerhedenrecht. Door de delegatie 
maakt de delegant namelijk zijn schuldvordering op de gedelegeerde onbeschikbaar, tenzij in 
het geval waarin de gedelegeerde niet betaalt en de delegant daarom zelf moet betalen; dan kan 
hij zijn oorspronkelijke schuldvordering op de gedelegeerde terug uitoefenen. 
 
Verbintenisrechtelijk kan op de volgende kenmerken worden gewezen bij documentaire kredieten en 
afroepgaranties: 

- De opdrachtovereenkomst bepaalt welke l/c of garantie de bank zal uitgeven; de bank moet de 
opdrachtgever daarbij adviseren. 

- De bank moet de opdrachtgever verwittigen bij presentatie of afroep door de begunstigde1629; ze heeft 
een zorgplicht bij het onderzoek van de documenten (reasonable care). 

-   

iii)  Na de betaling 
 
De gevolgen in deze verhouding hangen mede af van de “oorzaak” van de delegatie. Die 
dekkingsverhouding kan zoals in Hoofdstuk III (Afdeling C punt 1.c.) besproken verschillende 
vormen aannemen (de garant kan zich engageren solvendi causa, credendi causa of donandi causa).   
 

                                                
1627 Bv. Beslagr. Brussel 19 maart 2001, TBH 2003, 31 = JLMB 2001, 919. 
1628  Zie bv. Hof Brussel 21 maart 2008, TBH 2010, 139 noot K. BERNAERT. 
1629 Dit is althands de regel onder de UCP en URDC. Rechtspraak over Belgisch intern recht verwerpt die 
verplichting soms, bv. Hof Brussel 21 maart 2008, TBH 2010, 139 op dit punt afkeurende noot K. BERNAERT 
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Credendi causa: geen subrogatie, normaal regres 
 
Heeft de gedelegeerde zich verbonden “credendi causa”, en niet om een schuld te voldoen die hij 
reeds had jegens de delegant, dan zal hij op basis van die interne verhouding regres kunnen 
uitoefenen op de delegant1630. 
 
Anders dan bij de accessoire delegatie en de borgtocht is de gedelegeerde bij onafhankelijke 
delegatie niét gesubrogeerd in de schuldvordering van de delegataris op de delegant1631. De 
gedelegeerde betaalt immers een “eigen schuld” en geen schuld waartoe hij voor of met de 
gedelegeerde is verbonden1632. Het is slechts anders indien een bijzondere wetsbepaling toch 
een “quasi-“subrogatie zou toekennen1633. Overigens is de garant meestal niet geïnteresseerd 
in subrogatie, aangezien dit vereist dat hij aantoont dat de schuldvordering van de begunstigde 
jegens de opdrachtgever daadwerkelijk geldt, en dat de opdrachtgever daartegen alle excepties 
uit de valutaverhouding kan opwerpen. 
 
Ook kan de garant de betaling niét als onverschuldigd terugvorderen in het geval er geen schuld 
was van de delegant jegens de delegataris, noch van de delegataris, noch van de delegant. 
 
De gedelegeerde heeft dus in beginsel enkel het regresrecht dat voortspruit uit de interne 
verhouding en door die verhouding wordt bepaald. Die interne overeenkomst dient als een 
vorm van “opdracht” te worden beschouwd (een dienstenovereenkomst); in veruit de meeste 
gevallen gaat het om dienstverlening onder bezwarende titel en zal het regres dus niet alleen de 
betaalde hoofdsom en de kosten omvatten maar ook de overeengekomen vergoeding 
(commissie) voor de gedelegeerde/garant. De bepalingen uit de garantie zelf maken geen deel 
uit van die interne verhouding (bv. een forumkeuzebeding uit de garantie geldt niet de in de 
interne verhouding tussen de uitgever en de opdrachtgever). 
 
Bij bijzondere rechtsfiguren gelden er bijzondere regels inzake regres (bv. wissel- en 
chequerecht). 
 
Bij documentaire kredieten zal vaak bedongen zijn dat de bank de documenten (die de 
goederen vertegenwoordigen) kan inhouden tot zekerheid van de regresvordering op de 
opdrachtgever. 
 

Solvendi of donandi causa 
 
Natuurlijk is er geen subrogatie of regres voor zover: 

                                                
1630  Zie de bespreking van dit verhaalsrecht o.m. bij K. VLIEGEN, in Borgtocht en garantie, Persoonlijke zekerheden 
actualia,  (185) 220 v. 
1631 Kh. Gent 12 februari 1999, TBH 1999, 727; E. DIRIX, Obligatoire verhoudingen,  263; E. DIRIX & R. DE 
CORTE, Zekerheidsrechten (2006) 301 nr. 448; RPDB  Tw. Les garanties bancaires autonomes nr. 174; K. 
VLIEGEN, in Borgtocht en garantie, Persoonlijke zekerheden actualia,  (185) 223 nr. 247. Zie verder M. DELIERNEUX, 
“Les garanties bancaires à première demande, entre autonomie juridique et interdépendance économique », in 
Liber amicorum L. Simont, Brussel, 2002, 597-617. 
Anders F. T’KINT, Sûretés,  417, volgens wie de subrogatie geldt bij alle persoonlijke zekerheden.  
1632 Dit uitgangspunt verschilt van Art. IVG-3:109 iuncto IVG-2:113 DCFR, die in beginsel subrogatie en regres 
geven aan de garant. Zo ook het Duitse recht. 
1633 Zoals bv. ten gunste van de Delcrederedienst, zie art. 12 W. Delcredere van 31 augustus 1939, zoals gewijzigd 
bij Wet 18 april 2017. 
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- de gedelegeerde door de betaling aan de delegataris bevrijd is van een schuld aan de delegant 
(delegatie solvendi causa) (of liever: het regres neemt de vorm aan van een bevrijding tot beloop 
van wat de gedelegeerde heeft betaald)1634; of  
- indien de delegatie donandi causa gebeurde. 
 
Omgekeerd is het mogelijk dat de gedelegeerde er zich jegens de opdrachtgever toe verbonden 
heeft om onder bepaalde voorwaarden de betaling terug te geven (gepaard aan een verplichting 
van de begunstigde om onder dezelfde voorwaarden de betaling terug te geven aan de 
geledegeerde tussenpersoon). Dit vinden we bv. in de “PayPal Buyer Protection”: de 
tussenpersoon Paypal verbindt er zich toe om de koper terug te betalen op voorlegging van 
nader bepaalde documenten, en heeft van de verkoper-betalingsontvanger eenzelfde 
verbintenis jegens Paypal bedongen (zie art. 7.4 en 11.1 van de PayPal User Agreement). Hier zien 
we dus een soort autonome of toch semi-autonome verbintenissen vanwege Paypal jegens de 
betaler en vanwege de betalingstontvanger jegens Paypal. 

d) Gevolgen in de valutaverhouding tussen de delegant (oorspronkelijke schuldenaar) en de begunstigde 
(delegataris) 
 

i)  Voor de betaling 
 

Voor schuldvorderingen van de delegataris jegens de delegant 
 
Door de aanvaarding van de delegatie kan ook de delegataris (begunstigde) niet meer 
beschikken over zijn schuldvordering op de delegant. Die aanvaarding kan ad hoc gebeuren, dan 
wel op voorhand zijn gegeven (bv. het afficheren van de mogelijkheid tot betaling met een 
kredietkaart verplicht tot aanvaarding ervan) en mogelijks ook bedongen in een overeenkomst 
met de toekomstige) gedelegeerde (bv. de overeenkomst tussen handelaar en 
kredietkaarduitgever bevat vaak zo’n derdenbeding). 
 
De onbeschikbaarheid betekent dat de delegataris eerst nadat hij alles gedaan heeft wat van 
hem kan worden verwacht om betaling te verkrijgen van de gedelegeerde en dit niet lukt, zich 
terug kan keren tegen de delegant en zijn oorspronkelijke schuldvordering terug kan 
uitoefenen. Bv. wie betaling met een cheque of kredietkaart aanvaardt, moet eerst daar betaling 
proberen te verkrijgen; wie betaling per documentair krediet aanvaardt, moet eerst de bank 
aanspreken1635. Vgl. hoger (hoofdstuk III afdeling B punt 1.e.) de bespreking van de delegatie 
in het algemeen. 
 
De delegataris verliest zijn schuldvordering op de delegant wel pas definitief door de uitvoering 
van de verbintenis van de gedelegeerde, en niet reeds doordat hij de delegatie heeft 
aanvaard1636. 
 

Voor schuldvorderingen van de opdrachtgever jegens de delegataris/begunstigde 
 

                                                
1634 Vgl. BGB § 788 I. 
1635 B. DE VUYST en G. MEYER, Documentaire kredieten,  78, nr. 224; J. HEENEN, “Le crédit irrévocable”, 
Rev. Banque 1952, (452) 461, noot 3; Les Novelles, Droit bancaire, v° Ouverture de crédit, nr. 253; voor Frankrijk J. 
STOUFFLET, Le crédit documentaire,  161, nr. 157. 
Voor het Angelsaksische recht C. SCHMITTHOFF, Export trade: the law and practice of international trade, Stevens & 
Sons, London 1990,  439. 
1636 Uitdrukkelijk zo BGB § 788. 
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Zoals hoger (in deze Afdeling punt 2.) vermeld, oordeelt de rechtspraak dat de delegant de 
afroep van de garantie niet kan dwarsbomen omwille van een schuldvordering die hij zelf op 
de delegataris/begunstigde zou hebben. Behoudens manifeste fraude of manifeste 
ongeoorloofdheid (zie hoger punt 1.d.2°) zal hij de betaling moeten laten gebeuren, en zelf 
regres uitoefenen jegens de delegataris/begunstigde. 
 

ii)  Na de betaling 
 
Wat gebeurt er wanneer de garantie werd uitbetaald door de gedelegeerde hoewel er geen 
schuld was van de delegant jegens de schuldeiser (delegataris) ? 
 
- De gedelegeerde of garant kan de betaling die volgens de bepalingen van de garantie 
verschuldigd was, in dat geval niet terugvorderen van de delegataris, omdat de garant niets 
anders heeft gedaan heeft dan de schuld betalen die hij is aangegaan. De gedelegeerde heeft 
zoals gezegd wel een regres op de delegant volgens de bepalingen van de dekkingsverhouding 
(contractueel regresrecht, zie supra 3). Het is dus volkomen begrijpelijk dat de delegant 
vervolgens kan terugvorderen van de delegataris op basis van de valutaverhouding. 
 
- De delegant (opdrachtgever) heeft dan op basis van de onderliggende valutaverhouding een 
schuldvordering tot terugbetaling jegens de delegataris1637. Vaak zal de onderliggende 
rechtsverhouding een contractuele verhouding zijn en dan gaat het om een contractuele 
aanspraak. Zoniet gaat het om een vorm van de aanspraak wegens ongegronde verrijking 
(daarom evenzeer een regresaanspraak genoemd). Aangezien het niet de delegant is die betaald 
heeft, is zijn aanspraak niet de gewone aanspraak wegens onverschuldigde betaling (condictio 
indebiti, Dui. Leistungskondiktion), maar een variante erop (in het Duits Rückgriffskondiktion 
genoemd).  
 
Betaalde garantie onverschuldigd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1637  Cass. 28 juni 2012, nv Multimodal Logistics Platform t nv Schenker, C.11.0723.N, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120628-14 = RW 2012-13, 59 = Jaarverslag cassatie 
2012, 23 = TBH 2013, 189 noot J. BAECK, “De bankgarantie op eerste verzoek: eerst betalen, dan reclameren 
en recupereren”. 

C: houder = 
delegataris 

B: betrokkene = 
gedelegeerde 

A: trekker = 
delegant 

dekkingsverhouding 

valutaverhouding 
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Voorbeeld:  
A (delegant) betaalt aan C (delegataris) door middel van een wisselbrief getrokken op A’s 
schuldenaar B (gedelegeerde); wanneer de wisselbrief uitbetaald wordt en A blijkt achteraf géén 
schuld te hebben jegens C, dan kan A terugvorderen van C wegens onverschuldigde betaling, 
ook al heeft hij niet zelf het geld uitbetaald (maar enkel de wisselbrief overhandigd aan C). De 
overhandiging van de wisselbrief wordt hier dus gezien als het element "betaling" in  het begrip 
"onverschuldigde betaling. 
 
De bewijslast van het onverschuldigd karakter rust op de partij die terugvordert (Cass. 28 juni 
2012, in casu bij een afroepgarantie1638). 
 
Is er geen schuld van de gedelegeerde jegens de delegant, dan moet nagegaan worden wat de 
aard van de dekkingsverhouding is. 
 
 

                                                
1638  Cass. 28 juni 2012, nv Multimodal Logistics Platform t nv Schenker, C.11.0723.N, 
jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120628-14 = RW 2012-13, 59 = Jaarverslag cassatie 
2012, 23 = TBH 2013, 189 noot J. BAECK, “De bankgarantie op eerste verzoek: eerst betalen, dan reclameren en 
recupereren”. 
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