
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Citation Sophie Stijns, Sanne Jansen, (2012) 

Actuele ontwikkelingen inzake de basisbeginselen van het 

contractenrecht 

in STIJNS, S., SAGAERT, V., SAMOY, I., et al. (eds.), Verbintenissenrecht, 

Themis, Brugge, die Keure, 2012, 1-50 

Archived version Author manuscript (the content is identical to the content of the published 

paper, but without the final typesetting by the publisher) 

Published version STIJNS, S. en JANSEN, S., "Actuele ontwikkelingen inzake de 

basisbeginselen van het contractenrecht" in STIJNS, S., SAGAERT, V., 

SAMOY, I., et al. (eds.), Verbintenissenrecht, Themis, Brugge, die Keure, 

2012, 1-50. 

Journal homepage / 

Author contact Sanne.Jansen@law.kuleuven.be 

IR https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/368133  

mailto:xxx@xxx.kuleuven.be
https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/368133


2 

ACTUELE ONTWIKKELINGEN INZAKE DE BASISBEGINSELEN VAN HET 

CONTRACTENRECHT 

SOPHIE STIJNS 

SANNE JANSEN 

I. INLEIDING 

1. Het uitgangspunt – Het bekende 19e-eeuwse postulaat van de individuele 

vrijheid werd door de opstellers van het BW in het gemeen contractenrecht vertaald 

naar het principe van de wilsautonomie.1 Wils- of partijautonomie verwijst in het recht 

naar de opvatting dat elk individu de bevoegdheid heeft om zijn eigen rechtspositie te 

bepalen, onder meer door vrij overeenkomsten aan te gaan. Die opvatting ligt 

onmiskenbaar ten grondslag aan het contractenrecht in de Code civil van 1804.2 

Inderdaad traditioneel was het uitgangspunt dat elke burger vrij beslist om al dan niet 

te contracteren en dat de contractpartijen vrij de inhoud van hun overeenkomst 

bepalen. Eens zij een wilsovereenstemming hebben bereikt, volstaat in de regel de 

loutere consensus om tussen hen de beoogde rechtsgevolgen teweeg te brengen. 

Vervolgens verbindt het recht een verbindende kracht aan de overeenkomst die 

partijen sloten (art. 1134, lid 1 BW). De contractuele binding ontstaat dus uit de 

loutere wilsovereenstemming en betreft enkel de partijen die toestemden; derden 

daarentegen mogen niet benadeeld worden door de interne gevolgen van een 

contract. De leer van de wilsautonomie wordt vaak voorgesteld als een leer met drie 

facetten of met drie afgeleide basisbeginselen: (1) de contractvrijheid, (2) de 

bindende kracht van de overeenkomst tussen de contractanten en (3) het 

consensualisme.3 

2. De evolutie – Deze basisbeginselen hebben doorheen de eeuwen belangrijke 

en zeer verscheiden evoluties ondergaan. Ontwikkelingen in de sociale, 

economische en politieke achtergrond hebben geleid tot een andere invulling van het 

beginsel van de wilsautonomie en van zijn drie facetten. Het extreem individualisme 

                                                
1
  R. KRUITHOF, “Leven en dood van het contract”, RW 1985-1986, (2731) 2734-2735, nrs. 2-3. 

2
  H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, II, Brussel, Bruylant, 1940, 424, nr. 461; R. 

KRUITHOF, “Leven en dood van het contract”, RW 1985-1986, (2731) 2734, nr. 3; S. STIJNS, 
Verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, 37, nr. 46; A. VAN OEVELEN, “Algemene 

rechtsbeginselen in het verbintenissenrecht" in M. VAN HOECKE (ed.), Algemene rechtsbeginselen, 
Antwerpen, Kluwer, 1991, (95) 98-99, nr. 4; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, I, Brussel, 

Bruylant, 2010, nr. 79; P. WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, 118-121, nrs. 93-96. 

3
  S. STIJNS, Verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, 37, nr. 47; P. VAN OMMESLAGHE, 

"La rigueur contractuelle et ses tempéraments selon la jurisprudence de la Cour de cassation de 
Belgique" in Etudes offertes à Jacques Ghestin. Le contrat au début du XXIe siècle, Parijs, LGDJ, 

2001, 881, nr. 1; P. WERY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, 121-124, nrs. 97 en 99. S. 
STIJNS en E. SWAENEPOEL, "De evolutie van de basisbeginselen in het contractenrecht, geïllustreerd 

aan de hand van het contractueel evenwicht" in I. SAMOY (ed.), Evolutie van de basisbeginselen van 
het contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, (1) nrs. 3-5; 
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en het economisch liberalisme kregen heel wat kritiek te verduren vanaf het einde 

van de 19e eeuw.
4
 

Zo stelde men vast dat de wilsautonomie niet had geleid tot rechtvaardige contracten 

en dat de vrijheid en de gelijkheid van burgers bij het contracteren een fictie was. Het 

contracteren is een maatschappelijk en een sociaal gegeven dat bijsturing verdient 

wanneer zwakkeren (moeten) contracteren met machtige tegenpartijen. Deze 

vaststelling leidde ertoe dat de overheid een meer sturende rol opnam in het 

contractenrecht. Talrijke begrenzingen aan de contractvrijheid vloeiden voort uit 

(vaak dwingende) wetten en men ziet dat de wetgever in toenemende mate is 

tussengekomen ter bescherming van zwakkere rechtsgenoten. Het is ook vanuit 

deze vaststellingen dat in de loop van de 20e eeuw de belangstelling voor de meer 

omvattende noties consument en contractueel evenwicht toenam.5 

Men vocht daarenboven ook de zuiver subjectieve opvatting van de wil van partijen 

aan. Men kon niet meer aanvaarden dat de subjectieve wil de enige bron en de maat 

zou zijn van de contractuele regeling die tussen partijen zal gelden. De beginselen 

van de wilsautonomie én van de verbindende kracht van de overeenkomst werden 

hier geviseerd. Objectivering en zelfs moralisering van de wil moest gebeuren aan de 

hand van objectieve normen, zoals het beginsel van de goede trouw in contracten. 

De contractanten zijn niet alleen gehouden tot wat de partijen willen, maar ook (en 

vooral) tot wat de partijen behoren te willen of redelijkerwijze konden willen omdat dit 

in het maatschappelijk verkeer betaamt.6 Objectivering van de wil moest ook 

inhouden dat niet alleen gekeken werd naar de werkelijke wil van een partij, maar 

ook aandacht zou gaan naar de wilsverklaring zoals die redelijkerwijze door de 

wederpartij mocht worden opgevat. De vertrouwensleer werd aanvankelijk als een 

correctiemiddel op de werkelijke wil naar voor geschoven. 

                                                
4
  D. FRERIKS, “Onderzoeks- en mededelingsverplichting in het contractenrecht”, TPR 1992, (1187) 

1190-1191; R. KRUITHOF, “Leven en dood van het contract”, RW 1985-1986, (2731) 2741-2743, nrs. 
7-8; S. STIJNS, Verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, 43, nr. 56; S. STIJNS en E. 

SWAENEPOEL, "De evolutie van de basisbeginselen in het contractenrecht, geïllustreerd aan de hand 
van het contractueel evenwicht" in I. SAMOY (ed.), Evolutie van de basisbeginselen van het 

contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, (1) 9-11; A. VAN OEVELEN, “Algemene 
rechtsbeginselen in het verbintenissenrecht" in M. VAN HOECKE (ed.), Algemene rechtsbeginselen, 

Antwerpen, Kluwer, 1991, (95) 101-102, nr. 6; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, I, Brussel, 
Bruylant, 2010, 186 e.v., nrs. 106 e.v.; P. WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, 121-

123, nr. 98. 

5
  I. VEROUGSTRAETE, "Slotwoord: de wilsautonomie, een algemeen rechtsbeginsel" in R. FELTKAMP en 

F. VANBOSSELE (eds.), Wilsautonomie, contractsvrijheid en ondernemingscontracten, Antwerpen, 
Intersentia, 2011, (449) 453. 

6
  Recent wees VEROUGSTRAETE erop dat deze objectiverende factoren tevens een weg kunnen 

openen voor een subjectieve beoordeling door de rechter van wat hij als overeenkomst billijk 

oordeelt, met de wijsheid van het feitenverloop: I. VEROUGSTRAETE, "Slotwoord: de wilsautonomie, 
een algemeen rechtsbeginsel" in R. FELTKAMP en F. VANBOSSELE (eds.), Wilsautonomie, 

contractsvrijheid en ondernemingscontracten, Antwerpen, Intersentia, 2011, (449) 454. Zie voor een 
kritiek op deze subjectivering door de rechter post factum: L. CORNELIS, "De achtereenkomst" in R. 

FELTKAMP en F. VANBOSSELE (eds.), Wilsautonomie, contractvrijheid en ondernemingscontracten. 
Welke toekomst beschoren?, Antwerpen, Intersentia, 2012, (25) 54, 58, 61 en 63 e.v. 
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3. Een getemperde en gecorrigeerde wilsautonomie – KRUITHOF noemde deze 

evoluties de ‘socialisering’ of ‘solidarisering’ van het contractenrecht.7 Men kan zeker 

stellen dat het principe van de wilsautonomie – dat nog steeds aan de basis ligt van 

het contractenrecht8 – thans getemperd en gecorrigeerd is. De temperingen vloeien 

in hoofdzaak voort uit talloze begrenzingen aan de contractvrijheid. De correcties (die 

ook vaak uitmonden op temperingen) zijn het gevolg van de hedendaagse 

wisselwerking tussen het beginsel van de wilsautonomie (en zijn drie facetten), 

enerzijds, en het redelijkheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel, anderzijds.9 

Hierbij heeft de (nationale en de Europese) wetgever een ingrijpende rol gespeeld, in 

hoofdzaak door de gelijkheid van contractanten te waarborgen (zie de 

antidiscriminatiewetten) en door een (groter) het contractueel evenwicht na te 

streven (zie het consumentencontractenrecht). Het zijn echter vooral de rechtspraak 

en de rechtsleer die heel wat nieuwe leerstukken hebben aangereikt en hun 

interpretatie van bepalingen van het Burgerlijk Wetboek hebben verfijnd en zelfs 

vernieuwd (men denke aan de aanvaarding van de leer van de gekwalificeerde 

benadeling, van de culpa in contrahendo, van de informatieplichten en van de 

vertrouwensleer; men denke aan de interpretatie van art. 1134, lid 3 BW en de 

ingrijpende ontwikkeling van het verbod op rechtsmisbruik in het contractenrecht).  

4. Plan – Wij kunnen hier onmogelijk een overzicht geven van de diverse 

evolutiepolen en de kanalen van hun ontwikkeling,10 maar leggen de focus op de 

actuele ontwikkelingen van de laatste 5 jaar in de wetgeving, de rechtspraak en de 

rechtsleer. Zij situeren zich vooral op het vlak van de contactvrijheid (deel II) en van 

de bindende kracht van contracten (deel III). 

                                                
7
  De uitdrukking is ontleend aan KRUITHOF (“Leven en dood van het contract”, RW 1985-1986, (2731) 

2740, nr. 6), die ze zelf voor enige kritiek vatbaar acht omdat vele maatregelen eerder genomen 
werden om de belangen van machtige groepen in de maatschappij te behartigen. 

8
  “Le principe de l’autonomie de la volonté n’est pas (…) un principe mort. Simplement il a été libéré 

de certains de ses excès” (J.F. ROMAIN, Théorie critique du principe général de bonne foi en droit 

privé, Brussel, Bruylant, 2000, 162). Zie ook A. VAN OEVELEN, “Algemene rechtsbeginselen in het 
verbintenissenrecht" in M. VAN HOECKE (ed.), Algemene rechtsbeginselen, Antwerpen, Kluwer, 1991, 

(95) 103, nr. 7.  

9
  D. FRERIKS, “Onderzoeks- en mededelingsverplichting in het contractenrecht”, TPR 1992, (1187) 

1190-1191; S. STIJNS, Verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, 44, nr. 58; S. STIJNS 
en E. SWAENEPOEL, "De evolutie van de basisbeginselen in het contractenrecht, geïllustreerd aan de 

hand van het contractueel evenwicht" in I. SAMOY (ed.), Evolutie van de basisbeginselen van het 
contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, (1) 11 e.v. en 19 e.v. Aangaande het beginsel van de 

wilsautonomie en het vertrouwensbeginsel, zie de Nederlandse auteur J.H. NIEUWENHUIS, Drie 
beginselen van contractenrecht, Deventer, Kluwer, 1979, 66. Zie ook (zonder vermelding van het 

vertrouwensbeginsel): P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, I, Brussel, Bruylant, 2010, 168, nr. 
93; P. WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, 123-124, nr. 99. 

10
  Zie voor een recent en uitvoerig overzicht: S. STIJNS en E. SWAENEPOEL, "De evolutie van de 

basisbeginselen in het contractenrecht, geïllustreerd aan de hand van het contractueel evenwicht" in 

I. SAMOY (ed.), Evolutie van de basisbeginselen van het contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 
2010, (1) 1-58; P. VAN OMMESLAGHE, "L'autonomie de la volonté: du Code civil à nos jours" in R. 

FELTKAMP en F. VANBOSSELE (eds.), Wilsautonomie, contractsvrijheid en ondernemingscontracten, 
Antwerpen, Intersentia, 2011, (1) 1-23. 
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II. ACTUELE ONTWIKKELINGEN INZAKE DE (BEPERKING VAN) DE 

CONTRACTVRIJHEID 

5. Grondslag van de contractvrijheid en haar drie facetten – De contractvrijheid is 

ingebed in het principe van de wilsautonomie. Ieder individu kan volgens dit principe 

zijn eigen rechtspositie bepalen door onder meer vrij overeenkomsten te sluiten.11 De 

contractvrijheid houdt klassiek in dat men (1) vrij is om al dan niet te contracteren, (2) 

vrij is om zijn medecontractant te kiezen en (3) vrij is om de inhoud van de 

overeenkomst te bepalen.12 Elk van deze drie facetten van de contractvrijheid is 

steeds meer onderhevig aan beperkingen. Deze beperkingen zijn vooreerst het 

gevolg van een toenemende inmenging van de overheid in de vorm van dwingende 

rechtsregels of regels van openbare orde. Daarnaast stellen ook jurisprudentiële 

ontwikkelingen alsmaar meer grenzen aan de contractvrijheid. 

6. Plan – Hiernavolgend worden ten eerste de actuele ontwikkelingen besproken 

betreffende de normen die de vrijheid om al dan niet te contracteren beperken (A). 

Bijzondere aandacht gaat hier naar de vraag of het mogelijk is misbruik te maken van 

de vrijheid om niet te contracteren, of anders gezegd: misbruik van 

contractweigering. Een tweede aandachtspunt zijn de normen die de vrijheid om te 

kiezen met mie men wil contracteren beperken (B). Hier worden de beperkingen 

besproken die door het gelijkheidsbeginsel worden opgelegd, zoals het is 

omschreven in de Grondwet, de recente antidiscriminatiewetten en in het 

antidiscriminatiedecreet. Ten slotte komen ook de maatregelen aan bod die de 

vrijheid om de contractinhoud zelf te bepalen, beperken (C). We focussen in dit 

verband op de recente Wet Marktpraktijken van 2010 en de onrechtmatige 

bedingenleer. 

A. Vrijheid om al dan niet te contracteren: misbruik van contractweigering 

7. Inleiding – Zoals aangegeven, bespreken we hier de vraag of het mogelijk is 

misbruik te maken van de 'vrijheid niet te contracteren'. De 'vrijheid niet te 

contracteren' (of: contractweigering) is een onderdeel van de contractvrijheid en 

meer bepaald van het eerste facet, de vrijheid al dan niet te contracteren. Het zij ook 

                                                
11

  H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, II, Brussel, Bruylant, 1964, nr. 461; S. STIJNS en 

E. SWAENEPOEL, "De evolutie van de basisbeginselen in het contractenrecht, geïllustreerd aan de 
hand van het contractueel evenwicht" in I. SAMOY (ed.), Evolutie van de basisbeginselen van het 

contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, (1) nrs. 3-5; A. VAN OEVELEN, "Algemene 
rechtsbeginselen in het verbintenissen- en contractenrecht" in M. VAN HOECKE (ed.), Algemene 

rechtsbeginselen, Antwerpen, Kluwer, 1991, (94) nr. 4; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, I, 
Brussel, Bruylant, 2010, nr. 79. 

12
  Zie: S. STIJNS en E. SWAENEPOEL, "De evolutie van de basisbeginselen in het contractenrecht, 

geïllustreerd aan de hand van het contractueel evenwicht" in I. SAMOY (ed.), Evolutie van de 

basisbeginselen van het contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, (1) 4; A. VAN OEVELEN, 
"Algemene rechtsbeginselen in het verbintenissen- en contractenrecht" in M. VAN HOECKE (ed.), 

Algemene rechtsbeginselen, Antwerpen, Kluwer, 1991, (94) 104; P. WÉRY, Droit des obligations, I, 
Brussel, Larcier, 2011, nr. 100. 



6 

meteen opgemerkt dat de 'vrijheid niet te contracteren' vaak moeilijk te 

onderscheiden is van de 'vrijheid te contracteren met wie men wil', het tweede facet 

van de contractvrijheid (zie ook infra, B).13 

8. Actualiteit van de problematiek – De vraag of de vrijheid om niet te contracteren 

beperkt kan worden door een controle op rechtsmisbruik, is reeds lange tijd betwist. 

Een recent cassatiearrest van 7 oktober 2011 heeft duidelijkheid gebracht in deze 

materie, zonder evenwel alle vragen op te lossen.14 We zullen eerst nagaan welke 

standpunten worden verdedigd met betrekking tot de vraag of men misbruik kan 

maken van contractweigering. Daarna gaan we in op het arrest van het Hof van 

Cassatie van 7 oktober 2011 en op de vele implicaties ervan. We benadrukken de 

onopgeloste vragen. 

1. Het debat in de rechtsleer: is misbruik van contractweigering mogelijk? 

9. Aard van de contractvrijheid: recht of vrijheid? – Om te kunnen antwoorden op de 

vraag of de vrijheid om niet te contracteren beperkt kan worden door het verbod op 

rechtsmisbruik, moeten we eerst het toepassingsgebied van het verbod op 

rechtsmisbruik afbakenen (zie infra, nr. 10). Het blijkt immers dat de doctrine, 

algemeen gesteld, niet unaniem van mening is om de figuur van het rechtsmisbruik 

toe te passen op vrijheden. Om het toepassingsgebied van het verbod op 

rechtsmisbruik te bepalen brengt men klassiek de rechten in de subjectieve zin s.l. 

onder in drie verschillende categorieën. Ten eerste onderscheidt men de subjectieve 

rechten s.s. die aan de houder van het recht een bijzonder zeggenschap over een 

bepaald goed (zakelijke rechten) verstrekken of ten aanzien van een ander persoon 

(vorderingsrechten). Bevoegdheden geven dan weer aan de houder een bijzondere 

macht om in te grijpen in andermans rechtssfeer. Ten slotte komen fundamentele 

rechten en vrijheden aan eenieder toe en houden ze een algemene toelating in om 

naar eigen inzicht te handelen.15 De contractvrijheid en meer bepaald de vrijheid om 

niet te contracteren wordt doorgaans door de rechtsleer ondergebracht in de laatste 

categorie en dus beschouwd als een (fundamentele) vrijheid.16 

                                                
13

  A. VAN OEVELEN, "Algemene rechtsbeginselen in het verbintenissen- en contractenrecht" in M. VAN 

HOECKE (ed.), Algemene rechtsbeginselen, Antwerpen, Kluwer, 1991, (94) 106. Zie ook in deze zin: 

E. SWAENEPOEL, Toetsing van het contractuele evenwicht, Antwerpen, Intersentia, 2011, nr. 631. 

14
  Cass. 7 oktober 2011, Juristenkrant 2011, 1, Pas. 2011, 2148, concl. A. HENKES, RW 2012-13, te 

verschijnen met noot S. JANSEN en S. STIJNS, TBBR 2012, te verschijnen met noot A. DE BOECK. 

15
  Zie voor deze indeling: W. VAN GERVEN, M.M.V. S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 

2006, 76. Zie ook: E. SWAENEPOEL, Toetsing van het contractuele evenwicht, Antwerpen, Intersentia, 
2011, 367. Zie gelijkaardig: L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, 

Intersentia, 2000, 304. Met andere bewoordingen: P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, I, 
Brussel, Bruylant, 2010, 62-73. Zie voor een eigen indeling: T. LÉONARD, Conflits entre droits 

subjectifs, libertés civiles et intérêts légitimes, Brussel, Larcier, 2005, nrs. 221 e.v., 304 e.v. en 438. 

16
  J.F. ROMAIN, "La liberté de commerce et le refus de contracter", TBBR 1994, (440) 452; E. 

SWAENEPOEL, Toetsing van het contractuele evenwicht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 373; W. VAN 

GERVEN en S. LIERMAN, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I, Algemeen Deel, Mechelen, Kluwer, 

2010, 390. Vgl. I. DURANT, "La rupture unilatérale des pourparlers ou l'exercice d'une liberté 
surveillée" in X. (ed.), La volonté unilatérale, Brussel, Jeune barreau de Bruxelles, 2008, (39) 56 (het 
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10. Valt de vrijheid om niet te contracteren onder het toepassingsgebied van het 

verbod op rechtsmisbruik? – Twee verschillende opvattingen worden hierover 

verdedigd. 

Een eerste strekking voert aan dat alleen subjectieve rechten s.s. vatbaar zijn voor 

misbruik en dat vrijheden die verkeerd worden aangewend, gesanctioneerd moeten 

worden met de regels inzake de buitencontractuele aansprakelijkheid.17 De theorie 

van het verbod op rechtsmisbruik houdt immers in dat, hoewel een recht binnen zijn 

formele of externe grenzen wordt uitgeoefend, er ook interne grenzen aan dat recht 

bestaan en deze worden overschreden bij rechtsmisbruik.18 Hieruit kan worden 

afgeleid dat rechten een dubbele begrenzing kennen: externe en interne grenzen. De 

leer van het rechtsmisbruik veronderstelt dus, volgens deze eerste strekking, rechten 

die voldoende (wettelijk, reglementair of contractueel) afgebakend zijn met externe 

grenzen. Volgens deze redenering valt een vrijheid wegens haar formeel onbegrensd 

karakter niet onder het toepassingsgebied van het verbod op rechtsmisbruik. De 

vrijheid om niet te contracteren wordt beschouwd als een (fundamentele) vrijheid, 

zodat de meeste auteurs van deze opvatting de toepassing van de figuur van 

'misbruik van contractweigering' afwijzen.19 In de lijn van deze strekking wordt 

voorgesteld dat de subjectieve rechten sensu lato voldoende afgebakend of 

gedefinieerd moeten zijn om onder het toepassingsgebied van het verbod op 

rechtsmisbruik te vallen.20 Vrijheden en discretionaire bevoegdheden zouden aldus 

onvoldoende afgebakend zijn om vatbaar te zijn voor rechtsmisbruik. Een aantal 

auteurs van deze strekking sluiten echter niet uit dat de contractvrijheid abusievelijk 

                                                
verbreken van onderhandelingen is een vrijheid). Zie anders (de contractvrijheid zou aanleiding 
geven tot (subjectieve) rechten s.s.): L. CORNELIS, "La responsabilité précontractuelle, conséquence 

éventuelle du processus précontractuel", TBBR 1990, (391) 396-398; (Frankrijk) J. GHESTIN en G. 
GOUBEAUX, Traité de droit civil. Introduction générale, Parijs, LGDJ, 1994, 760. 

17
  W. VAN GERVEN en S. LIERMAN, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I, Algemeen Deel, Mechelen, 

Kluwer, 2010, 390, 404-405 en 423; W. VAN GERVEN, m.m.v. S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 

Leuven, Acco, 2006, 76. Zie in deze lijn: L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 
Antwerpen, Intersentia, 2000, 304; E. SWAENEPOEL, Toetsing van het contractuele evenwicht, 

Antwerpen, Intersentia, 2011, 368-369. Zie ook voor Frankrijk: J. GHESTIN en G. GOUBEAUX, Traité de 
droit civil. Introduction générale, Parijs, LGDJ, 1994, 755. Vgl: T. LEONARD, Conflits entre droits 

subjectifs, libertés civiles et intérêts légitimes, Brussel, Larcier, 2005, nrs. 346 en 439; (in dezelfde 
lijn als LEONARD) I. DURANT, "La rupture unilatérale des pourparlers ou l'exercice d'une liberté 

surveillée" in X. (ed.), La volonté unilatérale, Brussel, Jeune barreau de Bruxelles, 2008, (39) nrs. 
17-18. 

18
  L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 306; S. STIJNS, 

"Abus, mais de quel(s) droit(s)?", JT 1990, (33) 39; S. STIJNS, W. VAN GERVEN en P. WÉRY, 

"Chronique de jurisprudence (1985-1995)", JT 1996, (689) 704. Zie ook voor Frankrijk: J. GHESTIN en 
G. GOUBEAUX, Traité de droit civil. Introduction générale, Parijs, LGDJ, 1994, nr. 765. 

19
  E. SWAENEPOEL, Toetsing van het contractuele evenwicht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 377; W. VAN 

GERVEN, M.M.V. S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 76. Ook: T. LEONARD, 

Conflits entre droits subjectifs, libertés civiles et intérêts légitimes, Brussel, Larcier, 2005, nr. 439. 
Zie ook i.v.m. het onderbreken van onderhandelingen: M. BOLLEN, "Precontractuele 

aansprakelijkheid voor het afspringen van onderhandelingen, in het bijzonder m.b.t. een 
acquisitieovereenkomst", TBBR 2003, (136) 141; I. DURANT, "La rupture unilatérale des pourparlers 

ou l'exercice d'une liberté surveillée" in X. (ed.), La volonté unilatérale, Brussel, Jeune barreau de 
Bruxelles, 2008, (39) nr. 17; H. GEENS, "De grondslagen van de culpa in contrahendo", Jura Falconis 

2003-04, (433) 446. 

20
  S. STIJNS, "Abus, mais de quel(s) droit(s)?", JT 1990, (33) 39-40. 
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kan worden aangewend. De contractvrijheid en dus ook de vrijheid om niet te 

contracteren lijken door deze auteurs te worden beschouwd als subjectieve rechten 

s.s., zodat ze wél vatbaar zijn voor rechtsmisbruik.21 

Een tweede visie is van mening dat de vrijheid om niet te contracteren, hoewel het 

beschouwd wordt als een fundamentele vrijheid, wél vatbaar is voor rechtsmisbruik.22 

Enkele auteurs van deze tweede visie halen aan dat een fundamentele vrijheid niet 

onbegrensd is omdat rekening moet gehouden worden met de fundamentele rechten 

en vrijheden van anderen. Deze vrijheid kan aldus worden misbruikt.23 Andere 

auteurs die deze strekking verdedigen, voeren aan dat alle vrijheden zich moeten 

concretiseren in een welbepaald handelen en dus, net zoals subjectieve rechten s.s., 

vatbaar zijn voor rechtsmisbruik.24 Dit zou volgens deze auteurs ook het geval zijn 

voor de contractvrijheid. 

2. Het arrest van het Hof van Cassatie van 7 oktober 2011 

11. Een duidelijk standpunt – Welke positie wordt in dit debat verdedigd door het Hof 

van Cassatie? Nooit eerder heeft het Hof van Cassatie in dit debat dergelijke 

duidelijke positie met een algemene draagwijdte ingenomen.25 Twee arresten die 

specifiek handelen over de weigering van een (groot)handelaar om een verdeler te 

bevoorraden, bevatten evenwel een eerste aanzet omdat het Hof van Cassatie de 

link aanvaardt tussen het recht om zijn medecontractant te kiezen en 

contractweigering, enerzijds, en de beperking hieraan krachtens het verbod 

rechtsmisbruik, anderzijds. In beide arresten oordeelt het Hof dat de weigering om 

een verdeler te bevoorraden, als die in strijd is met de eerlijke handelsgebruiken 

(toen nog in de zin van artikel 54 van de wet van 14 juli 1971), een rechtsmisbruik 

                                                
21

  L. CORNELIS, "La responsabilité précontractuelle, conséquence éventuelle du processus 
précontractuel", TBBR 1990, (391) 396-398; (Frankrijk) J. GHESTIN en G. GOUBEAUX, Traité de droit 

civil. Introduction générale, Parijs, LGDJ, 1994, 760. 

22
  Zie bv.: D. BONDT, "Precontractuele aansprakelijkheid", TBBR 1993, (93) nrs. 8-10 (alleen 

rechtsmisbruik mogelijk bij een onrechtmatigheid in de rechtsuitoefening, niet bij onregelmatigheden 
ter gelegenheid van de uitoefening van de contractvrijheid); J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de 

droit commercial, I, Brussel, Bruylant, 1976, 160. Een minderheidsstrekking binnen deze tweede 
visie beperkt de toepassing van rechtsmisbruik bij contractweigering tot de situaties wanneer een 

dominante partij weigert te contracteren: L. VAN BUNNEN, "Le traitement jurisprudentiel du refus de 
vente. Etat de la question", (noot onder Cass. 24 september 1992), RCJB 1995, (10) 21-22. 

23
  A. VAN OEVELEN en C. CAUFFMAN, "Contractvrijheid, contractweigering en antidiscriminatie" in X. 

(ed.), Bijzondere overeenkomsten, XXXIVe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva, Mechelen, Kluwer, 

2008, (439) 449. 

24
  J.F. ROMAIN, "La liberté de commerce et le refus de contracter", TBBR 1994, (440) 455-458 en 460; 

P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, I, Brussel, Bruylant, 2010, 325; P. VAN OMMESLAGHE, 
"Abus de droit, fraude aux droits des tiers et fraude à la loi" (noot onder Cass. 10 september 1971), 

RCJB 1976, (303) 325. 

25
  Zo was bv. onduidelijk: Cass. 13 september 1991, Arr. Cass. 1991-92, 38, Pas. 1991, I, 33, RW 

1991-92, noot K. BROECKX (enkel het middel doet een beroep op de stelling dat rechtsmisbruik niet 
van toepassing kan zijn op vrijheden zoals de vrijheid om niet te contracteren, maar het Hof van 

Cassatie is hier niet op ingegaan in zijn antwoord dat handelt over de gevolgen van een aanbod voor 
de aanbieder). 
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kan opleveren.26 In het recente arrest van 7 oktober 2011 wordt echter duidelijk welk 

standpunt het Hof van Cassatie in deze discussie inneemt. 

12. Feiten, antecedenten en uitspraak van het Hof van Cassatie27 – Een kinderarts 

vraagt het ziekenhuis waarin hij werkzaam is de toekenning van het gunstige statuut 

van 'geïntegreerd arts' ("statut de médecin intégré"). Zijn collega’s op de dienst 

pediatrie verkregen reeds dit statuut. De beroepsrechters stellen vast dat om het 

statuut van geïntegreerd arts te verlenen, het ziekenhuis ofwel een nieuwe 

overeenkomst dient te sluiten ofwel de bestaande overeenkomst met de arts dient te 

wijzigen. Het arrest in hoger beroep kwalificeert dit als een 'bijkomende 

rechtshandeling' (“un acte juridique supplémentaire”) omdat er al een vooraf 

bestaande overeenkomst bestond met de arts. Uit het arrest in hoger beroep komt 

immers naar voor dat de arts reeds voordien een contractuele verhouding had met 

een ziekenhuis dat evenwel nadien, ingevolge een fusie, opging in een ander 

ziekenhuis, verweerster in hoger beroep. De kaderovereenkomst naar aanleiding van 

de fusie stelde voorop dat het pecuniair statuut van de gespecialiseerde artsen na de 

fusie behouden zou blijven. Daarnaast verbond het fusieziekenhuis zich ertoe om dit 

statuut van de gespecialiseerde artsen te 'harmoniseren' binnen de drie jaar. Alle 

artsen die het wensten konden binnen deze termijn aansluiten bij het gunstige statuut 

van "médecin intégré", mits het fusieziekenhuis hiermee instemde. Het ziekenhuis 

weigert echter het gevraagde statuut aan de arts toe te kennen waarop de arts 

aanvoert dat deze weigering rechtsmisbruik uitmaakt. 

Op 21 oktober 2007 beslist het hof van beroep te Bergen dat het ziekenhuis geen 

rechtsmisbruik kan worden verweten en dat het ziekenhuis dus het recht had te 

weigeren het gevraagde statuut toe te kennen.28 Het hof van beroep haalt aan dat 

het geschil met het ziekenhuis in casu zijn oorsprong niet vindt in de abusievelijke 

uitoefening door het ziekenhuis van een recht (vatbaar voor misbruik) maar wel in de 

onthouding om een bijkomende rechtshandeling te stellen (niet vatbaar voor 

misbruik). De arts voorziet zich in cassatie en voert, in het eerste middel, aan dat alle 

rechten vatbaar zijn voor rechtsmisbruik, zonder uitzondering. 

Het Hof van Cassatie stelt de arts in het gelijk want het overweegt: “De weigering om 

te contracteren kan een rechtsmisbruik opleveren wanneer het aanwenden van de 

vrijheid om niet te contracteren wordt gebruikt op een wijze die kennelijk de grenzen 

overschrijdt van de normale uitoefening van die vrijheid door een bedachtzaam en 

omzichtig persoon.” Hieruit kan worden afgeleid dat het Hof van Cassatie de theorie 

van het verbod op rechtsmisbruik van toepassing acht op de vrijheid om niet te 

                                                
26

  Cass. 24 september 1992, Arr. Cass. 1991-92, 1129, Pas. 1992, 1049, RCJB 1995, noot L. VAN 

BUNNEN; Cass. 27 juni 1985, Arr. Cass. 1984-85, 1516, Pas. 1985, 1394, RW 1985-86 (verkort), 
1444, noot. 

27
  Zie ook voor een uitgebreide bespreking van de feiten en antecedenten: S. JANSEN en S. STIJNS, 

"Contractweigering kan rechtsmisbruik uitmaken", (noot onder Cass. 7 oktober 2011), RW 2012-13, 

te verschijnen. 

28
  Bergen 21 oktober 2007, AR nr. 2006/RG/524, onuitg. 
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contracteren. Het geannoteerde arrest onderschrijft zo uitdrukkelijk de tweede 

strekking die van mening is dat de vrijheid om niet te contracteren abusievelijk kan 

worden aangewend. 

13. Draagwijdte van het arrest van het Hof van Cassatie van 7 oktober 2011 – Toch 

moet deze uitspraak omzichtig geanalyseerd worden. Afleiden dat onbeperkt 

toepassing kan worden gemaakt van het leerstuk van het verbod op rechtsmisbruik 

bij fundamentele rechten en vrijheden is niet aan de orde. Er moet in dit verband 

worden opgemerkt dat de vrijheid om niet te contracteren door toenemende 

'beperkingen' niet meer kan worden beschouwd als een echte 'vrijheid'. Net zoals het 

eigendomsrecht van artikel 544 BW steeds meer grenzen kende, is dit ook het geval 

voor de vrijheid om niet te contracteren. 

Grenzen aan de vrijheid om niet te contracteren – De vrijheid om niet te contracteren is onderhevig 

aan diverse en toenemende begrenzingen. Ten eerste wordt deze vrijheid beperkt door de 

verplichting dat bepaalde openbare nutsbedrijven moeten contracteren met gebruikers die dit 

verzoeken.
29

 Ook andere sociale en economische wetgeving beperkt (on)rechtstreeks de vrijheid om 

niet te contracteren, zoals het mededingingsrecht (zo kan contractweigering een misbruik van 

machtspositie uitmaken) en het bankrecht (zo is een bank verplicht een zgn. basis-bankdienst aan te 

bieden).
30

 Daarnaast kan de vrijheid om niet te contracteren ook beperkt worden in een vooraf 

bestaand contract. Men kan bijvoorbeeld in een (kader- of voor-)overeenkomst afspreken een 

welbepaald contract te zullen sluiten. Nadien is men verplicht dit contract te sluiten. De weigering te 

contracteren zou in dit geval een wanprestatie uitmaken.
31

 Ten slotte verbieden bv. het 

gelijkheidsbeginsel van de artikelen 10 en 11 GW (via indirecte doorwerking) en de 

antidiscriminatiewetgeving particulieren elkaar te discrimineren. Het discriminatieverbod houdt een 

beperking van de contractvrijheid in, omdat dit moet wijken zodra de rechter een discriminatie 

vaststelt.
32

 Het gelijkheidsbeginsel beperkt eigenlijk zowel de vrijheid om niet te contracteren als de 

vrijheid om te kiezen met wie men wil contracteren (zie daarom ook infra, B). 

                                                
29

  P. DEVUYST en G. WALRAVENS, v° Electricité et gaz, RPDB 2007, (200) 497 e.v.; S. STIJNS, Leerboek 

verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, nrs. 41 en 60; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des 
obligations, I, Brussel, Bruylant, 2010, nrs. 355 en 357. 

30
  Zie over de mededingingswetgeving: J. STUYCK, I. BUELENS en D. COUNYE, "Verkoopsweigering en 

eerlijke handelsgebruiken", TBH 1995, (788) 788-805; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, I, 

Brussel, Bruylant, 2010, nr. 361. Zie over de basis-bankdienst en de huurwaarborg: R. STEENNOT, 
"De impact van het privaatfinancieel recht op de wilsautonomie, de contractvrijheid en het 

consensualisme" in R. FELTKAMP en F. VANBOSSELE (eds.), Wilsautonomie, contractsvrijheid en 
ondernemingscontracten, Antwerpen, Intersentia, 2011, (115) 125-131. 

31
  P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, I, Brussel, Bruylant, 2010, 542-543. Zie i.v.m. 

verkoopweigering: A. VAN OEVELEN en C. CAUFFMAN, "Contractvrijheid, contractweigering en 

antidiscriminatie" in X. (ed.), Bijzondere overeenkomsten, XXXIVe Postuniversitaire Cyclus Willy 
Delva, Mechelen, Kluwer, 2008, (439) 444. 

32
  Zie hierover: S. STIJNS en E. SWAENEPOEL, "De evolutie van de basisbeginselen in het 

contractenrecht, geïllustreerd aan de hand van het contractueel evenwicht" in I. SAMOY (ed.), 

Evolutie van de basisbeginselen van het contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, (1) nr. 28; K. 
VANDERSCHOT, "De bestrijding van discriminatie in het gemeen contractenrecht" in S. STIJNS en P. 

WÉRY (eds.), Antidiscriminatiewet en contracten, Brugge, die Keure, 2006, (43) 43-68; A. VAN 

OEVELEN en C. CAUFFMAN, "Contractvrijheid, contractweigering en antidiscriminatie" in X. (ed.), 

Bijzondere overeenkomsten, XXXIVe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva, Mechelen, Kluwer, 2008, 
(439) 464-481. 
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Misschien dat dus het onderscheid tussen 'subjectieve rechten s.s.', 'bevoegdheden' 

en 'vrijheden' niet meer het gepaste instrument is om het toepassingsgebied van het 

verbod op rechtsmisbruik af te bakenen (zie supra, nr. 10). De vraag of een 

subjectief recht s.l. al dan niet een afgebakend karakter heeft (de zgn. externe 

begrenzing) lijkt ons daarentegen aan pertinentie te winnen.33 De graad van 

afbakening zal beslissend zijn voor de toepasselijkheid van het verbod op 

rechtsmisbruik. In dit perspectief kan een vrijheid die toenemende begrenzingen 

kent, net als een begrensd recht vatbaar zijn voor rechtsmisbruik. Zo kunnen de 

interne grenzen van de 'vrijheid niet te contracteren' overschreden worden, zonder 

dat de externe grenzen overschreden worden. 

14. Misbruik van contractweigering: de grondslag – Men mag het verbod op misbruik 

van contractweigering in beginsel niet steunen op de uitvoering te goeder trouw van 

overeenkomsten (art. 1134, derde lid BW). Bij contractweigering is immers nog geen 

contract gesloten en bevindt men zich niet in de uitvoeringsfase van de 

overeenkomst. De meest gepaste grondslag van misbruik van contractweigering is 

o.i. art. 1382 BW,34 net zoals het verbod op misbruik van het eigendomsrecht op 

deze grondslag is gebaseerd.35 Wij dienen evenwel te benadrukken dat misbruik van 

contractweigering evenwel uitzonderlijk zal kunnen steunen op de uitvoering te 

goeder trouw en op de regels van de contractuele aansprakelijkheid (art. 1134, derde 

lid BW), wanneer de contractweigering de foutieve niet-nakoming zou uitmaken van 

een vooraf bestaande overeenkomst die u verplicht tot contracteren. 

15. Misbruik van contractweigering: het criterium – Rechtsmisbruik veronderstelt 

steeds dat de (abusievelijke) handelingen van de titularis van een recht vallen onder 

één van de criteria van rechtsmisbruik. Het Hof van Cassatie wendt in het arrest van 

7 oktober 2011 het algemeen criterium aan: "de vrijheid om niet te contracteren wordt 

gebruikt op een wijze die kennelijk de grenzen overschrijdt van de normale 

uitoefening van die vrijheid door een bedachtzaam en omzichtig persoon". Aangezien 

dit arrest de principiële aanvaarding inhoudt dat contractweigering rechtsmisbruik 

kan uitmaken, kunnen in de toekomst ook de bijzondere criteria van rechtsmisbruik 

gebruikt worden.36 In de doctrine gaan stemmen op om een nieuw bijzonder criterium 

te aanvaarden, nl. het beschamen van het legitieme vertrouwen.37 Dit bijzondere 

                                                
33

  In deze zin: S. STIJNS, "Abus, mais de quel(s) droit(s)?", JT 1990, (33) 39-40. Zie ook voor Frankrijk: 

J. GHESTIN en G. GOUBEAUX, Traité de droit civil. Introduction générale, Parijs, LGDJ, 1994, 755. 

34
  Zie ook in deze zin: L. CORNELIS, "La responsabilité précontractuelle, conséquence éventuelle du 

processus précontractuel", TBBR 1990, (391) 396-398; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, I, 
Brussel, Bruylant, 2010, 564. 

35
  S. STIJNS en H. VUYE, "Tendances et réflexions en matière d'abus de droit en droit des biens" in X. 

(ed.), Eigendom, Brugge, die Keure, 1996, (97) nr. 23. 

36
  Zie ook in deze zin: J.F. ROMAIN, "La liberté de commerce et le refus de contracter", TBBR 1994, 

(440) 458; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, I, Brussel, Bruylant, 2010, 564-565. 

37
  Zie bv. uitgebreid: S. STIJNS en I. SAMOY, "La confiance légitime en droit des obligations" in S. STIJNS 

en P. WERY (eds.), De bronnen van niet-contractuele verbintenissen, Brugge, die Keure, 2007, (47) 

nrs. 22 en 83. Zie ook: S. JANSEN en S. STIJNS, "Rechtsverwerking aanvaard als toepassing van 
rechtsmisbruik?", (noot onder Cass. 1 oktober 2010), RW 2011-12, (143) nrs. 4 en 10; S. STIJNS, W. 
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criterium zou uitermate geschikt zijn geweest om misbruik van contractweigering in 

het geannoteerde arrest vast te stellen. Er was immers in casu sprake van een 

specifieke juridische context. Het ziekenhuis wekte het vertrouwen van de arts dat er 

binnen een termijn van drie jaar na de fusie spoedig een harmonisatie zou komen 

van het financiële statuut van gespecialiseerde artsen. Dit opgewekte vertrouwen 

werd bevestigd aangezien de (jongere) collega’s van de dienst pediatrie wel het 

statuut van geïntegreerd arts verkregen. Bijkomende parallel is dat bij het afbreken 

van contractonderhandelingen (een aspect van de contractvrijheid dat minder 

grenzen kent) men het criterium van het beschamen van het gewekte vertrouwen 

ook zou kunnen hanteren als misbruikcriterium, maar uiteraard enkel in het geval 

men de figuur van rechtsmisbruik ook hier zou willen toepassen, in plaats van de 

culpa in contrahendo.38 

16. Misbruik van contractweigering: de sanctie – Wat betreft de sanctie van misbruik 

van contractweigering heeft het Hof van Cassatie in het besproken arrest geen 

uitspraak gedaan. De klassieke redenering is dat de sanctie op rechtsmisbruik 

bestaat uit het opleggen van het 'best passende herstel', dat een einde maakt aan de 

onwettige toestand.39 De sanctie van het rechtsmisbruik moet dus tot resultaat 

hebben dat aan de abusievelijke handeling elk rechtsgevolg wordt ontnomen.40 Bij 

misbruik van contractweigering zijn er meerdere interpretaties mogelijk over wat dit 

'best passende herstel' zou kunnen inhouden.  

Men kan aannemen dat bij contractweigering een 'keuzerecht' voorhanden is. Men 

heeft immers de keuze tussen twee mogelijkheden: niet contracteren of wél 

contracteren. Bij misbruik van het keuzerecht bij contractweigering zou dan, naar 

analogie met de sanctie voor een abusievelijke aanwending van het keuzerecht uit 

artikel 1184 BW, het alternatief door de rechter worden opgelegd.41 De ombuiging 

van de keuze om niet te contracteren naar wél te contracteren zou neerkomen op 

een gedwongen contractsluiting. Toch lijkt deze redenering enkel van toepassing te 

                                                
VAN GERVEN en P. WÉRY, "Chronique de jurisprudence (1985-1995)", JT 1996, (689) 707; W. VAN 

GERVEN, M.M.V. S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 127-128. 

38
  Immers bij het afbreken van contractonderhandelingen hanteert men vaak het beschamen van het 

rechtmatig gewekt vertrouwen om een fout of culpa in contrahendo vast te stellen (in de zin van art. 

1382 BW): I. DURANT, "La rupture unilatérale des pourparlers ou l'exercice d'une liberté surveillée" in 
X. (ed.), La volonté unilatérale, Brussel, Jeune barreau de Bruxelles, 2008, (39) nrs. 27-31; S. STIJNS 

en I. SAMOY, "La confiance légitime en droit des obligations" in S. STIJNS en P. WÉRY (eds.), De 
bronnen van niet-contractuele verbintenissen, Brugge, die Keure, 2007, (47) 69-70. Zie ook bv.: Kh. 

Kortrijk 12 december 2007, TBH 2009, 909 (het staat aan de partijen principieel vrij de 
onderhandelingen tot het sluiten van een overeenkomst af te breken, op voorwaarde dat zij van die 

vrijheid geen misbruik maken en evenmin afbreuk doen aan een bij de wederpartij gewekt 
vertrouwen). 

39
  Zie Proc.-Gen. GANSHOF VAN DER MEERSCH, concl. bij Cass. 10 september 1971, Arr. Cass. 1972, 40-

41. 

40
  S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, 71; S. STIJNS, W. VAN 

GERVEN en P. WÉRY, "Chronique de jurisprudence (1985-1995)", JT 1996, (689) 707-708. 

41
  Zie voor artikel 1184 BW: Cass. 16 januari 1986, Arr.Cass. 1985-86, 683, JT 1986, 404, Pas. 1986, 

I, 602, RCJB 1991, 5, noot M. FONTAINE, RRD 1986, 37, RW 1987-88, 1470, noot A. VAN OEVELEN, 

TBBR 1987, 130; S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van 
overeenkomsten, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1994, nr. 310. 
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zijn bij de sanctionering van contractuele rechten die abusievelijk worden aangewend 

en dus bij contracten die niet te goeder trouw worden uitgevoerd (toepassing van 

1134, derde lid BW). Dit is het geval bij een abusievelijke aanwending van artikel 

1184 BW. 

In de huidige zaak is nog geen sprake van een overeenkomst en het rechtsmisbruik 

zou dan ook gebaseerd moeten worden op artikel 1382 BW (zie infra, nr. 14). De 

sanctie dient in dit laatste geval te bestaan uit het integrale herstel van de schade. 

Dit herstel zal bij voorkeur in natura plaatsvinden.42 Herstel in natura bij 

contractweigering zou dan opnieuw bestaan in de gedwongen contractsluiting. Toch 

wordt terecht betoogd dat dit niet aanvaardbaar is omdat dit niet of zeer moeilijk 

verenigbaar is met de contractvrijheid.43 Het herstel kan ook subsidiair bij equivalent 

plaatsvinden. Dit komt neer op een schadevergoeding. Deze laatste piste moet o.i. 

verkozen worden boven de gedwongen contractsluiting. Er dient immers een verschil 

in sanctie te bestaan naar gelang er al dan niet een vooraf bestaande overeenkomst 

voorhanden is bij een contractweigering. Als er sprake is van een contractweigering 

waar een vooraf bestaande plicht tot contracteren overeengekomen is, kan de 

sanctie wél bestaan in het sluiten van de overeenkomst die de uitvoering in natura 

uitmaakt van een contractuele verbintenis die niet wordt nagekomen. Als er echter 

sprake is van een contractweigering waar geen vooraf bestaande overeenkomst 

voorhanden is, zou de sanctie moeten bestaan in schadevergoeding. 

Het is op het eerste gezicht onduidelijk waarom het Hof van Cassatie de omweg van 

het rechtsmisbruik zou verkiezen om schadevergoeding te bekomen bij 

contractweigering, terwijl dit ook kan worden verkregen via de leer van de culpa in 

contrahendo en de rechtstreekse toepassing van het buitencontractueel 

aansprakelijkheidsrecht. In het geannoteerde arrest had het Hof evenwel geen keuze 

vermits eiser in cassatie zelf in hoger beroep en in zijn cassatiemiddel uitsluitend de 

piste van het rechtsmisbruik had gekozen. Een mogelijke verklaring hiervoor is 

misschien dat de criteria van het verbod op rechtsmisbruik meer houvast boden aan 

de betrokken arts dan de algemene zorgvuldigheidsplicht van het foutbegrip van 

artikel 1382 BW. 

                                                
42

  Bv. Cass. 20 januari 1993, Arr. Cass. 1993, 74, Pas. 1993, I, 67. 

43
  Zie voor argumenten: A. VAN OEVELEN en C. CAUFFMAN, "Contractvrijheid, contractweigering en 

antidiscriminatie" in X. (ed.), Bijzondere overeenkomsten, XXXIVe Postuniversitaire Cyclus Willy 

Delva, Mechelen, Kluwer, 2008, (439) 455. Zie ook in verband met contractweigering en 
antidiscriminatie: A. DE BOECK, "Doorwerking van het gelijkheidsbeginsel in het contractenrecht. De 

contractsvrijheid in het nauw gedreven?" in UFSIA (ed.), Vrijheid en gelijkheid. De horizontale werking 
van het gelijkheidsbeginsel en de nieuwe antidiscriminatiewet, Antwerpen, Maklu, 2003, (413) 432; 

K. VANDERSCHOT, "De bestrijding van discriminatie in het gemeen contractenrecht" in S. STIJNS en P. 
WÉRY (eds.), Antidiscriminatiewet en contracten, Brugge, die Keure, 2006, (43) nrs. 22-24. 
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B. Vrijheid om te kiezen met wie men wil contracteren: het gelijkheidsbeginsel 

17. Algemeen – De contractvrijheid houdt tevens in dat men in beginsel vrij kan 

kiezen met wie men wil contracteren. Dit betekent dat iedere burger vrij, volgens 

eigen inzichten en doelstellingen, zijn contractpartner kan kiezen. Deze vrijheid kent 

echter een beperking door het gelijkheidsbeginsel zoals ingevuld door de 

antidiscriminatiewetten van 10 mei 200744 en het antidiscriminatiedecreet van 10 juli 

200845 die onder meer tot doel hebben de Europese antidiscriminatie-richtlijnen om 

te zetten.46 Ten tweede beperkt ook het publiekrechtelijke gelijkheidsbeginsel vervat 

in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet de contractvrijheid van particulieren.47 Ten 

slotte moet worden herhaald dat de vrijheid om zijn medecontractant te kiezen, nauw 

aansluit bij de vrijheid om niet te contracteren. Wij zullen dus ook de link leggen met 

contractweigering nadat het wettelijke kader van het gelijkheidsbeginsel is geschetst. 

1. De antidiscriminatiewetten van 10 mei 2007 en het antidiscriminatiedecreet 

van 10 juli 2008 

a. Algemeen 

18. Inleiding – De federale antidiscriminatiewetten van 10 mei 2007 zijn gekomen na 

de vernietiging van een aantal bepalingen van de antidiscriminatiewet van 200348 

door het Grondwettelijk Hof.49 Omwille van deze vernietiging en de verplichting tot 

omzetting van Europese richtlijnen, heeft de wetgever drie nieuwe 

antidiscriminatiewetten ingevoerd: de genderwet (die tot doel heeft discriminatie 

tussen mannen en vrouwen te bestrijden), de antiracismewet (die tot doel heeft 

                                                
44

  De eerste wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen mannen en vrouwen, B.S. 30 

mei 2007 (hierna: de genderwet). De tweede wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde 
vormen van discriminatie, B.S. 30 mei 2007 (hierna: de algemene antidiscriminatiewet). De derde 

wet van 10 mei 2007 wijzigt (nogmaals) de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door 
racisme of xenophobie ingegeven daden (hierna: de antiracismewet). 

45
  Vlaams decreet 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en 

gelijkebehandelingsbeleid, B.S. 23 september 2008. 

46
  Zie voor een uitgebreid overzicht van de omgezette richtlijnen per antidiscriminatiewet: S. JANSEN, 

"De invloed van het Europese antidiscriminatierecht op privaatrechtelijke verhoudingen" in I. SAMOY, 

V. SAGAERT en E. TERRYN (eds.), Invloed van het Europese recht op het Belgische privaatrecht, 
Antwerpen, Intersentia, 2012, (145) 187, voetnoot 210. 

47
  We laten in deze bijdrage de ontwikkelingen van het gelijkheidsbeginsel in horizontale relaties op 

Unierechtelijk vlak en met betrekking tot het EVRM buiten beschouwing. Zie hierover: S. JANSEN, 

"De invloed van het Europese antidiscriminatierecht op privaatrechtelijke verhoudingen" in I. SAMOY, 
V. SAGAERT en E. TERRYN (eds.), Invloed van het Europese recht op het Belgische privaatrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2012, (145) 150-173. 

48
  Zie uitgebreid over de antidiscriminatiewet van 2003: D. DE PRINS, S. SOTTIAUX en J. VRIELINK, 

Handboek discriminatierecht, Mechelen, Kluwer, 2005, 593 p. 

49
  GwH 6 oktober 2004, nr. 157/2004. Deze wet van 2003 werd onder andere gedeeltelijk vernietigd 

omwille van het feit dat er een gesloten lijst van discriminatiegronden was die de begrippen ‘taal’ en 
‘politieke overtuiging’ niet bevatte en dat de strafrechtelijke bepalingen zouden ingaan tegen de vrije 

meningsuiting. Zie ook D. DE PRINS en J. VRIELINK, “Die Wiederkehr des Gleichen. Het Grondwettelijk 
Hof en de (federale) discriminatiewetgeving”, TBP 2009/10, (579) 580. 
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discriminatie op grond van racisme te bestrijden) en de algemene 

antidiscriminatiewet (die tot doel heeft discriminatie op andere gronden te bestrijden). 

Op 10 juli 2008 werd daarnaast nog een antidiscriminatiedecreet ingevoerd dat een 

kader schept voor het Vlaamse gelijkekansenbeleid en voor de bestrijding van 

discriminatie met betrekking tot de bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschap. 

De nieuwe antidiscriminatiewetten en het Vlaamse antidiscriminatiedecreet 

verbieden o.m. ongerechtvaardigde ongelijke behandelingen in particuliere relaties. 

In de artikelen 12 antiracismewet, 19 genderwet, 14 algemene antidiscriminatiewet 

en 15 juncto 20 antidiscriminatiedecreet worden directe discriminatie,50 indirecte 

discriminatie,51 de opdracht tot discrimineren en intimidatie verboden. Hun 

werkingssfeer beperkt zich tot het vooropgestelde personele en materiële 

toepassingsgebied (zie infra). In deze context zullen we de discriminatoire 

contractweigering kaderen. 

Het personele toepassingsgebied: de discriminatiegronden – De drie antidiscriminatiewetten en het 

antidiscriminatiedecreet verbieden de voornoemde vormen van discriminatie op basis van een zgn. 

'gesloten lijst' van discriminatiegronden.
52

 Art. 3 antiracismewet verbiedt discriminatie op grond van 

nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming. Art. 3 

genderwet bestrijdt discriminatie op grond van geslacht. Art. 4 van deze wet stelt geslacht gelijk met 

zwangerschap, bevalling, moederschap en transseksualiteit. Art. 3 algemene antidiscriminatiewet 

verbiedt dan weer discriminatie op grond van leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, 

geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, huidige of toekomstige 

gezondheidstoestand, een handicap, een fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst.
53

 

Deze gesloten lijst werd aangevochten voor het Grondwettelijk Hof omdat deze lijst zelf 

discriminatoir zou zijn.
54

 In een arrest van 12 februari 2009 van het Grondwettelijk Hof werd beslist 

dat de wetgever bepaalde discriminatiegronden, die hij beschermenswaardig acht, beter mag 

beschermen dan andere discriminatiegronden.
55

 Bepaalde discriminatiegronden staan door deze 

                                                
50

  Er is sprake van directe discriminatie indien een niet gerechtvaardigd verschil in behandeling 
rechtstreeks wordt gebaseerd op één van de discriminatiegronden. 

51
  Er is sprake van indirecte discriminatie indien een niet gerechtvaardigd verschil in behandeling 

gebaseerd op een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze personen gekenmerkt 
door een bepaalde discriminatiegrond, in vergelijking met andere personen bijzonder kan benadelen. 

52
  Dit betekent dat enkel de gronden die worden opgesomd in de wet, beschermd zijn. De 

antidiscriminatiewet van 2003 bevatte initieel ook een gesloten lijst van discriminatiegronden. Deze 

werd echter aangevochten voor het Grondwettelijk Hof (GwH 6 oktober 2004, nr. 157/2004, B14-15). 
Het Hof besloot de gesloten lijst te vernietigen met de motivatie dat er een verschil in behandeling 

was en dat een discriminatiegrond, die niet in de vermelde gronden beschreven werd, de indruk 
wekte ‘minder beschermenswaardig’ te zijn. Daarna specificeerde men dat er geen verantwoording 

bestond voor een verschil in behandeling op grond van ‘taal’ en ‘politieke overtuiging’. Zo werd het 
toenmalige art. 2, §1 van die wet vernietigd. 

53
  Zie art. 16, §3, §4 en §5 voor de lijst van discriminatiegronden in het antidiscriminatiedecreet. 

54
  GwH 12 februari 2009, nr. 17/2009, B13 e.v. 

55
  Volgens het Hof genieten de slachtoffers van discriminatie op een andere grond wél 

rechtsbescherming door een beroep te doen op de civiele aansprakelijkheid en de nietigverklaring 

van discriminerende contractuele bedingen op grond van de artikelen 6, 1131 en 1133 BW 
(strijdigheid met de openbare orde). Zie ook hierover: D. DE PRINS en J. VRIELINK, "Die Wiederkehr 

des Gleichen. Het Grondwettelijk Hof en de (federale) discriminatiewetgeving", TBP 2009-10, (579) 
592-593; D. DE PRINS, "Het Grondwettelijk Hof en de federale discriminatiewetten" in C. BAYART, S. 
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rechtspraak een trede hoger op de beschermingsladder dan andere gronden. Men spreekt ook wel 

eens over een 'hiërarchie van discriminatiegronden'.
56

 Het Grondwettelijk Hof erkent echter in een 

arrest van 2 april 2009 een bijkomende discriminatiegrond, de ‘syndicale overtuiging’.
57

 Hieruit kan 

men afleiden dat de gesloten lijst gedeeltelijk gesneuveld is en dat het Hof een 'openingsclausule' 

creëert voor niet-opgenomen gronden in de gesloten lijst.
58

 Deze rechtspraak werd voor het 

antidiscriminatiedecreet herhaald in een arrest van 16 juli 2009.
59

 

Het materiële toepassingsgebied – Contractweigering in een particuliere relatie valt binnen het 

(ruime) materiële toepassingsgebied en kan dus een verboden discriminatie uitmaken. Inderdaad, 

de antidiscriminatiewetten hebben betrekking, zowel in de overheidssector als in de particuliere 

sector, op de toegang tot en het aanbieden van goederen en diensten die publiekelijk beschikbaar 

zijn, de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid, de arbeidsbetrekkingen, het lidmaatschap 

van of de betrokkenheid bij een werkgevers- of werknemersorganisatie of enige organisatie waarvan 

de leden een bepaald beroep uitoefenen, waaronder de voordelen die deze organisaties bieden, en 

de toegang tot en de deelname aan, alsook elke andere uitoefening van een economische, sociale, 

culturele of politieke activiteit toegankelijk voor het publiek. Uit dit toepassingsgebied kan worden 

afgeleid dat de antidiscriminatiewetgeving onmiskenbaar discriminatie verbiedt in particuliere 

relaties.
60

 

Rechtvaardigingsgronden – Een ongelijke behandeling tussen particulieren is niet automatisch 

verboden, doch is slechts verboden en discriminatoir als het verschil in behandeling niet 

gerechtvaardigd kan worden. SOTTIAUX omschrijft de verschillende rechtvaardigingssystemen als 

‘open’
61

 of ‘gesloten’
62

, met daartussen een heel scala van zgn. ‘tussenvormen’.
63

 Volgens deze 

                                                
SOTTIAUX en S. VAN DROOGHENBROECK (eds.), Actuele topics discriminatierecht, Brugge, die Keure, 
2010, (1) 21. 

56
  D. DE PRINS, "Het Grondwettelijk Hof en de federale discriminatiewetten" in C. BAYART, S. SOTTIAUX 

en S. VAN DROOGHENBROECK (eds.), Actuele topics discriminatierecht, Brugge, die Keure, 2010, (1) 

22. 

57
  GwH 2 april 2009, nr. 64/2009. 

58
  DE PRINS stelt drie voorwaarden voorop opdat het Grondwettelijk Hof een grond kan toevoegen aan 

de gesloten lijst: 1) een grond moet belangrijk zijn en moet dus voorkomen in internationale 

verdragen voor de bescherming van de mensenrechten; 2) een dergelijke ‘belangrijke’ grond mag 
niet uitdrukkelijk door het parlement worden verworpen en tenslotte 3) mag de bestaande wetgeving 

niet in een evenwaardige bescherming voorzien als het discriminatieverbod in de algemene 
antidiscriminatiewet: D. DE PRINS, "Het Grondwettelijk Hof en de federale discriminatiewetten" in C. 

BAYART, S. SOTTIAUX en S. VAN DROOGHENBROECK (eds.), Actuele topics discriminatierecht, Brugge, 
die Keure, 2010, (1) 25-26. 

59
  GwH 16 juli 2009, nr. 123/2009. Ook hier wordt de ‘syndicale overtuiging’ aan de ‘gesloten’ lijst 

toegevoegd. Het Hof verwijst rechtstreeks naar het arrest van 2 april 2009, nr. 64/2009. 

60
 Zie voor het antidiscriminatiedecreet artikel 20: deze lijst is veeleer eigen aan de gemeenschaps- en 

gewestmateries (zoals o.m. onderwijs, beroepsopleidingen, …). 

61
  Bij een open systeem kan de rechter geval per geval een afweging kan maken tussen de 

discriminerende handeling of uitlating en de aangevoerde rechtvaardigingsgrond en mag nagaan of 

het verschil in behandeling al dan niet objectief gerechtvaardigd wordt door een legitiem doel en dat 
de middelen voor het bereiken van dat doel al dan niet passend en noodzakelijk zijn. 

62
  Slechts welbepaalde rechtvaardigingsgronden zijn toegelaten zoals bv. wezenlijke en bepalende 

beroepsvereisten (bv. in arbeidsbetrekkingen). 

63
  S. SOTTIAUX, "De rechtvaardigingsgronden in het federale discriminatierecht" in C. BAYART, S. 

SOTTIAUX en S. VAN DROOGHENBROECK (eds.), De nieuwe federale antidiscriminatiewetten, Brugge, 
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auteur is ons recht met haar antidiscriminatiewetgeving de weg van ‘het gemengde 

rechtvaardigingsysteem’ ingeslaan. BAYART en BOSMANS vatten samen dat er een open systeem is 

voor de rechtvaardiging van een indirect onderscheid en een gemengd systeem voor een direct 

onderscheid.
64,65 

Als men bijvoorbeeld discriminatoir weigert te contracteren met een persoon 

omwille van zijn ras (i.e. een direct onderscheid), kan dit in principe niet gerechtvaardigd worden 

(volledig gesloten systeem). Toch bestaan er uitzonderingen op dit gesloten systeem met betrekking 

op arbeidsbetrekkingen. Een direct onderscheid kan hier worden gerechtvaardigd op basis van 

wezenlijke en bepalende beroepsvereisten en als het onderscheid een toegelaten maatregel van 

positieve actie is.
66,67

 

19. (Burgerlijke) sancties en bewijslast – De nieuwe antidiscriminatiewetgeving bevat 

een uitgebreid sanctieapparaat, waaronder burgerlijke sancties. Discriminerende 

bedingen in contracten zijn nietig.68 Het slachtoffer kan ook in bepaalde gevallen een 

forfaitaire schadevergoeding of een schadevergoeding naar werkelijke schade 

vorderen overeenkomstig het contractuele of het buitencontractuele 

aansprakelijkheidsrecht.69 Voorts is er een verbod op represailles.70 De rechter kan 

tevens een dwangsom opleggen of een stakingsvordering toekennen.71 Om het 

afschrikwekkende effect te vergroten voorziet de wetgeving daarnaast in 

                                                
die Keure, 2008, (229) 230-231 en 235. 

64
  C. BAYART en I. BOSMANS, "De federale antidiscriminatiewetten en arbeidsbetrekkingen in de private 

sector: algemeen overzicht" in C. BAYART, S. SOTTIAUX en S. VAN DROOGHENBROECK (eds.), De 

nieuwe federale antidiscriminatiewetten, Brugge, die Keure, 2008, (537) 654-656. 

65
  De antidiscriminatiewetten definiëren het begrip ‘direct onderscheid’ als “de situatie die zich voordoet 

wanneer iemand ongunstiger wordt behandeld dan een ander in een vergelijkbare situatie wordt, is 
of zou worden behandeld op basis van het geslacht". De antidiscriminatiewetten definiëren het 

begrip ‘indirect onderscheid’ als “de situatie die zich voordoet wanneer een ogenschijnlijk neutrale 
bepaling, maatstaf of handelswijze personen van een bepaald geslacht, in vergelijking met andere 

personen bijzonder kan benadelen.” Zie uitgebreid over het direct/indirect onderscheid: C. BAYART 
en C. DEITEREN, "Direct en indirect onderscheid" in C. BAYART, S. SOTTIAUX en S. VAN 

DROOGHENBROECK (eds.), De nieuwe federale antidiscriminatiewetten, Brugge, die Keure, 2008, 
(171) 171-225. 

66
  Zie bv.: S. SOTTIAUX, "De rechtvaardigingsgronden in het federale discriminatierecht" in C. BAYART, 

S. SOTTIAUX en S. VAN DROOGHENBROECK (eds.), De nieuwe federale antidiscriminatiewetten, Brugge, 

die Keure, 2008, (229) 248. 

67
  Dit voorbeeld geldt slechts voor de besproken discriminatiegrond en het aangehaalde 

toepassingsgebied, aangezien voor elke discriminatiegrond en voor elk toepassingsgebied andere 
regels gelden inzake de rechtvaardiging. 

68
  Zie art. 15 algemene antidiscriminatiewet, art. 20 genderwet, art. 13 antiracismewet, art. 27 

antidiscriminatiedecreet. Zie voor meer informatie over de burgerlijke sancties: J.-F. GERMAIN en C. 

EYBEN, "Les sanctions civiles. La nullité et les dommages et intérêts forfaitaires" in C. BAYART, S. 
SOTTIAUX en S. VAN DROOGHENBROECK (eds.), De nieuwe federale antidiscriminatiewetten, Brugge, 

die Keure, 2008, (333) 333-360. 

69
  Art. 18 algemene antidiscriminatiewet, art. 23 genderwet, art. 16 antiracismewet, art. 28 

antidiscriminatiedecreet. 

70
  Art. 16-17 algemene antidiscriminatiewet, art. 21-22 genderwet, art. 14-15 antiracismewet, art. 37-38 

antidiscriminatiedecreet. 

71
  Art. 19-20 algemene antidiscriminatiewet, art. 24-25 genderwet, art. 17-18 antiracismewet, art. 29-30 

antidiscriminatiedecreet. Zie over de stakingsvordering: G. CLOSSET-MARCHAL en S. VAN 

DROOGHENBROECK, "L’action en cessation en matière de discrimination" in C. BAYART, S. SOTTIAUX en 

S. VAN DROOGHENBROECK (eds.), De nieuwe federale antidiscriminatiewetten, Brugge, die Keure, 
2008, (361) 361-414. 
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strafrechtelijke sancties.72 Bovendien is er voorzien in regelgeving omtrent de 

(omkering van de) bewijslast en over bewijsmiddelen zoals praktijktests, patronen 

van ongunstige behandeling en statistische gegevens.73 

20. Contractvrijheid en antidiscriminatie – Rekening houdend met het personele en 

het materiële toepassingsgebied van de antidiscriminatiewetten en het 

antidiscriminatiedecreet, is het dus in contractuele relaties tussen particulieren 

onderling verboden te discrimineren. Bij het sluiten van een contract zal 

discriminerend gedrag vooral tot uiting komen door een contractweigering of door het 

opleggen van discriminerende contractuele voorwaarden.74 De volgende recente 

toepassingsgevallen in de rechtspraak illustreren dergelijke ongeoorloofde 

discriminerende contractweigeringen. 

b. Toepassingen in de lagere rechtspraak 

21. Discriminatoire contractweigeringen in de horeca – Discriminatoire 

contractweigeringen doen zich in de eerste plaats vaak voor in de context van het 

uitgaansleven en de horeca. Een vordering tot staking werd bijvoorbeeld ingewilligd 

in een vonnis van 4 november 2009 van de rechtbank van eerste aanleg te 

                                                
72

  Maar betreffende het contractenrecht zou alleen discriminatie op grond van nationaliteit, een 

zogenaamd ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming in bepaalde situaties een 
strafrechtelijke sanctionering kennen (zie artikelen 24-25 antiracismewet); zie ook: N. VAN LEUVEN, 

Contracten en mensenrechten. Een mensenrechtelijke lezing van het contractenrecht, Antwerpen, 
Intersentia, 2009, 121-122; Zie voor overige strafrechtelijke bepalingen: Titel IV algemene 

antidiscriminatiewet, genderwet en antiracismewet, artikelen 31-35 antidiscriminatiedecreet. Zie voor 
meer informatie B. BLERO, "L’incrimination pénale de la discrimination en question" in C. BAYART, S. 

SOTTIAUX en S. VAN DROOGHENBROECK (eds.), De nieuwe federale antidiscriminatiewetten, Brugge, 
die Keure, 2008, (463) 463-506. Zie het arrest GwH 12 februari 2009, nr. 17/2009, B.40-B.53 over 

onder meer het strafrechtelijk legaliteitsbeginsel. Zie tevens: D. DE PRINS, "Het Grondwettelijk Hof en 
de federale discriminatiewetten" in C. BAYART, S. SOTTIAUX en S. VAN DROOGHENBROECK (eds.), 

Actuele topics discriminatierecht, Brugge, die Keure, 2010, (1) 34-35. 

73
  Titel V algemene antidiscriminatiewet, genderwet en antiracismewet; Afdeling VI 

antidiscriminatiedecreet. Zie voor meer informatie: J. RORIVE en V. VAN DER PLANCKE, "Quels 
dispositifs pour prouver la discrimination?" in C. BAYART, S. SOTTIAUX en S. VAN DROOGHENBROECK 

(eds.), De nieuwe federale antidiscriminatiewetten, Brugge, die Keure, 2008, (415) 415-462. 

74
  Alhoewel het materieel toepassingsgebied (zie supra, nr. 18) de indruk wekt dat de wetten enkel de 

fase van de contractsluiting viseert, moet men aannemen dat er ook problemen van discriminatie 
kunnen rijzen in de fase van de uitvoering en van de beëindiging van een contract. De ruime 

bewoordingen van de antidiscriminatiewetgeving sluiten niet uit dat ook die fasen begrepen zijn. 
Bovendien mag niet alleen in een aanbod niet gediscrimineerd worden, maar evenmin in 

advertenties. In die zin: N. VAN LEUVEN, Contracten en mensenrechten. Een mensenrechtelijke 
lezing van het contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 101 en 102, nrs. 172 en 173; zie ook: 

S. STIJNS en E. SWAENEPOEL, "De evolutie van de basisbeginselen in het contractenrecht, 
geïllustreerd aan de hand van het contractueel evenwicht" in I. SAMOY (ed.), Evolutie van de 

basisbeginselen van het contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, (1) nr. 28. In het arrest Feryn 
(waar een werkgever publiekelijk verklaard had geen werknemers van een bepaalde etnische 

afstamming of van een bepaald ras te zullen aanwerven) oordeelde het Europees Hof van Justitie 
(10 juli 2008, nr. C-54/07) dat dit een directe discriminatie was die viel onder de Rasrichtlijn nr. 

2000/43 van 29 juni 2000 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van 
personen ongeacht ras of etnische afstamming (PB. L. 19 juli 2000, afl. 180, 22-26). Terecht leidt 

VAN LEUVEN daaruit af dat men evenmin mag discrimineren in een huuradvertentie als in een 
arbeidsadvertentie. 
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Dendermonde, zetelend als in kortgeding.75 In deze zaak werd de toegang tot een 

restaurant geweigerd aan de assistentiehond van een motorisch gehandicapte 

persoon. De uitbater van het restaurant riep in dat het verbod gerechtvaardigd was 

omwille van het doel een klein en gezellig restaurant uit te baten waarbij vlees 

rechtstreeks wordt uitgestald om te grillen. Volgens de rechter is deze weigering toch 

discriminatoir en moet de handeling worden gestaakt onder de verbeurte van een 

dwangsom. Tevens kent de rechter een schadevergoeding toe aan het slachtoffer en 

beveelt de eenmalige bekendmaking van het vonnis in een streekkrant. 

Ook in vonnis van de correctionele rechtbank te Mechelen van 5 januari 2011 werd 

een ongeoorloofde discriminatie vastgesteld.76 In deze zaak werd een persoon dan 

weer omwille van racistische motieven de toegang geweigerd in een 

drankgelegenheid. De rechtbank veroordeelt de uitbater tot een werkstraf en houdt 

de burgerlijke belangen ambtshalve aan. 

In een zaak beslecht door het hof van beroep te Brussel in een arrest van 2 mei 2012 

wordt dan weer een schadevergoeding toegekend aan het Centrum voor gelijkheid 

van Kansen bij een discriminatoire weigering van de toegang tot een discotheek door 

de portier en de uitbater.77 De portier van een discotheek weigert een potentiële klant 

de toegang op grond van zijn allochtone afkomst. Het hof beslist dat er directe 

discriminatie is op grond van zogenaamd ras, huidskleur, afkomst of nationale of 

etnische afstamming. 

22. Discriminatoire contractweigering in de immobiliën-sector – Discriminatoire 

contractweigeringen komen ook voor in de vastgoedsector. In een zaak van 23 april 

2008 voor de correctionele rechtbank te Brussel, was bijvoorbeeld sprake van een 

discriminatoire contractweigering door een immobiliënkantoor dat zich verschool 

achter de eis van een eigenaar om niet aan 'zwarten' te verhuren.78 Het Centrum 

                                                
75

  Rb. Dendermonde 4 november 2009, AR nr. 08/3009/A, onuitg. (www.diversiteit.be). Gebaseerd op 

verschillende artikelen van de algemene antidiscriminatiewet. 

76
  Corr. Mechelen 5 januari 2011, AR nr. ME56.11.12931-10, onuitg. (www.diversiteit.be). Zie 

gelijkaardig: Rb. Brussel 22 december 2009, AR nr. R.G. 2009/12.031/A, onuitg. (www.diversiteit.be) 
(Gebaseerd op de artikelen 5 en 14 algemene antidiscriminatiewet. De uitbater van een 

drankgelegenheid weigert een dame te bedienen in een drankgelegenheid omwille van haar 
hoofddoek. De rechtbank stelt een directe en minstens een indirecte discriminatie vast, beveelt de 

staking en de publicatie van de uitspraak gedurende drie maanden in de drankgelegenheid). 

77
  Brussel 2 mei 2012, 13

e
 kamer, onuitg. (www.diversiteit.be) (Beoordeling onder art. 5, 1° en 8° en 

art. 7 van de wet van 30 juli 1981 (antiracismewet)). Zie gelijkaardig: Antwerpen 4 december 2008, 
13

e
 kamer, AR nr. 811 P 2007, onuitg. (www.diversiteit.be) (Discriminatoire weigering van een 

allochtoon bij de toegang tot een dancing. De uitbater wordt schuldig bevonden en moet het 
slachtoffer een schadevergoeding betalen); Corr. Gent 13 oktober 2009, 21

ste
 kamer, AR nr. GE 

56.L5.5102/08, onuitg. (www.diversiteit.be) (Discriminatoire weigering van een allochtoon bij de 
toegang tot een danscafé. De uitbater wordt gestraft met een gevangenisstraf (met uitstel) en een 

geldboete en de portier met een geldboete. Het slachtoffer en het Centrum voor Gelijkheid van 
Kansen krijgen hoofdelijk een schadevergoeding). Zie voor een gelijkaardige zaak, maar er is 

onvoldoende bewijs om discriminatie aan te tonen: Corr. Hasselt 13 oktober 2009, AR nr. rep. 1958, 
onuitg. (www.diversiteit.be). 

78
  Corr. Brussel 23 april 2008, 58

ste
 kamer, onuitg. (www.diversiteit.be) (Beoordeling onder art. 2 oude 

wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, B.S. 8 
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voor Gelijkheid van Kansen krijgt een schadevergoeding toegekend. Het vonnis van 

23 juni 2010 van de correctionele rechtbank te Antwerpen stelt ook een directe 

discriminatie op grond van etnische afkomst vast bij de verhuring van een woning 

door een vastgoedmakelaar.79 De rechtbank benadrukt dat de feiten ernstig zijn en 

dat een professionele vastgoedmakelaar een voorbeeldfunctie heeft en onder geen 

enkele omstandigheid een direct onderscheid mag maken op grond van etnische 

afkomst. De beklaagde wordt schuldig bevonden en krijgt een werkstraf opgelegd. 

Voorts krijgen het slachtoffer en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen een 

schadevergoeding toegekend. 

23. Discriminatoire contractweigering bij groepsreizen – In een arrest van 20 januari 

2011 van het hof van beroep te Gent werd geoordeeld over de deelname van een 

dove man aan een groepsreis naar Jordanië. Zijn deelname werd hem geweigerd, 

tenzij hij zich op eigen kosten permanent zou laten vergezellen door een begeleider 

om de communicatie te optimaliseren.80 De beroepsrechters bevestigen het vonnis 

van eerste aanleg dat het gaat om een discriminatoire contractweigering op grond 

van handicap en dat de weigering in casu niet op objectieve redenen 

gerechtvaardigd kan worden. Het arrest bevestigt tevens het bestreden vonnis waar 

het een vordering tot staking inwilligt onder de verbeurte van een dwangsom, maar 

beslist een hogere schadevergoeding toe te kennen aan het slachtoffer, gevorderd 

bij wijze van incidenteel hoger beroep. 

24. Discriminatoire inhoud van overeenkomsten – Tot slot kan discriminerend gedrag 

in contractuele relaties ook tot uiting komen door het opleggen van discriminerende 

contractuele voorwaarden. Het hof van beroep te Antwerpen oordeelt bijvoorbeeld 

dat er sprake is van discriminatoire contractuele voorwaarden op grond van leeftijd 

indien men kortingen aanbiedt overeenkomstig de leeftijd van de koper (bv. 32 jaar, 

32% korting).81 

2. De horizontale werking van artikelen 10 en 11 van de Grondwet 

25. Horizontale werking van het gelijkheidsbeginsel? Een blijvend twistpunt – Of het 

publiekrechtelijk discriminatieverbod vervat in de artikelen 10 en 11 Grondwet82 – dat 

                                                
augustus 1981. Zie nu antiracismewet). 

79
  Corr. Antwerpen 23 juni 2010, kamer 1C, AR nr. AN56.99.570-08, onuitg. (www.diversiteit.be) 

(Beoordeling onder de artikelen 5, 61, 1° en 24 antiracismewet). 

80
  Gent 20 januari 2011, AR nr. 2010/AR/2943, onuitg. (www.diversiteit.be); bevestiging van Kh. Gent 

29 september 2010, AR nr. WK A/10/02142, onuitg. (www.diversiteit.be). Beoordeling onder art. 5 en 

14 algemene antidiscriminatiewet. 

81
  Antwerpen, 26 april 2007, AR nr. 2004/AR/1793, Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2007, 

469, noot J. STUYCK, J., RABG 2007, 1351 (www.diversiteit.be) (Het Hof stelde dat deze kortingen 
ingingen tegen de (oude) antidiscriminatiewet van 25 februari 2003 en daarom ook een inbreuk 

vormden op het verbod van oneerlijke handelspraktijken). 

82
  Er moet op worden gewezen dat deze artikelen van de Grondwet steeds in samenhang gelezen 

worden met artikel 14 EVRM en artikel 26 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en 
Politieke Rechten. Zie bv. GwH 12 februari 2009, nr. 17/2009, B.14.2 en B.14.4. 
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in eerste instantie bedoeld is om discriminatie van burgers door de overheid tegen te 

gaan – ook de contractvrijheid van particulieren onderling kan beperken, blijft betwist. 

Aangaande de zgn. horizontale werking van het grondwettelijke discriminatieverbod, 

zijn verschillende visies ontwikkeld.83 

26. Drie doctrinaire visies en het arrest van het Grondwettelijk Hof van 12 februari 

2009 – De eerste visie stelt dat het discriminatieverbod, net zoals andere 

grondrechten, in hoofdzaak de verhouding tussen de overheid en haar burgers 

beheerst en dus niet toepasselijk is tussen particulieren onderling. Een tweede 

strekking acht de grondrechten, en dus ook het gelijkheidsbeginsel, rechtstreeks 

toepasselijk tussen particulieren onderling (rechtstreekse horizontale werking). Een 

derde strekking doet een beroep op onrechtstreekse middelen om het 

gelijkheidsbeginsel toepassing te laten vinden tussen burgers onderling. Zo wordt het 

discriminatieverbod in het verbintenissenrecht 'binnengeloodst' via bestaande 

rechtsfiguren, zoals het vereiste van de goede trouw, de algemene 

zorgvuldigheidsplicht van artikel 1382 BW, het verbod op rechtsmisbruik of de 

onverenigbaarheid met de openbare orde of de goede zeden. Zo zou het 

gelijkheidsbeginsel kunnen doorwerken tussen particulieren via 'open normen' uit het 

privaatrecht. De meerderheid van de auteurs aanvaardt enkel deze vorm van 

onrechtstreekse horizontale werking.84 Recent heeft het Grondwettelijk Hof in een 

arrest van 12 februari 2009 ook in deze zin uitspraak gedaan.85 

27. De conflicterende visie van het Hof van Cassatie – Het Hof van Cassatie besliste 

echter op 29 maart 2010 ondubbelzinnig dat de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 

                                                
83

  Zie uitgebreid over deze visies: S. JANSEN, "De invloed van het Europese antidiscriminatierecht op 
privaatrechtelijke verhoudingen" in I. SAMOY, V. SAGAERT en E. TERRYN (eds.), Invloed van het 

Europese recht op het Belgische privaatrecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, (145) nrs. 37-39. Zie 
ook hierover bv.: F. DE LY, "Het gelijkheidsbeginsel in het contractenrecht", RW 1991-92, (1141) 

1143 e.v.; E. DIRIX, "Grondrechten en overeenkomsten" in K. RIMANQUE (ed.), De toepasselijkheid 
van grondrechten in private verhoudingen, Antwerpen, Kluwer, 1982, (35) 40-43; I. SAMOY, "Recente 

wetgeving en Europese richtlijnen: invloed op het verbintenissenrecht" in X. (ed.), 
Verbintenissenrecht, Brugge, die Keure, 2004, (71) nr. 33. 

84
  Zie bv. A. DE BOECK, "Doorwerking van het gelijkheidsbeginsel in het contractenrecht. De 

contractsvrijheid in het nauw gedreven?" in UFSIA (ed.), Vrijheid en gelijkheid. De horizontale werking 

van het gelijkheidsbeginsel en de nieuwe antidiscriminatiewet, Antwerpen, Maklu, 2003, (413) 423-
424. Zie ook in deze lijn: S. JANSEN, "De invloed van het Europese antidiscriminatierecht op 

privaatrechtelijke verhoudingen" in I. SAMOY, V. SAGAERT en E. TERRYN (eds.), Invloed van het 
Europese recht op het Belgische privaatrecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, (145) nr. 39; K. 

RIMANQUE en P. PEETERS, "De toepasselijkheid van grondrechten in de betrekkingen tussen private 
personen. Algemene probleemstelling" in K. RIMANQUE (ed.), De toepasselijkheid van de 

grondrechten in private verhoudingen, Antwerpen, Kluwer, (1) 19-21; S. SOMERS, "De Drittwirkung 
van grondrechten", NJLP 2011, (44) 44-62; J. VELAERS, "De horizontale werking van het 

discriminatieverbod in de antidiscriminatiewet, enkele constitutionele beschouwingen" in UFSIA (ed.), 
Vrijheid en gelijkheid: de horizontale werking van het gelijkheidsbeginsel en de nieuwe 

antidiscriminatiewet, Antwerpen, Maklu, (287) 294. Zie over de zgn. 'versterkte' indirecte 
doorwerking: N. VAN LEUVEN, Contracten en mensenrechten. Een mensenrechtelijke lezing van het 

contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 291-292. 

85
  “Zelfs wanneer het gaat om verhoudingen tussen privépersonen, zou de wetgever niet kunnen 

afwijken van het algemene discriminatieverbod dat uitdrukkelijk is gewaarborgd bij de in B.14.2 
vermelde grondwets- en verdragsbepalingen.”, GwH 12 februari 2009, nr. 17/2009, B.14.4. 
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zich enkel richten tot de overheid in haar publiekrechtelijke relatie tot de burgers.86 

Het Hof stelt vast dat deze artikelen geen rechtstreekse verplichtingen voor de 

burgers onderling inhouden en niet rechtstreeks gelden in de arbeidsverhouding 

tussen een openbare instelling en haar werknemers. Dit arrest doet vele vragen 

rijzen. Wat is de verhouding van dit arrest met de rechtspraak van het Grondwettelijk 

Hof waaruit men wel kan afleiden dat de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 

onrechtstreekse horizontale werking hebben via open normen in het privaatrecht? 

Welke visie dient de feitenrechter in een concreet geschil te volgen? Wij menen dat 

het Grondwettelijk Hof het bij het rechte eind heeft.87 Daarnaast lijkt de uitspraak die 

het Hof van Cassatie doet in het arrest van 29 maart 2010 dermate ruim dat men 

zich kan afvragen of het de taak is van het Hof van Cassatie, na de invoering van 

artikel 26, §4 in de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, om 

een dergelijke uitspraak te doen over een grondrecht.88 

28. Link met de antidiscriminatiewetgeving – Volledigheidshalve dient opgemerkt te 

worden dat het gelijkheidsbeginsel, zoals verwoord en geregeld in de 

antidiscriminatiewetgeving horizontale werking heeft gekregen dank zij die 

antidiscriminatiewetgeving. In de materie die ons aangaat, met name de 

contractsluiting of -weigering brengt die wetgeving zonder discussie beperkingen 

aan, aan de vrijheid om te kiezen met wie men wil contracteren (zie supra, nrs. 18 

e.v.). 

3. Link met het arrest van het Hof van Cassatie van 7 oktober 2011 

29. Ongelijke behandeling van een arts – In het hierboven besproken arrest van 7 

oktober 2011 heeft het Hof van Cassatie aanvaard dat contractweigering 

rechtsmisbruik kan uitmaken (zie supra, nrs. 12 e.v.). Hoewel niet expliciet 

behandeld, zou men deze zaak, zoals reeds aangestipt, ook kunnen analyseren in 

het licht van het discriminatieverbod. Door de weigering van de toekenning van het 

statuut van "médecin intégré" wordt de arts immers anders behandeld dan zijn 

collega’s van dezelfde dienst die dit statuut wel verkregen. Omdat hier geen 

specifieke discriminatiegrond of beschermd criterium van de antidiscriminatiewetten 

kan worden ingeroepen (zie supra, nr. 18), zal deze wetgeving niet van toepassing 

zijn.89 De vraag rijst dan of deze ongelijke behandeling verboden is door de 

horizontale toepassing (tussen het ziekenhuis en de arts) van de artikelen 10 en 11 

GW. Als we de theorie van het arrest van 12 februari 2009 van het Grondwettelijk 

                                                
86

  Cass. 29 maart 2010, Soc. Kron. 2011, 44, noot J. JACQMAIN. 

87
  Bovendien strookt deze visie met een verdragsconforme interpretatie van bv. artikel 14 EVRM 

hetwelk een positieve verplichting aan de lidstaten oplegt om het gelijkheidsbeginsel tussen 
particulieren te doen respecteren d.m.v. wetgeving én rechtspraak. 

88
  Bijzondere wet van 12 juli 2009 tot wijziging van artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989, 

B.S. 31 juli 2009. 

89
  De zaak zou wél onder het materieel toepassingsgebied van de antidiscriminatiewetten vallen: nl. 

arbeidsbetrekkingen. 
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Hof volgen, zou het gelijkheidsbeginsel tussen particulieren kunnen werken via open 

normen van het verbintenissenrecht. Via de leer van de zgn. 'onrechtmatige 

contractweigering' is het in bepaalde gevallen in strijd met de algemene 

zorgvuldigheidsnorm van artikel 1382 BW om te weigeren te contracteren. De 

zorgvuldigheidsnorm (als open norm) kan dan worden gelezen in het licht van het 

publiekrechtelijk gelijkheidsbeginsel. 

Maar zelfs als wordt aangetoond dat het ziekenhuis de betrokken arts ongelijk 

behandelt, zou het ziekenhuis deze ongelijke behandeling kunnen proberen te 

rechtvaardigen met een proportioneel en legitiem doel. Ook dient opgemerkt te 

worden dat het Hof van Cassatie met zijn arrest van 29 maart 2010 elke werking van 

het gelijkheidsbeginsel van de Grondwet tussen particulieren afwijst. Het is dus 

onzeker wat de uitkomst van deze piste zal zijn. 

C. Vrijheid om de inhoud te bepalen: beperking door dwingende wetgeving 

30. Evolutie van het dwingend recht – In de loop van de 20e eeuw vaardigde de 

wetgever talloze dwingende wetsbepalingen uit met als doel de economisch of 

sociaal zwakkere burgers te beschermen. Deze wettelijke ingrepen waren erop 

gericht om een grotere gelijkheid tussen de contractpartijen te bewerkstelligen.90 De 

wetgever kwam aanvankelijk tussen om welbepaalde groepen te beschermen zoals 

o.m. de werknemers,91 de landpachters en de handelshuurders,92 de spaarders en 

de leners93.94 In de jaren ’90 volgde een meer omvattende bescherming van de 

consument met de invoering van de WHPC.95 In 2010 is deze gewijzigd in de Wet 

                                                
90

  L. CORNELIS, "Rechterlijke toetsing van onrechtmatige bedingen" in X. (ed.), Liber amicorum P. De 
Vroede, Diegem, Kluwer, 1994, (312) 317-318, nr. 4; R. KRUITHOF, "Leven en dood van het contract", 

RW 1985-86, (2731) 2747, nr. 10; P. NIHOUL, "Les consommateurs depuis le Code civil: 
développement progressif de diverses formes de protection" in A. W IJFFELS (ed.), Le Code civil entre 

ius commune et droit privé européen, Brussel, Bruylant, 2005, (543) 548; S. STIJNS en E. 
SWAENEPOEL, "De evolutie van de basisbeginselen in het contractenrecht, geïllustreerd aan de hand 

van het contractueel evenwicht" in I. SAMOY (ed.), Evolutie van de basisbeginselen van het 
contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, (1) nr. 21; A. VAN OEVELEN, "Algemene 

rechtsbeginselen in het verbintenissen- en contractenrecht" in M. VAN HOECKE (ed.), Algemene 
rechtsbeginselen, Antwerpen, Kluwer, 1991, (94) 110, nr. 13; P. WÉRY, Droit des obligations, I, 

Brussel, Larcier, 2011, nr. 104. 

91
  Zie o.m. wet 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst, B.S. 14 maart 1900. 

92
  Zie o.m. wet 4 november 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende 

het recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen, B.S. 25 november 1969; 

wet 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het 
handelsfonds, B.S. 10 mei 1951. 

93
  Zie o.m. KB nr. 148 van 18 maart 1935 betreffende de woeker, B.S. 20 maart 1935. 

94
  Zie voor meer voorbeelden: S. STIJNS en E. SWAENEPOEL, "De evolutie van de basisbeginselen in het 

contractenrecht, geïllustreerd aan de hand van het contractueel evenwicht" in I. SAMOY (ed.), 
Evolutie van de basisbeginselen van het contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, (1) nr. 22. 

95
  Wet 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de 

consument, B.S. 29 augustus 1991. 
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Marktpraktijken (WMPC).96 Deze dwingende wetgeving heeft tot gevolg dat de 

vrijheid om de inhoud van de overeenkomst te bepalen, in bepaalde materies 

drastisch beperkt werd. 

31. De onrechtmatige bedingenleer – Een bijzondere illustratie van deze dwingende 

wetgeving vormt de onrechtmatige bedingenleer die in de WMPC (oude WHPC) is 

neergelegd ter bescherming van de consument die een contract zou aangaan met 

een onderneming.97 Ook deze wetgeving vloeit voort uit de vaststelling dat de 

onderneming en de consument zich in een ongelijke contractuele positie bevinden, 

en dat de consument bescherming behoeft ten aanzien van mogelijke misbruiken 

uitgaand van zijn professionele medecontractant. Vanuit dat oogpunt corrigeert deze 

wetgeving de vrijheid om de inhoud van de overeenkomst te bepalen. Ten eerste 

stelt deze wetgeving een zgn. 'algemene toetsingsnorm' betreffende onrechtmatige 

bedingen voorop. Via deze norm kan de rechter nagaan of de contractuele rechten 

en plichten van de partijen niet kennelijk in onevenwicht zijn.98 Opvallend is dat deze 

algemene toetsingsnorm van artikel 31, §1 WHPC99 in de nieuwe wet helaas vooraan 

bij de algemene definities is beland in artikel 2, 28° WMPC.100 Deze wijziging komt 

alleszins de duidelijkheid en leesbaarheid van deze wet niet ten goede: een 

algemene toetsingsnorm enkel in een lijst van definities opnemen, wekt de verkeerde 

indruk dat het niet om een materieelrechtelijke wetsbepaling gaat die een norm stelt. 

De zwarte lijst met verboden onrechtmatige bedingen van artikel 32 WHPC wordt in 

de nieuwe wet ondergebracht in artikel 74 WMPC.101 De bedingen in deze 

                                                
96

  Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, B.S. 12 april 2010. 
Deze nieuwe wet werd aangenomen teneinde de WHPC in overeenstemming te brengen met de 

Europese regels: zie G.-L. BALLON en S. VERVERKEN, De wet marktpraktijken, Mechelen, Kluwer, 
2011, nrs. 5-11; I. FERRANT, Les pratiques du marché, Waterloo, Kluwer, 2011, nrs. 21-27; R. 

STEENNOT, F. BOGAERT, D. BRULOOT, et al., Wet Marktpraktijken, Antwerpen, Intersentia, 2010, nr. 1; 
E. SWAENEPOEL, "Toetsing van het contractuele evenwicht" in S. STIJNS en B. TILLEMAN (eds.), 

Verbintenissenrecht, Brugge, die Keure, 2011, (125) nr. 757. 

97
  Zie ook meer over de onrechtmatige bedingen in de bijdrage in dit Cahier van I. SAMOY en S. VAN 

LOOCK. 

98
  Zie: S. STIJNS en E. SWAENEPOEL, "De evolutie van de basisbeginselen in het contractenrecht, 

geïllustreerd aan de hand van het contractueel evenwicht" in I. SAMOY (ed.), Evolutie van de 
basisbeginselen van het contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, (1) nrs. 75-77. 

99
  Dit artikel bepaalt "dat elk beding of elke voorwaarde die, alleen of in samenhang met een of meer 

andere bedingen of voorwaarden, een kennelijk onevenwicht schept tussen de rechten en plichten 

van de partijen" onrechtmatig is. Zie voor een recent voorbeeld in de rechtspraak: Kh. Namen 10 
maart 2010, DCCR 2011, 146, noot R. STEENNOT (bepaalde bedingen vervat in de algemene 

voorwaarden van luchtvaartmaatschappij zijn onrechtmatig op basis van o.m. art. 31, §1 WHPC); 
vgl. met Kh. Namen 10 maart 2010, DCCR 2011, 108 (niet zo expliciet). 

100
  Zie voor een recent voorbeeld in de rechtspraak: Kh. Namen 29 september 2010, DCCR 2011, 74 
(bepaalde bedingen vervat in de algemene voorwaarden van een luchtvaartmaatschappij zijn 

onrechtmatig op basis van o.m. art. 2, 28° WMPC). 

101
  Zie bv. over de lijst met verboden bedingen: S. STIJNS en E. SWAENEPOEL, "De evolutie van de 

basisbeginselen in het contractenrecht, geïllustreerd aan de hand van het contractueel evenwicht" in 
I. SAMOY (ed.), Evolutie van de basisbeginselen van het contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 

2010, (1) nrs. 86-92; E. SWAENEPOEL, Toetsing van het contractuele evenwicht, Antwerpen, 
Intersentia, 2011, 437-586; F. VANBOSSELE, "La législation sur les clauses abusives: dérogation au 

principe de l’autonomie de la volonté ?" in R. FELTKAMP en F. VANBOSSELE (eds.), Wilsautonomie, 
contractvrijheid en ondernemingscontracten. Welke toekomst beschoren?, Antwerpen, Intersentia, 

 



 ACTUELE ONTWIKKELINGEN INZAKE DE BASISBEGINSELEN VAN HET CONTRACTENRECHT 25 

exhaustieve lijst moeten steeds als onrechtmatig worden beschouwd. De rechter 

moet ze nietig verklaren zonder na te gaan of ze het evenwicht kennelijk verstoren. 

32. Recente evoluties inzake de nietigheidssanctie van onrechtmatige bedingen – 

Onrechtmatige bedingen zijn volgens art. 75, §1 WMPC (oud art. 33, §1 WHPC) 

nietig. De nietigheid wordt dus beperkt tot het onrechtmatige beding. Dit is een vorm 

van partiële nietigheid van de overeenkomst.102 Art. 75, §1, tweede lid WMPC schrijft 

immers voor dat als de overeenkomst zonder het onrechtmatige beding kan 

voortbestaan, de overeenkomst bindend blijft voor de partijen. Toch zijn de 

nietigheidssanctie en de gevolgen van de partiële nietigheid nog volop in evolutie, 

zoals in het vorige Themiscahier reeds uit de doeken werd gedaan.103 Een recent 

arrest kan dit illustreren. In het arrest 'Banesto tegen Camino' van 14 juni 2012 

beantwoordt het Europees Hof van Justitie de vraag of een nationale rechter de 

litigieuze consumentenovereenkomst mag aanvullen door de inhoud van het 

onrechtmatige beding te 'herzien'.104 Met ‘herziening’ bedoelt de Spaanse rechter, die 

de prejudiciële vraag stelt aan het Hof, dat het beding (het betrof een oneerlijk (hoog) 

beding over moratoire interesten in een consumentenkrediet) op een lagere 

interestvoet zou worden vastgesteld. Het Spaanse recht voorziet immers in de van 

rechtswege nietigheid van een onrechtmatig beding maar geeft de rechter de 

bevoegdheid om de overeenkomst ‘aan te vullen’ wat kan neerkomen, volgens het 

Spaanse recht, op een matiging van de rechten en de plichten van partijen en dus op 

een herziening van de inhoud van het beding.105 Het Hof stelt ten eerste vast dat 

artikel 6, eerste lid van richtlijn 93/13 bepaalt dat onrechtmatige bedingen de 

consument 'niet mogen binden' en dat het tweede zinsdeel van dat eerste lid 

toevoegt dat de overeenkomst voor de partijen bindend blijft indien zij zonder de 

                                                
2012, (169) 168-184. Zie ook (voor de wetswijziging) o.m.: P. CAMBIE, Onrechtmatige bedingen, 
Gent, Larcier, 2009, 478p.; E. SWAENEPOEL, S. STIJNS en P. WÉRY, "Onrechtmatige bedingen - 

Clauses abusives", DCCR 2009, (142) 142-203. 

102
  Zie over de partiële nietigheid: I. CLAEYS, "Nietigheid van contractuele verbintenissen in beweging" in 

J. LEYSEN (ed.), Sancties en nietigheden, Brussel, Larcier, 2003, (267) nrs. 53-63; I. DEMUYNCK, De 
inhoudelijke controle van onrechtmatige bedingen, onuitg. doctoraatsthesis UGent, 2000, 731 e.v.; 

R. STEENNOT, "Art. 75 WMPC" in X. (ed.), Handels- en economisch recht. Commentaar met overzicht 
van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2012, (z.p.) IV; S. STIJNS, "La dissolution du 

contrat par un acte unilatéral en cas de faute dans l'inexécution ou de vice de formation" in La 
volonté unilatérale dans le contrat, Brussel, Jeune barreau de Bruxelles, 2008, (325) 412-426; S. 

STIJNS, "De beëindiging van verbintenissen: recente evoluties inzake betaling, nietigheid, 
ontbindende voorwaarde en verval" in S. STIJNS, I. SAMOY en A. DE BOECK (eds.), Themiscahier 

Verbintenissenrecht, Brugge, die Keure, 2010, (33) nrs. 20 e.v.; W. VAN GERVEN, Beginselen van 
Belgisch privaatrecht, I, Algemeen Deel, Brussel, Story-Scientia, 1987, nr. 133. 

103
  S. STIJNS, "De beëindiging van verbintenissen: recente evoluties inzake betaling, nietigheid, 
ontbindende voorwaarde en verval" in S. STIJNS, I. SAMOY en A. DE BOECK (eds.), Themiscahier 

Verbintenissenrecht, Brugge, die Keure, 2010, (33) nrs. 20 e.v. Zie ook de zaak: HvJ 15 maart 2012, 
nr. C-453/10,  ana  ereni ov  en  ladislav  ereni / SOS financ spol. s.r.o (een nationale rechter 

mag niet besluiten tot de gehele niet-verbindendverklaring van de overeenkomst, louter en alleen 
omdat dit gunstiger zou zijn voor de consument). 

104
  HvJ 14 juni 2012, nr. C-618/10, Banco Espa ol de  rédito   oa  n  alder n  amino, i.h.b. 
overweging nr. 58 e.v. 

105
  HvJ 14 juni 2012, nr. C-618/10, Banco Espa ol de  rédito   oa  n  alder n  amino, overweging nr. 
22. 
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oneerlijke bedingen kan voortbestaan.106 Hieruit volgt, volgens het Hof, dat de 

nationale rechter niet de bevoegdheid heeft om de inhoud van een onrechtmatig 

beding te herzien. De overeenkomst moet immers in beginsel – 'zonder andere 

wijzigingen dan de schrapping van de oneerlijke bedingen' – voortbestaan voor zover 

volgens de regels van intern recht een dergelijk voortbestaan rechtens mogelijk is.107 

Een herziening door de rechter zou tevens strijdig zijn met de doelstellingen van de 

richtlijn. Handelaars zouden namelijk nog steeds in de verleiding kunnen komen om 

die bedingen te gebruiken omdat de overeenkomst gevrijwaard blijft door de 

aanvullingen van de rechter.108 Aldus zouden de belangen van die handelaars 

gediend zijn. De 'herziening door de rechter van een nietig beding' zou naar Belgisch 

kunnen neerkomen op een 'partiële nietigheid' van een beding.109 Net zoals men bij 

de partiële nietigheid van de overeenkomst nagaat of de overeenkomst kan 

voortbestaan zonder de nietige verbintenis of het nietige beding 

(deelbaarheidsvereiste), zou men kunnen nagaan of het onrechtmatige deel van het 

beding (bv. het overstijgen van een schadebeding van een bepaalde grens) 

onlosmakelijk verbonden is met de rest van het beding. Hoe men 'herziening' van het 

beding ook kwalificeert, de vraag van de Spaanse rechter komt erop neer te 

vernemen of hij de inhoud van het beding kan herzien. Naar Belgisch recht is dit niet 

mogelijk in het kader van de WMPC die in de nietigheid voorziet. Kan dit dan naar 

gemeen recht als een (rechterlijke) herziening of 'conversie' bestempeld worden? Dit 

lijkt ons moeilijk verdedigbaar. Vooreerst is de figuur van de conversie in onze 

doctrine nog controversieel en de rechterlijke conversie wordt zelden toegepast in de 

rechtspraak.110 Bovendien is een kenmerk van de conversie hier niet voorhanden: er 

is geen 'andere rechtshandeling' waarin de vorige, nietige rechtshandeling wordt 

                                                
106

  HvJ 14 juni 2012, nr. C-618/10, Banco Espa ol de  rédito   oa  n  alderón Camino, overweging 

nrs. 62-64. 

107
  HvJ 14 juni 2012, nr. C-618/10, Banco Espa ol de  rédito   oa  n  alder n  amino, overweging nr. 

65. 

108
  HvJ 14 juni 2012, nr. C-618/10, Banco Espa ol de  rédito   oa  n  alder n  amino, overweging nr. 

69. 

109
  Het is bovendien interessant te weten dat er naar Belgisch recht discussie bestaat over het 

onderscheid tussen de 'gedeeltelijke nietigheid van het beding' en de 'reductie of matiging van het 
beding'. Zie in de zin van een pertinent onderscheid: J. GODDAER, E. TERRYN en J. VANNEROM, 

"Invloed van het Europese recht op het consumenten(contracten)recht" in I. SAMOY, V. SAGAERT en 
E. TERRYN (eds.), Invloed van het Europese recht op het Belgische privaatrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2012, (467) nrs. 99-100 en I. DEMUYNCK, De inhoudelijke controle van onrechtmatige 
bedingen, onuitg. doctoraatsthesis UGent, 2000, 739; (zie ook voor Nederland): M. LOOS, 

"Rechtsgevolgen van onredelijk bezwarende bedingen in algemene voorwaarden", WPNR 2012, 
(561) 561-562. Zie in de zin van een gebrek aan pertinentie van het onderscheid en een keuze voor 

uitsluitend partiële nietigheid van het beding: L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 
Antwerpen, Intersentia, 2000, nr. 569. Lijkt ook deze visie aan te hangen: I. CLAEYS, "Nietigheid van 

contractuele verbintenissen in beweging" in J. LEYSEN (ed.), Sancties en nietigheden, Brussel, 
Larcier, 2003, (267) nr. 63. Zie ook uitgebreid over deze twee standpunten: F. PEERAER, (noot onder 

HvJ 14 juni 2012), TBBR 2013, te verschijnen. 

110
  CORNELIS argumenteert met veel overtuigingskracht dat deze figuur niet aanvaardbaar is: L. 

CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, nr. 573. Zie ook: I. 
CLAEYS, "Nietigheid van contractuele verbintenissen in beweging" in J. LEYSEN (ed.), Sancties en 

nietigheden, Brussel, Larcier, 2003, (267) 327; W. VAN GERVEN, M.M.V. S. COVEMAEKER, 
Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 151. 
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omgezet.111 Toen de wetgever in 1991 in de WHPC koos voor de nietigverklaring van 

onrechtmatige bedingen, gingen terecht enkele stemmen op om te verdedigen dat na 

de nietigverklaring van een verboden beding, tussen de contractanten de regels van 

gemeen contracten- en verbintenissenrecht aanvullend golden.112 Dit maakt het ook 

mogelijk om in de meeste gevallen de overeenkomst te laten voortbestaan. Wordt 

bijvoorbeeld een exoneratiebeding onrechtmatig verklaard, dan gelden de regels van 

de contractuele aansprakelijkheid. Wordt een schadebeding vernietigd, dan moet de 

onderneming zijn werkelijke schade bewijzen. De lectuur van de overweging nr. 65 

van het besproken arrest van het Hof van Justitie laat echter onduidelijkheid bestaan 

over de vraag of een aanvulling van de overeenkomst met de regels van gemeen 

recht nog aanvaard wordt, nu het Hof stelt geen andere wijzigingen dan de 

schrapping van het oneerlijk beding te dulden. Wat er ook van weze, het Hof van 

Justitie aanvaardt niet de ‘herziening’ van de inhoud van een onrechtmatig beding in 

plaats van het eenvoudig buiten toepassing te verklaren ervan jegens de consument. 

Het Spaanse recht dat de aanvulling aanvaardt van de overeenkomst wordt dan ook 

in strijd met art. 6, lid 1, van Richtlijn 93/13 geacht. 

33. Recente evoluties inzake het ambtshalve opwerpen van de onrechtmatigheid – 

De evolutie inzake het ambtshalve opwerpen van de nietigheid of niet-

verbindendheid van onrechtmatige bedingen werd ingezet door het arrest van het 

Hof van Justitie Océano Gruppo.113 Hier beslist het Hof dat de rechter de 

mogelijkheid heeft om de 'onrechtmatigheid' van bedingen ambtshalve op te werpen. 

Na deze zaak bleven nog vele vragen onbeantwoord.114 In de Pannon-zaak van het 

Hof van Justitie wordt duidelijk dat de nationale rechter verplicht is het onrechtmatig 

karakter van een onrechtmatig beding ambtshalve op te werpen als hij over de 

                                                
111

  Zie hierover bv.: S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, nr. 186; 
W. VAN GERVEN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, I, Algemeen Deel, Brussel, Story-Scientia, 

1987, nr. 134; A. VAN OEVELEN, "De nietigheid van de overeenkomst" in X. (ed.), Bijzondere 
overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer 

Mechelen, Kluwer, 2008, (z.p.) VII. 

112
  Zie: F. BOGAERT en B. VAN BAEVEGHEM, "Contractuele aspecten van de wet marktpraktijken" in I. 

CLAEYS, R. STEENNOT en M. TISON (eds.), Economisch recht: ondernemingen, concurrenten en 
consumenten 2010-2011, in XXXVIIste postuniversitaire cyclus Willy Delva, Mechelen, Kluwer, 

2011, (1) 47; L. CORNELIS, "Rechterlijke toetsing van onrechtmatige bedingen" in X. (ed.), Liber 
amicorum P. De Vroede, Diegem, Kluwer, 1994, (312) 321; I. DEMUYNCK, De inhoudelijke controle 

van onrechtmatige bedingen, onuitg. doctoraatsthesis UGent, 2000, 722; M. FLAMÉE, "De 
onrechtmatige bedingen" in P. DE VROEDE en D. STRUYVEN (eds.), Het nieuwe in de wet van 14 juli 

1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument, 
Brugge, die Keure, 1992, (93) nr. 150; R. STEENNOT, "Art. 75 WMPC" in X. (ed.), Handels- en 

economisch recht. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 
2012, (z.p.) IV; R. STEENNOT, "Art. 74.24 WMPC" in X. (ed.), Handels- en economisch recht. 

Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2012, (z.p.) V. 

113
  HvJ 27 juni 2000, nr. C-240/98 en C-244/98, Océano Grupo Editiorial SA/ Roció Murciano Quintero 

en Salvat Editores SA/ José M. Sánchez Alcón Prades. 

114
  Zie zeer uitgebreid over de rechtspraak van het Hof van Justitie na Océano Grupo tot begin 2012: J. 

GODDAER, E. TERRYN en J. VANNEROM, "Invloed van het Europese recht op het 
consumenten(contracten)recht" in I. SAMOY, V. SAGAERT en E. TERRYN (eds.), Invloed van het 

Europese recht op het Belgische privaatrecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, (467) 536-542; E. 
SWAENEPOEL, Toetsing van het contractuele evenwicht, Antwerpen, Intersentia, 2011, nrs. 982-986. 
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noodzakelijke gegevens, feitelijk en rechtens, beschikt.115 In een recent arrest van 4 

januari 2012 van het hof van beroep te Gent wordt deze Pannon-rechtspraak 

toegepast.116 Het hof stelt vast dat de rechter verplicht is ambtshalve na te gaan of 

een schadebeding onrechtmatig is als hij beschikt over de noodzakelijke gegevens, 

feitelijk en rechtens. In deze zaak veronachtzaamde een ziekenhuis het 

wederkerigheidsvereiste van artikel 74, 17° WMPC bij een schadebeding.117 

Niettegenstaande deze Pannon-conforme uitspraak, blijken sommige rechters deze 

rechtspraak van het Hof van Justitie te miskennen.118 

III. ACTUELE ONTWIKKELINGEN INZAKE DE (BEPERKING VAN) DE 

WILSAUTONOMIE EN DE BINDENDE KRACHT 

34. Traditionele invulling – De wilsautonomie en de bindende kracht van een 

contract tussen contractanten werden traditioneel als volgt begrepen:119 de 

individuele wil van de contractanten was een voldoende doch noodzakelijke 

voorwaarde om contractuele gebondenheid tot stand te brengen; deze subjectieve 

wil bepaalde ook in zeer grote mate de inhoud en dus ook de grenzen van de 

contractuele verbintenissen van de partijen; het bindend karakter van het contract 

had, ten slotte, tot gevolg dat zowel de contractanten als de rechter de gevolgen van 

de gemaakte afspraken dienden te respecteren en dus niet eenzijdig het contract 

mochten aanvullen of wijzigen;120 het contract moest als dusdanig gevolg krijgen en 

                                                
115

  HvJ 4 juni 2009, nr. C-243/08, Pannon GSM Zrt./ Erzsébet Sustikné Györfi. Zie ook zeer recent 
inzake de ambthalve toepassing: HvJ 26 april 2012, nr. C-472/10, Nemzeti Fogyaszotóvédelmi 

Hatóság/ Invitel Távközlési Zrt; HvJ 14 juni 2012, nr. C-618/10, Banco Espa ol de  rédito   oa  n 
Calderón Camino. 

116
  Gent 4 januari 2012, Juristenkrant 2012, 7, NJW 2012, 70, noot R. STEENNOT, TGR-TWVR 2012, 
193. 

117
  Zie hierover meer in de bijdrage in dit Cahier van I. SAMOY en S. VAN LOOCK. Deze bijdrage 
bespreekt ook andere recente toepassingsgevallen in de rechtspraak over onrechtmatige bedingen 

die betrekking hebben op de uitvoering en beëindiging van de overeenkomst. 

118
  Zie Gent 20 oktober 2010, DCCR 2011, 198. Zie ook: P. CAMBIE, "Bevoegdheidsbedingen, de 

(actieve) rol van de rechter in het vaststellen van het onrechtmatig karakter ervan, en de burgerlijke 
sanctie op inbreuken tegen de Wet bedrog Kilometerteller ", (noot onder Gent 20 oktober 2010), 

DCCR 2011, (209) 213-216; J. GODDAER, E. TERRYN en J. VANNEROM, "Invloed van het Europese 
recht op het consumenten(contracten)recht" in I. SAMOY, V. SAGAERT en E. TERRYN (eds.), Invloed 

van het Europese recht op het Belgische privaatrecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, (467) nr. 89. 

119
  S. STIJNS en E. SWAENEPOEL, "De evolutie van de basisbeginselen in het contractenrecht, 

geïllustreerd aan de hand van het contractueel evenwicht" in I. SAMOY (ed.), Evolutie van de 
basisbeginselen van het contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, (1) 6-8 en 19. 

120
  In principe mag de rechter zich niet inmengen in de contractuele verhouding die partijen tot stand 
hebben gebracht, ook niet om billijkheidsredenen. Zie: S. STIJNS, Verbintenissenrecht, Boek 1, 

Brugge, die Keure, 2005, 41, nr. 53; A. VAN OEVELEN, “Algemene rechtsbeginselen in het 
verbintenissenrecht" in M. Van Hoecke (ed.), Algemene rechtsbeginselen, Antwerpen, Kluwer, 1991, 

(95) 118, nr. 20; P. VAN OMMESLAGHE, "La rigueur contractuelle et ses tempéraments selon la 
jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique" in Etudes offertes à Jacques Ghestin. Le contrat 

au début du XXIe siècle, Parijs, LGDJ, 2001, (881) 883-885, nrs. 2-4; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des 
obligations, I, Brussel, Bruylant, 2010, 162 e.v., nr. 89. 
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kon als dusdanig worden afgedwongen met de hulp van de rechter.121 Kortom, de wil 

der partijen werd opgevat als zowel de bron als de maat van hun contractuele 

afspraken. 

35. Evolutie – Stelt u vandaag de vraag “of de subjectieve wil te beschouwen valt 

als enige bron en maat van contractuele afspraken?”, dan luidt het antwoord 

ontkennend. In de “Inleiding” konden we reeds stellen dat een objectivering van de 

wil wordt nagestreefd zodat de subjectieve wil niet meer de enige bron en maat kan 

zijn van de contractuele regeling die tussen de partijen zal gelden. Immers, wat 

partijen bij het sluiten van de overeenkomst zijn overeengekomen, valt niet volledig 

samen met wat door hen zal moeten (en kunnen) worden uitgevoerd. Vaak zal een 

overeenkomst de partijen tot méér verbinden dan wat zij zijn overeengekomen. Bij 

leemtes zal de rechter hun afspraken immers kunnen aanvullen. Maar de partijen 

zullen hun afspraken ook moeten matigen of terugdraaien. Bij de uitvoering van hun 

contractuele rechten zal hun gedrag door de rechter immers kunnen worden 

gematigd indien de rechtsuitoefening manifest de grenzen van de redelijke en billijke 

uitoefening te buiten gaat.122 Deze evolutie – die in hoofdzaak betrekking heeft op de 

fase van de uitvoering van een contract – berust onder meer op (de aanvullende en 

de matigende werking van) de goede trouw in contracten en op het beginsel dat 

rechtsmisbruik verbiedt. Daarnaast wordt de subjectieve wil ook geobjectiveerd 

doordat de vertrouwensleer een correctie biedt op de werkelijke wil en doordat men 

meer belang gaat hechten aan de wilsverklaring en aan de redelijke perceptie 

hiervan door de wederpartij, veeleer dan aan de innerlijke wil. 

36. Plan – Hierna bespreken we de tweevoudige rol van de vertrouwensleer en het 

beginsel van de uitvoering van contracten te goeder trouw, meer bepaald het verbod 

op misbruik van contractuele rechten. Terwijl de vertrouwensleer doorgaans 

bestempeld wordt als een correctie op de wilsleer en de wilsautonomie en zij zich als 

een autonome bron van verbintenissen aandient, zullen wij daarentegen 

benadrukken dat zij daarnaast ook als een gedragsnorm geldt (onder A). Wij zullen 

dan ook een brug kunnen slaan met het tweede leerstuk, te weten met het verbod op 

rechtsmisbruik. De aandacht gaat vooral naar de recentste toepassingen door het 

Hof van Cassatie van het verbod op rechtsmisbruik in contracten. Deze betreffen 

onder meer de criteria en de sanctionering van rechtsmisbruik. Wat de criteria betreft 

                                                
121

  Artikel 1244, lid 2 BW bevat van oudsher de enige wettelijke uitzondering: de rechter kan, in 

afwijking van de contractuele uitvoeringstermijnen en rekening houdend met de toestand der 
partijen, aan de schuldenaar een gematigd uitstel voor de betaling van zijn schuld toekennen. Dit 

mag er evenwel niet toe leiden dan de schuldenaar de facto van zijn betalingsverbintenissen zou 
worden bevrijd: Cass. 19 juni 1986, Arr. Cass. 1985-86, 1438, Pas. 1986, 1295 en RW 1987-88, 

1503, noot A. VAN OEVELEN; Cass. 25 oktober 1990, Pas. 1991, 208. Zie verder: S. STIJNS, 
Verbintenissenrecht, Boek 2, Brugge, die Keure, 2009, 24, nr. 30 e.v. 

122
  Uitvoeriger over de corrigerende rol van de goede trouw en haar aanvullende en de matigende 
werking, zie: S. STIJNS en E. SWAENEPOEL, "De evolutie van de basisbeginselen in het 

contractenrecht, geïllustreerd aan de hand van het contractueel evenwicht" in I. SAMOY (ed.), 
Evolutie van de basisbeginselen van het contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, (1) 22-25; S. 

STIJNS, Verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, 51 en 53, nrs. 69 en 71; P. WÉRY, 
Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nrs. 111-118. 
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rijst de vraag of de rechtsverwerking thans is aanvaard als een bijzonder criterium. 

Wat de sanctionering betreft, valt de bevoegdheid op van de rechter om bij misbruik 

van een contractueel beding, aan de schuldeiser de uitoefening van zijn recht dat hij 

uit het beding put, te ontzeggen. Ook dit staat in verband met de figuur van de 

rechtsverwerking (onder B). 

A. De vertrouwensleer: een stand van zaken 

37. Klassieke toepassing bij de wilsuiting – In de traditionele leer van de 

wilsautonomie heeft men gesteld dat de werkelijke wil of bedoeling van een partij 

(art. 1156 BW) primeert op de verklaarde wil (de wijze waarop de wil veruitwendigd 

wordt).123 Deze subjectieve benadering die de wilsleer voorstaat, kreeg terecht de 

kritiek te verduren dat men ook rekening moet houden met de wijze waarop de wil 

werd geuit en waarop die door de wederpartij kon worden begrepen. Op die wijze 

wordt de wil geobjectiveerd. De wilsverklaring zou derhalve maatgevend moeten zijn 

voor de aangegane verbintenissen124 en niet de innerlijke wil.125 Meestal rijzen hier 

geen moeilijkheden omdat de verklaarde wil doorgaans overeenstemt met de 

innerlijke wil. Maar wat gebeurt er wanneer de verklaarde wil toevallig niet 

overeenstemt met de innerlijke wil? Dit is de situatie die bekend staat als de 

'ongewilde discrepantie tussen de werkelijke en de verklaarde wil'. Voorrang blijven 

geven aan de werkelijke wil ervaart men terecht als onbillijk wanneer de 

medecontractant mocht voortbouwen op wat werd verklaard. Maar voorrang geven 

aan de verklaarde wil (toepassing van de verklaringsleer) zet de vergissing van de 

aanbieder volkomen terzijde en negeert zijn werkelijke wil. Ook dit biedt geen 

bevredigende oplossing geldend in alle concrete gevallen. De Belgische rechtspraak 

en rechtsleer doen als oplossing een beroep op de vertrouwensleer als 

correctiemiddel op de wilsleer.126 De aanbieder die zijn wilsuiting tot zijn toekomstige 

medecontractant richt, zal enkel gebonden zijn door wat hij verklaarde indien de 

wederpartij er rechtmatig op mocht vertrouwen dat de verklaarde wil overeenstemde 

                                                
123

  R. KRUITHOF, “Leven en dood van het contract”, RW 1985-1986, (2731) 2757-2758, nr. 16. 

124
  De vertrouwensleer belet derhalve dat een rechter de inhoud van de rechtsverhouding gaat 

uitleggen op grond van wat een partij werkelijk geeft gewild maar niet heeft uitgedrukt, behoudens 
vaststelling van een wilsgebrek: Arbh. Gent 12 januari 2007, RW 2008-09, 373 (zie infra, voetnoot 

128). 

125
  A. DE BOECK, Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming en uitvoering van 

overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2000, 131-155, nrs. 280-345; S. STIJNS en E. SWAENEPOEL, 
"De evolutie van de basisbeginselen in het contractenrecht, geïllustreerd aan de hand van het 

contractueel evenwicht" in I. SAMOY (ed.), Evolutie van de basisbeginselen van het contractenrecht, 
Antwerpen, Intersentia, 2010, (1) 20; W. VAN GERVEN, m.m.v. S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 

Leuven, Acco, 2006, 73. 

126
  R. KRUITHOF, “Leven en dood van het contract”, RW 1985-1986, (2731) 2757-2758, nr. 16; S. STIJNS 

en I. SAMOY, “La confiance légitime en droit des obligations" in S. STIJNS en P. WÉRY (eds.), De 
bronnen van niet-contractuele verbintenissen, Brugge, die Keure, 2007 (47), nrs. 50-52; S. STIJNS en 

E. SWAENEPOEL, "De evolutie van de basisbeginselen in het contractenrecht, geïllustreerd aan de 
hand van het contractueel evenwicht" in I. SAMOY (ed.), Evolutie van de basisbeginselen van het 

contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, (1) 21; I. VEROUGSTRAETE, “Wil en vertrouwen bij het 
totstandkomen van overeenkomsten”, TPR 1990, (1163) nrs. 20 e.v. 
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met de werkelijke wil van de aanbieder. Enkel de vertrouwensleer, die hier dan geldt 

als een bron van verbintenissen, biedt het gewenste resultaat in deze situatie.127 

De rechtbank van koophandel te Brussel bevestigt in een vonnis van 1 februari 2008 dat het 

rechtmatig opgewekt vertrouwen als een autonome bron van verbintenissen is erkend en het pas in 

een geval van ongewilde discrepantie de corrigerende vertrouwensleer toe.
128

 Het ging om een 

geval dat erg belangrijk is voor de praktijk: een bedrijf had aan haar wederpartij, die erom vroeg, een 

exemplaar toegestuurd van haar algemene voorwaarden die zij toepasselijk achtte op hun 

contractuele verhouding. In die algemene voorwaarden wordt aan de klant een opzeggingsrecht 

toegekend “te allen tijde met opzegtermijn van één maand”. Wanneer de klant enkele maanden later 

regelmatig een beroep doet op dat dat recht en het contract opzegt, beroept het bedrijf zich op haar 

vergissing: zij stuurde immers de algemene voorwaarden voor contracten van onbepaalde duur op, 

terwijl het hier ging om een contract voor de bepaalde duur van drie jaar. De rechter oordeelt dat de 

klant er evenwel rechtmatig op mocht vertrouwen dat hij de overeenkomst mocht opzeggen. Nu de 

klant zowel objectief als subjectief te goeder trouw was, kon de klant zich beroepen op het 

opzeggingsrecht dat het trouwens perfect in acht genomen had. De rechter benadrukt terecht: 

rechtsgevolg van de vertrouwensleer is dat de schijn als werkelijkheid geldt; de persoon die op de 

schijn heeft mogen vertrouwen, mag aan de schijnbare situatie de gevolgen toekennen die zouden 

zijn ingetreden indien de schijnbare situatie met de werkelijkheid zou overeenstemmen. Ook een 

vonnis van 13 november 2008 van de rechtbank van koophandel te Gent benadrukt dat de wilsleer 

volgens de geschetste redenering gecorrigeerd wordt door de vertrouwensleer. In het beoordeelde 

geval komt de rechtbank terecht tot het besluit dat de verkoper/aanbieder niet gebonden is door wat 

hij verklaarde omdat de kandidaat-koper er niet rechtmatig op mocht vertrouwen dat de verklaarde 

wil overeenstemde met de werkelijke wil van de verkoper.
129

 In dit geval had de kandidaat-koper 

twee enorm verschillende offertes of biedingen gekregen zodat bij hem met zekerheid vragen en 

verwondering waren gerezen. Een redelijke en voorzichtige handelaar zal in die omstandigheden 

navraag doen over mogelijke vergissingen bij de aanbieder(s). In dit geval kan de koper geen recht 

putten uit de verklaarde wil van de aanbieder. 

                                                
127

  Voor de eerste toepassingen, zie Brussel 26 mei 1992, TBBR 1993, 333, noot M.E. STORME; 

Antwerpen 6 december 1999, TBBR 2000, 533, noot C. CAUFFMAN; Rb. Antwerpen 10 januari 1986, 
RW 1986-87, 406. Deze beslissingen worden ontleed door S. STIJNS en I. SAMOY, “La confiance 

légitime en droit des obligations" in S. STIJNS en P. WÉRY (eds.), De bronnen van niet-contractuele 
verbintenissen, Brugge, die Keure, 2007 (47), nrs. 50-56. 

128
  Kh. Brussel 1 februari 2008, RW 2009-10, 461. Ook interessant is het geval waar een werkgever op 
onregelmatige wijze een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur opzegt, maar in een brief aan 

de werknemer eenzijdig aankondigt de aanvullende opzegvergoeding te zullen berekenen aan op 
basis van het loon dat overeenstemt met een opzeggingstermijn van 24 maanden. De werknemer 

stemde hiermee in door de brief voor akkoord te ondertekenen. De beroepsrechters kwalificeren dit 
als een geldige vaststellingsovereenkomst waarbij partijen akkoord gaan om de 

opzeggingsvergoeding te berekenen op basis van een opzeggingstermijn van 24 maanden. 
Wanneer de werkgever tracht op te werpen dat er een ongewilde discrepantie is opgetreden tussen 

zijn werkelijke en zijn verklaarde wil, oordeelt het arbeidshof dat de vertrouwensleer belet dat de 
werkgever op deze grond de nietigheid zou verkrijgen van deze overeenkomst. De werknemer 

mocht er immers redelijkerwijze op vertrouwen dat het wel degelijk de wil was van de werkgever om 
een opzeggingstermijn van 24 maanden toe te kennen. Behoudens wilsgebrek, belet de 

vertrouwensleer verder ook dat een rechter de inhoud van de rechtsverhouding gaat uitleggen op 
grond van wat een partij werkelijk geeft gewild maar niet heeft uitgedrukt (Arbh. Gent 12 januari 

2007, RW 2008-09, 373). 

129
  Kh. Gent 13 november 2008, DAOR 2009/89, 52. 
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38. Tweevoudige rol van de vertrouwensleer – Recent onderzoek heeft echter 

aangetoond dat de vertrouwensleer vandaag een tweevoudige rol speelt: enerzijds is 

de vertrouwensleer een autonome bron van verbintenissen en anderzijds biedt zij 

ook een gedragsnorm aan.130 Dit tweede aspect van de leer werd tot recent zelden in 

de verf gezet. In een notendop, willen we volgende elementen meegeven. Krachtens 

de vertrouwensleer wordt in bescherming genomen de persoon die legitiem mocht 

vertrouwen en voortbouwen op een situatie die echter slechts een schijntoestand 

blijkt te zijn. 

In haar eerste rol is de vertrouwensleer een bron van verbintenissen. Immers, de 

persoon die legitiem vertrouwde op de schijn wordt titularis van een recht dat zij 

terecht meende te verkrijgen: zij mag de schijn voor werkelijkheid houden. In hoofde 

van de partij die de schijn verwekte, ontstaat dan ook een gehoudenheid tot 

mogelijke verbintenissen die uit de schijntoestand voortvloeien. De vertrouwensleer 

is erkend als een zelfstandige bron van verbintenissen bij ongewilde discrepantie 

tussen werkelijke en verklaarde wil (zie vorig randnr.), maar ook bij het 

schijnmandaat, bij de betaling aan de schijnschuldeiser en bij de gevolgen van een 

onverschoonbare dwaling. 

In haar tweede rol maakt de vertrouwensleer een gedragsnorm uit die aan de titularis 

van een recht beveelt zijn vooraf bestaand recht niet of niet ten volle uit te oefenen 

wanneer hij een schijntoestand verwekte en de tegenpartij daarop rechtmatig heeft 

mogen vertrouwen. Hier zal de vertrouwensleer tot gevolg hebben dat de 

rechtsuitoefening aan de titularis van een recht wordt ontzegd. Deze gedragsnorm 

verklaart bijvoorbeeld de figuur van de rechtsverwerking en dient ook als 

foutcriterium wanneer het afbreken van onderhandelingen brutaal en verboden is.131 

Als gedragsnorm is de vertrouwensleer evenwel niet autonoom te noemen nu zij in te 

passen is onder reeds bestaande, bredere noemers, zoals onder het algemeen 

rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt of onder de buitencontractuele algemene 

zorgvuldigheidsnorm.132 Hierna zal blijken dat het beschamen van het gewekte 

                                                
130

  Wij verwijzen de lezer verder naar ons onderzoek: S. STIJNS en I. SAMOY, “La confiance légitime en 

droit des obligations" in S. STIJNS en P. WÉRY (eds.), De bronnen van niet-contractuele 
verbintenissen, Brugge, die Keure, 2007, 47-98. 

131
  Wanneer een partij tijdens de onderhandelingen door haar gedrag bij de wederpartij het rechtmatig 
vertrouwen heeft gewekt dat de overeenkomst zal gesloten worden, kan die partij zich niet meer 

beroepen op de contractvrijheid om de onderhandelingen af te breken en wordt zij verplicht om de 
legitieme verwachtingen van de wederpartij te respecteren. Zie: A. DE BOECK, “De precontractuele 

aansprakelijkheid: een vergelijking tussen het Belgische recht en de Principles of European Contract 
Law" in J. SMITS et S. STIJNS (éds.), Totstandkoming van de overeenkomst naar Belgisch en 

Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2002, (79) 87. Voorbeelden hiervan zijn: Antwerpen 19 
maart 2001, TBH 2002, 120; Antwerpen 22 maart 1994, RW 1994-95, 296; Brussel 5 februari 1992, 

JT 1993, 130; Kh. Kortrijk 12 december 2007, TBH 2009, 909; Rb. Dinant 16 februari 1994, JLMB 
1995, 407; Kh. Brussel 19 januari 1990, TBH 1990, 559; Kh. Luik 20 december 1984, JL 1985, 150; 

Kh. Brussel 30 juni 1983, TBH 1984, 458. 

132
  De vertrouwensleer heeft andere toepassingsvoorwaarden en gevolgen in beide functies. Deze 

tweevoudige rol en al de toepassingen van de vertrouwensleer zijn in detail besproken, met per rol 
de gemeenschappelijke toepassingsvoorwaarden en gevolgen, bij S. STIJNS en I. SAMOY, “La 

confiance légitime en droit des obligations" in S. STIJNS en P. WÉRY (eds.), De bronnen van niet-
contractuele verbintenissen, Brugge, die Keure, 2007, (47) 74-92 en 93-98. 
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vertrouwen als gedragscriterium effectief wordt toegepast bij rechtsmisbruik (zie 

infra, punt 2 onder titel B). 

B. Rechtsverwerking en rechtsmisbruik 

1. Het verbod op rechtsmisbruik in contracten 

39. De matiging van contractuele rechten – We konden reeds vaststellen dat de wil 

der contractanten niet meer de maat is van hun contractuele verplichtingen. Thans 

bepaalt de rechter mee welke contractuele regeling tussen partijen moet gelden bij 

de uitvoering van het contract. Bij betwistingen tussen contractanten, is zijn rol 

drieledig: door interpretatie kan hij bij onduidelijke contractuele afspraken de 

gemeenschappelijke bedoeling van de partijen pogen te achterhalen (art. 1156 BW); 

hij kan het contract ook aanvullen bij leemtes (art. 1135 BW); hij kan, ten slotte, de 

contractuele rechten matigen wanneer hij oordeelt dat de wijze waarop een 

contractueel recht door één der partijen wordt uitgeoefend, onaanvaardbaar is. De 

rechter zal nagaan of de contractanten gehandeld hebben zoals het betaamt in het 

maatschappelijk verkeer, of zoals een redelijk en billijk persoon dit in dezelfde 

omstandigheden zou doen. De subjectieve intenties van de partij die handelt, zijn 

hier niet pertinent. Haar gedrag wordt integendeel objectief beoordeeld in het licht 

van de gedragsregelen die men kan afleiden uit het vereiste van objectieve goede 

trouw.133 De rechter zal dan ook een onbetamelijke rechtsuitoefening mogen 

herleiden tot binnen de grenzen van de behoorlijke rechtsuitoefening. De 

belangrijkste recente evolutie lijkt ons te moeten worden benadrukt: stelt een rechter 

rechtsmisbruik vast in hoofde van de titularis van een recht dan kan hij de 

rechtsuitoefening matigen en kan dit zelfs betekenen dat hij aan de titularis van dat 

recht de uitoefening van zijn contractueel recht mag ontzeggen (zie infra, nrs. 44-45 

en 55 e.v.). 

40. Het beslissende belang van de figuur van rechtsmisbruik – De belangrijkste en 

meest ingrijpende tempering van de bindende kracht bestaat in deze 

matigingsbevoegdheid die inmiddels in het Belgische recht is erkend en goed is 

ingeburgerd. In een cassatiearrest van 1983 besliste het Hof van Cassatie immers 

dat rechtsmisbruik van een contractueel recht verboden is krachtens artikel 1134, lid 

3 BW zodat – zo mocht men eruit afleiden – de matiging van de rechtsuitoefening 

door een rechter gesteund werd op het beginsel van de uitvoering van contracten te 

goeder trouw.134 Hoewel de doctrine pleitte voor een breed geformuleerde en 

                                                
133

  S. STIJNS en E. SWAENEPOEL, "De evolutie van de basisbeginselen in het contractenrecht, 

geïllustreerd aan de hand van het contractueel evenwicht" in I. SAMOY (ed.), Evolutie van de 
basisbeginselen van het contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, (1) 22-25; S. STIJNS, 

Verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, 51 en 53, nrs. 69 en 71; P. WÉRY, Droit des 
obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, 132, nr. 109. 

134
  Cass. 19 september 1983, Arr. Cass. 1983-84, 52, JT 1985, 56, noot S. DUFRENE, Pas. 1984, I, 55, 
RCJB 1986, 282, noot J.L. FAGNART, RW 1983-84, 1480, noot, TBH 1984, 244, noot W. RAUWS en 
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autonome 'matigende werking van de goede trouw', werd de matigingsbevoegdheid 

door het Hof van Cassatie korte tijd later onderworpen aan de voorwaarden en de 

gevolgen van het rechtsmisbruik.135 De rechter zal een rechtsuitoefening slechts 

mogen matigen indien hij kan vaststellen dat de titularis van het recht misbruik maakt 

van zijn contractueel recht. Inderdaad het mijlpaalarrest van het Hof van Cassatie 

van 17 mei 1990 verduidelijkte de link tussen de figuur van het rechtsmisbruik en de 

matigende functie van de goede trouw.136 Er kan slechts sprake zijn van een 

matigende werking van de goede trouw in het contractenrecht wanneer de rechter 

een misbruik van een contractueel recht vaststelt. Rechtsmisbruik is de 

noodzakelijke doch voldoende voorwaarde voor de matigingsbevoegdheid.137 

41. Algemeen criterium van rechtsmisbruik bevestigd – Volgens de rechtspraak 

van het Hof van Cassatie kan er pas sprake zijn van rechtsmisbruik indien de rechter 

kan vaststellen dat de titularis van een recht dat uitoefent "op een wijze die kennelijk 

de grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van dat recht door een 

voorzichtig en bezorgd persoon".138 Dit algemeen of generiek criterium werd 

inmiddels overgenomen in contractuele aangelegenheden en bij herhaling 

bevestigd.139 Het woord “kennelijk” wijst erop dat het slechts om een marginale 

                                                
TSR 1983, 486. 

135
  Over deze evolutie in de rechtspraak van het Hof van Cassatie en in de doctrine, zie uitvoeriger S. 
STIJNS, “De matigingsbevoegdheid van de rechter bij misbruik van contractuele rechten in de 

Belgische rechtspraak van het Hof van Cassatie" in J. SMITS en S. STIJNS (eds.), Inhoud en werking 
van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 79-100; S. 

STIJNS, "Abus, mais de quel(s) droit(s)? Réflexions sur l'exécution de bonne foi des contrats et l'abus 
de droits contractuels", JT 1990, (33), nr. 1.2.3.; S. STIJNS, D. VAN GERVEN en P. WERY, "Chronique 

de jurisprudence (1985-1995). Les obligations: les sources", JT 1996, (689), nr. 38; S. STIJNS, 
Verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, 62 e.v., nr. 85-94; P. VAN OMMESLAGHE, "La 

rigueur contractuelle et ses tempéraments selon la jurisprudence de la Cour de cassation de 
Belgique" in Etudes offertes à Jacques Ghestin. Le contrat au début du XXIe siècle, Paris, LGDJ, 

2001, (881) 890 e.v., nrs. 10 e.v.; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, I, Brussel, Bruylant, 
2010, 178 e.v., nr. 100 e.v.; P. WERY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, 137 e.v., nrs. 

113 e.v. 

136
  Cass. 17 mei 1990, Arr. Cass. 1989-90, 1188, JT 1990, 442, Pas. 1990, I, 1061, RCJB 1990, 595, 

noot J. HEENEN, RW 1990-91, 1085, T. Not. 1990, 402, noot en TBH 1991, 207, noot S. CNUDDE. 

137
  P.-A. FORIERS, "Observations sur le thème de l'abus de droit en matière contractuelle", (noot onder 

Cass. 30 januari 1992), RCJB 1994, (185) 206; S. STIJNS, "La 'rechtverwerking' fin d'une attente 
(dé)raisonnable?", JT 1990, 685-690; S. STIJNS, Verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 

2005, 62 e.v., nr. 85-94; A. VAN OEVELEN, "Kroniek van het verbintenissenrecht (1993-2004) ", RW 
2004-2005, (1641) nr. 12. 

138
  Cass. 10 september 1971, Arr. Cass. 1972, 31, concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER MEERSCH, Pas. 
1972, 28, noot W.G. en RCJB 1976, 300, noot P. VAN OMMESLAGHE. 

139
  Zie bijv.: Cass. 18 februari 1988, Arr.Cass. 1987-88, 790, Pas. 1988, I, 728, RW 1988-89, 1226, noot 
en TBH 1988, 696, noot E. DIRIX; Cass. 10 juni 2004, A.R. nr. C020039N, www.cass.be; Cass. 1 

februari 1996, Arr. Cass. 1996, 139; Cass. 8 februari 2001, Arr. Cass. 2001, 245, Pas. 2001, 244, 
RW 2001-02, 778, noot A. VAN OEVELEN, TBBR 2004, 396, en T.Not. 2001, 473, noot C. DEWULF; 

Cass. 11 september  2003, AR nr. C010470N; Cass. 16 november 2007, AR nr. C060349F; Cass. 9 
maart 2009, TBBR 2010, 130, noot J. GERMAIN en JT 2009, 392; Cass. 1 oktober 2010 (hierna 

besproken), Pas 2010, 2470, RW 2011-12, 142, noot S. JANSEN en S. STIJNS, TBBR 2012, 387, noot 
P. BAZIER, TBH 2011, 77 (verkort); Cass. 17 januari 2011, AR nr. C. 100246F. Zie ook hoger 

besproken: Cass. 7 oktober 2011, Juristenkrant 2011, 1, Pas. 2011, 2148, concl. A. HENKES, RW 
2012-13, te verschijnen met noot S. JANSEN en S. STIJNS, TBBR 2012, te verschijnen met noot A. DE 

BOECK. In recente annotatie schijnt Bazier ten onrechte het proportionaliteitscriterium, dat één van 
de bijzondere criteria is, te beschouwen als het algemeen criterium. Dit stemt echter niet overeen 
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toetsing gaat: de rechter moet zich terughoudend opstellen en hij kan enkel bij een 

manifeste of kennelijke grensoverschrijding (die geen enkel redelijk en vooruitziend 

titularis van eenzelfde recht zou hebben gekozen in dezelfde omstandigheden) 

matigend optreden.140 

42. Bijzondere criteria van rechtsmisbruik – Rechters moeten in hun motivering 

aangeven waarom een welbepaalde rechtsuitoefening kennelijk de grenzen 

overschrijdt van de rechtsuitoefening in dezelfde omstandigheden door een normaal 

voorzichtig en oplettend persoon. Hierbij zijn de 'bijzondere criteria' van 

rechtsmisbruik hulpzaam. Het gaat om een exemplatieve lijst die eigenlijk het 

algemeen criterium verwoordt of concreter maakt.141 De door het Hof van Cassatie 

en de lagere rechtspraak erkende bijzondere criteria van rechtsmisbruik zijn: (1) het 

handelen met het exclusief oogmerk om te schaden, (2) het handelen zonder een 

redelijk en voldoende belang, terwijl men schade berokkent (3) het kiezen, wanneer 

er verschillende uitoefeningswijzen zijn met eenzelfde nut om het recht uit te 

oefenen, voor die uitoefening van zijn recht die het meest schadelijk is of welke het 

algemeen belang schaadt en ten slotte (4) het handelen dat een wanverhouding 

veroorzaakt tussen het voordeel dat de titularis van een recht haalt of beoogt te 

halen uit die rechtsuitoefening en het enorme nadeel dat hij daarmee aan een ander 

berokkent (proportionaliteitscriterium).142 
Bij de uitoefening van contractuele rechten 

zal men vaak de laatste twee criteria kunnen aanwenden. 

43. Het beschamen van het gewekte en rechtmatige vertrouwen als vijfde 

criterium? – Verwijzend naar wat wij schreven over de tweede rol van de 

vertrouwensleer (zie supra, nr. 38), moet erop gewezen worden dat enkele auteurs 

ervoor pleiten om ook ‘het beschamen van het rechtmatig vertrouwen dat men bij 

een ander heeft gewekt’, als bijzonder criterium van rechtsmisbruik ingang te laten 

vinden.143 Dit zou dus een vijfde bijzonder criterium uitmaken dat, zoals hierna zal 

                                                
met de vaste cassatierechtspraak. Zie P. BAZIER, "Abus de droit, rechtsverwerking et sanctions de 
l’abus de droit", (noot onder Cass. 1 oktober 2010 en 6 januari 2011), TBBR 2012, (393) 394, nr. 6. 

140
  S. STIJNS, Verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, 67, nr. 90; P. WÉRY, Droit des 
obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, 137-138, nr. 114. 

141
  S. STIJNS, Verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, 67-70, nrs. 91-92; P. VAN 
OMMESLAGHE, Droit des obligations, I, Brussel, Bruylant, 2010, 73-81; P. WÉRY, Droit des obligations, 

I, Brussel, Larcier, 2011, 137-139, nr. 114. 

142
  Zie uitvoeriger: S. STIJNS, "De matigingsbevoegdheid van de rechter bij misbruik van contractuele 

rechten in de Belgische rechtspraak van het Hof van Cassatie" in J. SMITS en S. STIJNS (eds.), 
Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 

2005, (79) 88 e.v.; S. STIJNS, D. VAN GERVEN en P. WÉRY, “Chronique de jurisprudence (1985-1995). 
Les obligations: Les sources”, JT 1996, (689) 707; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, I, 

Brussel, Bruylant, 2010, 74-81. 

143
  Zie bv. uitgebreid: S. STIJNS en I. SAMOY, "La confiance légitime en droit des obligations" in S. STIJNS 

en P. WERY (eds.), De bronnen van niet-contractuele verbintenissen, Brugge, die Keure, 2007, (47) 
nrs. 22 en 83. Zie ook: S. JANSEN en S. STIJNS, "Rechtsverwerking aanvaard als toepassing van 

rechtsmisbruik?", (noot onder Cass. 1 oktober 2010), RW 2011-12, (143) nrs. 4 en 10; S. STIJNS, W. 
VAN GERVEN en P. WÉRY, "Chronique de jurisprudence (1985-1995)", JT 1996, (689) 707; W. VAN 

GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 102-103; P. WÉRY, Droit des 
obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, 138-139, nr. 114. 
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blijken, zeer bruikbaar kan zijn in het beoordelen van de uitoefening van contractuele 

rechten en in het aanvaarden van de rechtsverwerking als een geval van 

rechtsmisbruik (zie infra, nr. 53). 

44. De sancties bij rechtsmisbruik: hoofdregel – In de besproken periode werd de 

sanctionering van het rechtsmisbruik bevestigd en verfijnd. Klassiek stelt men dat de 

sanctie op rechtsmisbruik bestaat uit het opleggen van het 'best passende herstel', 

dat in elk geval een einde maakt aan “de onwettige toestand”.144 In de doctrine 

omschrijft men dit als volgt: "De beteugeling van het rechtsmisbruik moet tot resultaat 

hebben dat aan de abusievelijke handeling elk rechtsgevolg wordt ontnomen".145 

Dankzij een arrest van het Hof van Cassatie van 1982 werd duidelijk dat dit 'passend 

herstel' kon bestaan uit het herleiden van het recht tot zijn normaal gebruik of uit het 

herstel van de schade veroorzaakt door het misbruik.146 Dit arrest maakt echter ook 

duidelijk dat deze matiging niet mag leiden tot het verbeuren van het recht (zie 

verder).147 Het is derhalve de opdracht van de rechter om een aangepaste sanctie op 

te leggen, aangepast aan de aard en de vorm van het rechtsmisbruik. Bij misbruik 

van een contractueel recht heeft men te maken met een contractuele tekortkoming 

vanwege de titularis van dat recht. Deze kan aanleiding geven tot zijn contractuele 

aansprakelijkheid. Zo kan de wederpartij bijvoorbeeld een herstel in natura eisen (in 

de vorm van het opleggen van de normale rechtsuitoefening) of een herstel bij 

equivalent (een vervangende schadevergoeding) vorderen wegens misbruik van 

recht.148 De matiging wegens rechtsmisbruik kan uiteindelijk zeer diverse vormen 

aannemen.149 Gaat het om een misbruik van een (geldig en niet exorbitant) 

schadebeding, zal de rechter het bedrag gewoon kunnen herleiden; gaat het om een 

misbruik door de benadeelde schuldeiser van zijn keuzerecht tussen de uitvoering en 

de ontbinding van een wederkerige overeenkomst bij wanprestatie (art. 1184 BW), 

                                                
144

  Zie Proc.-Gen. GANSHOF VAN DER MEERSCH, concl. bij Cass. 10 september 1971, Arr. Cass. 1972, 40-
41. 

145
  S. STIJNS, Verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, 71, nr. 94; S. STIJNS, D. VAN 

GERVEN en P. WÉRY, “Chronique de jurisprudence (1985-1995). Les obligations: Les sources”, JT 

1996, (689) 707-708. 

146
  Cass. 16 december 1982, Arr. Cass. 1982-83, 518 en Pas. 1983, 472. Zie bijv. P.-A. FORIERS, 

"Observations sur le thème de l'abus de droit en matière contractuelle", (noot onder Cass. 30 januari 
1992), RCJB 1994, (185) 206-208. 

147
  Bevestigd in: Cass. 11 juni 1992, Arr. Cass. 1991-92, 965, JT 1992, 676 en Pas. 1992, 898; Cass. 
18 februari 1988, Arr.Cass. 1987-88, 790, Pas. 1988, 728, RW 1988-89, 1226, noot en TBH 1988, 

696, noot E. DIRIX. 

148
 Zie uitvoeriger over herstel van de schade die uit misbruik voortvloeit: P. BAZIER, "Abus de droit, 

rechtsverwerking et sanctions de l’abus de droit", (noot onder Cass. 1 oktober 2010 en 6 januari 
2011), TBBR 2012, (393) nrs. 13-18. 

149
  S. STIJNS, “De matigingsbevoegdheid van de rechter bij misbruik van contractuele rechten in de 
Belgische rechtspraak van het Hof van Cassatie" in J. SMITS en S. STIJNS (eds.), Inhoud en werking 

van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 79-100; S. 
STIJNS, Verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, 71-72, nr. 94; P. VAN OMMESLAGHE, 

Droit des obligations, I, Brussel, Bruylant, 2010, 81-83, nr. 36-37; P. WÉRY, Droit des obligations, I, 
Brussel, Larcier, 2011, 140-141, nr. 116; P. WÉRY, "Les sanctions de l’abus de droit dans la mise en 

oeuvre des clauses relatives à l’inexécution d’une obligation contractuelle" in Mélanges Philippe 
Gérard, Brussel, Bruylant, 2002, 127-148. 
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dan kan de matiging erin bestaan dat de andere optie wordt opgelegd, met name de 

gerechtelijke ontbinding in de plaats van de gevorderde, doch abusievelijk bevonden, 

gedwongen uitvoering.150 

45. De sancties bij rechtsmisbruik: verfijning – De verfijning bestaat hierin dat men 

naar omstandigheden aan de titularis van een recht kan ontzeggen dat hij dat recht 

zou uitoefenen. Deze wijze van sanctionering vertoont een duidelijke band met de 

figuur van de rechtsverwerking (zie infra, punt 2). Deze ontzegging van 

rechtsuitoefening werd recent toegepast bij uitdrukkelijk ontbindende bedingen en bij 

de opeising van een onderhoudsuitkering (zie infra, titel C). 

In een arrest van 8 februari 2001 stelde het Hof van Cassatie dat wanneer de 

abusievelijke rechtsuitoefening betrekking heeft op de toepassing van een 

contractueel beding (het ging om de uitoefening van een geoorloofd strafbeding) het 

herstel (van de door het misbruik herstelde schade) of de matiging erin kan bestaan 

dat aan de titularis het recht wordt ontzegd om op dat beding een beroep te doen. De 

sanctie mondt dus uit op de niet-toepassing van een beding indien de uitoefening 

van dit beding onaanvaardbaar is.151 In sommige omstandigheden is dit inderdaad de 

enige wijze om elk rechtsgevolg te ontnemen aan de abusievelijke rechtsuitoefening 

en om de schade te herstellen. Dit gebeurt wanneer elke rechtsuitoefening in de 

gegeven omstandigheden abusievelijk is.152 Maar de commentaren bij dit arrest 

waarschuwen ervoor dat men het 'verbeuren van een recht' – hetgeen verboden is 

als sanctie – niet mag verwarren met de toegestane sanctie van het 'ontzeggen van 

het recht om in concreto beroep te doen op een beding'.153 Inderdaad, het 

contractuele recht vervalt niet of gaat niet definitief teniet en het betrokken beding 

wordt niet geschrapt uit de overeenkomst. Later, in andere concrete 

omstandigheden, kan de titularis van dat recht het beding terug inroepen of 

uitoefenen. Men denke bijvoorbeeld aan een uitdrukkelijk ontbindend beding 

waarvan de uitoefening abusievelijk wordt bevonden vandaag, maar waarop de 

schuldeiser zich over een jaar kan beroepen (zie ook infra, nr. 58).154 

                                                
150

  Cass. 16 januari 1986, Arr. Cass. 1985-86, 683, Pas. 1986, 602, JT 1986, 404, TBBR 1987, 130, 

RW 1987-88, 1470 en noot A. VAN OEVELEN, "De goede trouw bij de keuze tussen de gerechtelijke 
ontbinding en de gedwongen uitvoering van een wederkerige overeenkomst", RCJB 1991, 4 en noot 

M. FONTAINE, "La mise en oeuvre de la résolution des contrats synallagmatiques pour inexécution 
fautive"; Cass. 27 februari 2004, Res. Jur. Imm. 2004, 189. Zie verder ook: Cass. 6 januari 2011, 

Pas. 2011, 44, concl. A. HENKENS, TBBR 2012, 388, noot P. BAZIER, TBO 2011, 109, concl. A. 
HENKENS (waar het evenwel gaat over misbruik van uitvoering bij equivalent). 

151
  Cass. 8 februari 2001, Arr. Cass. 2001, 245, Pas. 2001, 244, RW 2001-02, 778, noot A. VAN 

OEVELEN, TBBR 2004, 396, en T.Not. 2001, 473, noot C. DEWULF. 

152
  S. STIJNS, Verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, 71-72, nr. 94. 

153
  A. VAN OEVELEN, "De sanctie van het misbruik van contractuele rechten", (noot onder Cass. 8 

februari 2001), RW 2001-02, 779-781; S. STIJNS, Verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 
2005, 72, nr. 94; P. WÉRY, "Les sanctions de l'abus de droit dans la mise en œuvre des clauses 

relatives à l'inexécution d'une obligation contractuelle" in X. (ed.), Mélanges Philippe Gérard, 
Brussel, Bruylant, 2002, 127-148. 

154
  Maakt de benadeelde schuldeiser in welbepaalde omstandigheden misbruik van zijn bevoegdheid 
om het contract eenzijdig te ontbinden wegens wanprestatie krachtens een uitdrukkelijk ontbindend 
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Natuurlijk is het onderscheid tussen het volledig verbeuren van een recht en het niet 

mogen uitoefenen ervan miniem wanneer het gaat om een recht dat slechts eenmaal 

kan worden uitgeoefend.155 VAN OEVELEN legt dan ook terecht een verband tussen 

'het ontnemen van het recht zich te beroepen op een beding' en de figuur van de 

rechtsverwerking: "Is het vermetel te denken dat het Hof van Cassatie in zo'n geval 

(rechtsverwerking) gaat oordelen dat de rechter aan de houder van een subjectief 

recht het recht mag ontnemen in die concrete omstandigheden op dat recht een 

beroep te doen?".156 In het hierna besproken cassatiearrest van 1 oktober 2010 dat 

een geval van rechtsmisbruik goedkeurt, kan o.i. ook een impliciete erkenning gezien 

worden van de rechtsverwerking. 

2. Rechtsverwerking als een toepassing van rechtsmisbruik 

46. De feitelijke achtergrond van het arrest van het Hof van Cassatie van 1 oktober 

2010 – In dit cassatiearrest kan men een impliciete erkenning lezen van de figuur 

van de rechtsverwerking als een toepassing van het verbod op rechtsmisbruik.157 Het 

bodemgeschil betrof een drankafnamecontract van 12 november 1996 tussen de 

brouwerij Haacht (eiseres in cassatie) en de uitbaters van een drankgelegenheid 

(verweerders in cassatie). De brouwerij vorderde in hoger beroep een 

schadevergoeding wegens een te lage afname aan hectoliters drank, enerzijds, en 

de gerechtelijke ontbinding van het contract met aanvullende schadevergoeding 

lastens de uitbaters, anderzijds. De brouwerij steunt haar tweevoudige schadeclaim 

op twee strafbedingen uit het drankafnamecontract.158 Het eerste beding voorziet in 

een forfaitaire schadevergoeding bij een tekort aan drankafname. Het tweede 

bepaalt een aanvullende forfaitaire schadevergoeding bij elke inbreuk door de 

afnemers op hun verplichtingen die aanleiding zou geven tot een ontbinding van het 

contract door de rechter. Beide vorderingen van de brouwerij worden door het hof 

van beroep afgewezen. Twee feitelijke omstandigheden blijken bij dit oordeel 

doorslaggevend te zijn geweest. Ten eerste stelt het hof vast dat er een tekort was 

                                                
beding, dan kan de sanctie erin bestaan dat de rechter elke uitwerking ontneemt aan die concrete 

ontbindingsbeslissing (zie verder). Hij beveelt dan het herstel van het contract dat op onrechtmatige 
wijze werd ontbonden. Maar bij een latere wanprestatie van de debiteur kan de schuldeiser – 

behoudens het geval van rechtsmisbruik - terug een beroep doen op het uitdrukkelijk ontbindend 
beding dat geenszins is tenietgegaan. Het recht of de bevoegdheid blijft bestaan en kan later 

weerom uitgeoefend. 

155
  Dit was het geval in de casus die aanleiding gaf tot het cassatiearrest van 8 februari 2001. De 

bodemrechter had immers aan een sociale huisvestingsmaatschappij wegens rechtsmisbruik het 
verbod opgelegd om zich na 17 jaar nog te beroepen op het schadebeding dat een miskenning van 

het vervreemdingsverbod sanctioneerde. 

156
  A. VAN OEVELEN, "De sanctie van het misbruik van contractuele rechten", (noot onder Cass. 8 

februari 2001), RW 2001-02, (779) 780). Volgens BAZIER is in het geval dat een clausule slechts 
eenmalig kan worden ingeroepen, het verschil tussen volledig verbeuren en het niet mogen 

uitoefenen van het recht geheel onbestaand: P. BAZIER, "Abus de droit, rechtsverwerking et 
sanctions de l’abus de droit", (noot onder Cass. 1 oktober 2010), TBBR 2012, (393) nr. 12. 

157
  Zie Cass. 1 oktober 2010, Pas 2010, 2470, RW 2011-12, 142, noot S. JANSEN en S. STIJNS, TBBR 
2012, 387, noot P. BAZIER, TBH 2011, 77 (verkort). 

158
  Zo vernemen wij dat uit het arrest a quo, gewezen door het hof van beroep te Gent van 9 maart 
2009 (AR nr. 2007/AR/2167, onuitg.). 
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aan drankafname over een uitbatingsperiode van acht jaren en dat dit tekort reeds 

snel na de aanvang van de uitbating optrad, zonder dat er ooit een naspeurbare 

mededeling gebeurde aan de afnemers van de te lage afname, ook al was een 

ingebrekestelling niet verplicht volgens het contract. Ten tweede hebben de 

afnemers de uitbating en de drankafname stopgezet in 2004 en reageerde de 

brouwerij pas twee jaar later met een plotse dagvaarding, wat maakte dat de 

afnemers twee jaar lang dachten dat het contract minnelijk was beëindigd. De 

beslissing van de appelrechters besluit: “Uit elk gebrek aan enige verwittiging en 

zelfs ook maar enige mededeling én dit gedurende bijna tien jaar (…) vermochten 

appellanten [afnemers] in alle vertrouwen én in goede trouw te besluiten dat de 

geïntimeerde [brouwerij] de overeenkomst als minnelijk beëindigd aanzag zonder 

enig nadere aanspraak vanwege de geïntimeerde in verband met de vervroegde 

beëindiging en in verband met het tekort aan afgenomen hectoliters.” 

47. Het oordeel van het Hof van Cassatie – De brouwerij voert in haar enige middel 

tot cassatie onder meer de schending aan van de bindende kracht van de 

overeenkomst (art. 1134, lid 1 BW). Het Hof van Cassatie verwerpt dit en herinnert er 

ten eerste aan dat rechtsmisbruik van een contractueel recht verboden is krachtens 

het beginsel – vastgelegd in artikel 1134, lid 3 BW – dat de overeenkomst te goeder 

trouw uitgevoerd dient te worden. Het algemeen criterium van rechtsmisbruik en het 

bijzonder evenredigheidscriterium worden in de overwegingen aangehaald, wat een 

bevestiging vormt van een vaste cassatierechtspraak aangaande de criteria (zie 

supra, nrs. 41-42). Vervolgens bevestigt het Hof van Cassatie de redenering van het 

hof van beroep dat door een gebrek aan verwittiging gedurende bijna tien jaar door 

de brouwerij, de verweerders 'in alle vertrouwen en in goede trouw' mochten 

besluiten dat de overeenkomst minnelijk beëindigd was en er geen nadere 

aanspraken geformuleerd zouden worden. Derhalve oordeelt het Hof van Cassatie 

dat de vordering tot schadevergoeding wegens een te lage drankafname 

rechtsmisbruik kon uitmaken. De afwijzing in de beslissing van de appelrechters van 

de vordering tot een aanvullende schadevergoeding bij de ontbinding, beschouwt het 

Hof van Cassatie eveneens als een juiste beslissing die gesteund werd op 

rechtsmisbruik. De appelrechters mochten immers oordelen dat een minnelijke 

beëindiging voorhanden was.159 

48. Analyse van het arrest: twee kernvragen – Dit arrest van 1 oktober 2010 wekt 

twee belangrijke vragen op: (1) welk criterium van rechtsmisbruik nam het Hof van 

Cassatie voor ogen om te oordelen dat het arrest a quo naar recht verantwoord was? 

(2) welke sanctie van rechtsmisbruik is hier eigenlijk door de beroepsrechter gebruikt 

en in cassatie als juist erkend: het ontzeggen aan de brouwerij van het recht om zich 

op een schadebeding te beroepen of de rechtsverwerking? (zie supra, nr. 45) Wij 

stellen immers vast dat zowel de feiten die een rechtsmisbruikcriterium moeten 

                                                
159

  Het Hof van Cassatie beantwoordt ook de grief dat de beslissing van de appelrechters ten onrechte 
steunt op een stilzwijgende afstand door de brouwerij. Er werd namelijk geen toepassing gemaakt 

van stilzwijgende afstand maar de afwijzing van de vorderingen van de eiseres is gesteund op 
rechtsmisbruik. 
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schragen als het gevolg of de sanctie (afwijzing van elke toepassing van de 

strafbedingen), in deze feitenconstellatie, doen denken aan de figuur van 

rechtsverwerking.160 

49. Welk criterium van rechtsmisbruik is gehanteerd door het Hof? – De eerste 

vraag is deze naar het criterium dat het Hof van Cassatie heeft aangewend om na te 

gaan of de beslissing van de appelrechters naar recht verantwoord was? Uit de 

beslissing van de appelrechters valt niet af te leiden welk criterium van 

rechtsmisbruik de bodemrechters hanteren. Meer zelfs, de appelrechters doen geen 

uitdrukkelijk beroep op de figuur van rechtsmisbruik. Hun oordeel komt erop neer dat 

de toewijzing van de vorderingen tot schadevergoeding en ontbinding in strijd zou 

zijn met de goede trouw en een beschaming zou uitmaken van het vertrouwen dat de 

brouwerij door haar houding wekte bij de afnemers. Het besproken arrest van het Hof 

van Cassatie beroept zich daarentegen op de figuur van rechtsmisbruik, maar brengt 

geen duidelijkheid vermits het zowel het algemeen criterium aanhaalt als het 

proportionaliteitscriterium. Wanneer het Hof van Cassatie vervolgens onderzoekt of 

deze criteria in de concrete omstandigheden, vastgesteld door de beslissing van de 

appelrechters, vervuld waren, oordeelt het dat rechtsmisbruik voorhanden is wanneer 

een bodemrechter beslist dat (1) de brouwerij niet van goede trouw getuigt door nooit 

de uitbaters met een mededeling te wijzen op het tekort aan afname in drank en dat 

(2) de uitbaters uit dat gebrek aan enige verwittiging gedurende bijna tien jaar in alle 

vertrouwen en in goede trouw vermochten te besluiten dat de brouwerij de 

overeenkomst als minnelijk beëindigd aanzag en geen nadere aanspraken zou 

maken. Op deze feitelijke basis vermochten de appelrechters – volgens het Hof van 

Cassatie – de tweevoudige eis tot schadevergoeding wegens rechtsmisbruik 

afwijzen. Welk criterium het Hof van Cassatie hierbij hanteerde om na te gaan of de 

beslissing van de appelrechters naar recht verantwoord was, wordt niet 

geëxpliciteerd in het cassatiearrest. Naar onze mening, gaat het wellicht om het 

algemeen criterium van rechtsmisbruik en zeker niet om het 

proportionaliteitscriterium. De afweging van het beoogde voordeel en het berokkende 

nadeel wordt immers niet gemaakt in het arrest a quo. Maar is het niet denkbaar en 

zou het niet eenvoudiger zijn dat men het criterium hanteert van beschaming van het 

rechtmatig vertrouwen (en dus van de rechtsverwerking)? Dit onderzoeken we hierna 

(nrs. 52-53) 

50. Welke sanctie is hier goedgekeurd? – Uit het cassatiearrest valt af te leiden dat 

de sanctie voor het rechtsmisbruik in casu wettig mocht neerkomen op het afwijzen 

van de vorderingen tot schadevergoeding wegens het tekort aan hectoliters en de 

vervroegde beëindiging. Het recht op schadevergoeding voor de te lage afname 

wordt ontzegd, aangezien het uitblijven van enige aanmaning of gewone mededeling 

gedurende bijna tien jaar. Ook het recht op schadevergoeding wegens vervroegde 

stopzetting van de uitbating en van de overeenkomst wordt afgewezen: de afnemers 

                                                
160

  Al in die zin: S. JANSEN en S. STIJNS, "Rechtsverwerking aanvaard als toepassing van 
rechtsmisbruik?", (noot onder Cass. 1 oktober 2010), RW 2011-12, (143) nrs. 5 en 6. 
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mochten besluiten dat de brouwerij het contract als minnelijk beëindigd aanzag en de 

niet-erkenning van de minnelijke beëindiging zou rechtsmisbruik uitmaken. De 

sanctie op het rechtsmisbruik is dus in dit geval dat de brouwerij zich niet meer mag 

beroepen op de wanprestatie van de tegenpartijen om zo de ontbinding met 

schadevergoeding te bekomen. Dit lijkt ons ruimer dan het ontzeggen aan de 

schuldeiser dat hij een beroep zou doen op een contractueel beding, zoals hoger 

geschetst (nr. 45). Niet alleen de feiten die aanleiding geven tot een kwalificatie als 

rechtsmisbruik maar ook de sanctie doet in deze feitenconstellatie eerder denken 

aan de figuur van de rechtsverwerking. 

51. Rechtsverwerking: een stand van zaken – Ondanks de vele discussies en 

nuances aangaande deze figuur, kan men als vertrekpunt stellen dat de toepassing 

van de ‘rechtsverwerking’ erop neerkomt dat aan de titularis van een subjectief recht 

(volledig of gedeeltelijk) het recht wordt ontzegd om zich op dat recht te beroepen 

wanneer (1°) hij – zonder uitdrukkelijk of stilzwijgend afstand te willen doen – een 

houding aanneemt die objectief onverenigbaar is met een bepaalde uitoefening van 

dat recht en (2°) hij daardoor bij de wederpartij een rechtmatig vertrouwen wekt dat 

het recht niet (op die wijze) zal worden uitgeoefend.161 In het reeds aangehaalde 

arrest van 17 mei 1990 (zie supra, nr. 40) heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat 

rechtsverwerking als dusdanig geen autonoom rechtsbeginsel is.162
 Maar dit arrest 

heeft toen de deur niet volledig gesloten voor de rechtsverwerking, vermits het Hof 

van Cassatie overwoog: "dat een partij dat artikel niet schendt (art. 1134, derde lid 

BW) en dat beginsel niet miskent (uitvoering te goeder trouw) wanneer zij het recht 

hanteert dat zij uit de wettelijk gesloten overeenkomst haalt en niet is vastgesteld dat 

zij daarvan misbruik heeft gemaakt". Het was dus best mogelijk dat rechtsverwerking 

terug de kop zou opsteken langs een achterpoort, te weten als een loutere 

toepassing van het verbod op rechtsmisbruik.163 Dit is ook zo gebeurd. Getuigen 

hiervan zijn de vele beslissingen ten gronde die een oordeel vellen over de figuur van 

de rechtsverwerking en/of over feiten die al dan niet beantwoorden aan de 

geschetste twee voorwaarden.164 Hoe gaat de rechtspraak trouwens om met het 

rechtsmisbruik als achterpoort voor de rechtsverwerking? 

Sommige uitspraken wenden uitdrukkelijk de rechtsverwerking aan als een toepassingsgeval van 

rechtsmisbruik. Een deel van de rechtspraak gebruikt hierbij voor de concrete toetsing het algemeen 

criterium van rechtsmisbruik.
165

 Andere rechters verkiezen een combinatie van het algemeen 

                                                
161

  Zie S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 2, Brugge, die Keure, 2009, 147; S. STIJNS, "La 
'rechtsverwerking': dix ans déjà", (noot onder Rb. Namen 19 december 1988), RRD 1990, (201) 207-

213; W. VAN GERVEN, m.m.v. S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 642. 

162
  Cass. 17 mei 1990, Arr. Cass. 1989-90, 1188, JT 1990, 442, Pas. 1990, 1061, RCJB 1990, 595, 

noot J. HEENEN, RW 1990-91, 1085, T. Not. 1990, 402, noot en TBH 1991, 207, noot S. CNUDDE. 

163
  S. STIJNS, "La 'rechtverwerking' fin d'une attente (dé)raisonnable?", JT 1990, (685) 690. 

164
  Zie voor een overzicht van de lagere rechtspraak na het cassatiearrest van 17 mei 1990 en tot 1995: 
S. STIJNS, D. VAN GERVEN en P. WÉRY, “Chronique de jurisprudence (1985-1995). Les obligations: 

Les sources”, JT 1996, (689) 706.  

165
  Gent (7e k.) 13 februari 2006, RW 2007-08, 1456; Luik 4 december 1998, JLMB 1999, 1732 en RRD 
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criterium met het ‘vertrouwensbeginsel’.
166

 Soms worden de twee voorwaarden van 

rechtsverwerking afgetoetst en wordt dan meteen besloten tot rechtsmisbruik.
167

 Ten slotte zijn er 

rechters die de drie voornoemde ‘criteria’ cumuleren (het algemeen criterium, het 

‘vertrouwensbeginsel’ en de ‘rechtsverwerking’).
168

 We kunnen concluderen dat de lagere 

rechtspraak nog twijfelt over het te hanteren criterium bij rechtsverwerking als toepassingsgeval van 

rechtsmisbruik. 

Naast de uitdrukkelijke aanwending van rechtsverwerking bestaat er ook de 'indirecte' toepassing 

van rechtsverwerking. De rechter verwerpt hier rechtsverwerking als een zelfstandig rechtsbeginsel, 

maar men stelt vast dat hij vervolgens de voorwaarden van rechtsverwerking impliciet onderbrengt 

bij het algemeen criterium van rechtsmisbruik.
169

 Hierbij leunen de beslissingen aan waarin de 

rechter het woord 'rechtsverwerking' zelfs niet in de mond neemt en toepassing maakt van het 

algemeen criterium van rechtsmisbruik bij een feitenconstellatie die onder de voorwaarden van de 

rechtsverwerking valt.
170

 

52. Rechtsverwerking als een mogelijke toepassing van rechtsmisbruik in het 

cassatiearrest van 1 oktober 2010 – Het arrest van het Hof van Cassatie van 1 

oktober 2010 onderschrijft o.i. deze laatste strekking en past – zonder de figuur van 

de rechtsverwerking te vernoemen – voor de eerste keer impliciet de 

rechtsverwerking toe als een toepassing van rechtsmisbruik.171 Een nadere analyse 

van het cassatiearrest en van de bestreden beslissing laat ons toe vast te stellen dat 

het Hof van Cassatie weldegelijk impliciet de figuur van de rechtsverwerking als een 

toepassing van rechtsmisbruik goedkeurt.172 Eerst en vooral is het merkwaardig dat 

het hof van beroep te Gent duidelijk steunt op het beginsel van de uitvoering van 

contracten te goeder trouw, maar in de hoger geciteerde overweging (zie supra, nr. 

                                                
1999 (verkort), 129; Rb. Gent (13e k.) 18 december 2000, RW 2002-03, 751. 

166
  Luik 3 mei 2000, TBBR 2003, 597, noot F. CORYN; Voorz. Kh. Oudenaarde (1e k.) 1 september 
2009, RW 2010-11, 29; Rb. Antwerpen (5e B k.) 14 maart 2006, RW 2007-08, 115. 

167
  Antwerpen 26 mei 2003, T. Not. 2004, 165 (maakt die redenering maar acht de twee voorwaarden 
niet verenigd); Kh. Antwerpen (14e k.) 8 maart 2007, RW 2007-08, 1293; Vred. St.-Truiden 16 

oktober 2007, T.Vred. 2009, 302; Vred. Westerlo 2 april 2007, RW 2009-10, 82, noot; Vred. Westerlo 
3 juli 2006, Huur 2008, 134. 

168
  Kh. Dendermonde (5e k.) 4 april 2008, DAOR 2009, 56, noot. 

169
  Zie in die zin: Luik 17 juni 2002 TBBR 2003, 446, noot K. VANDERSCHOT; Antwerpen 11 februari 

1998, AJT 1998-99, 132 en TBBR 1999 (verkort), 202. Zie ook VANDERSCHOT, K., "Rechtsverwerking 
en rechtsmisbruik: een stand van zaken, in het bijzonder met betrekking tot de opeising van 

verwijlinteresten", (noot onder Luik 17 juni 2002), TBBR 2003, (448) nr. 8. 

170
  Gent (9e k.) 16 januari 2009, TGR-TWVR 2009, 86; Rb. Antwerpen (9e B k.) 22 december 2009, 

RW 2010-11, 290, noot. 

171
  Deze evolutie werd echter al ingezet door een relatief onopgemerkt arrest van het Hof van Cassatie 

van 20 oktober 2006 dat besliste dat de wanbetaling door de schuldenaars gedurende tien jaar, de 
schuldeiser – die nooit aanspraak maakte op betaling – niet in staat stelde om de overeenkomst 

onmiddellijk te beëindigen. Zie: Cass. 20 oktober 2006, RW 2008-09, 1661. 

172
  S. JANSEN en S. STIJNS, "Rechtsverwerking aanvaard als toepassing van rechtsmisbruik?", (noot 

onder Cass. 1 oktober 2010), RW 2011-12, (143) nrs. 8 en 9. Zie ook: P. BAZIER, "Abus de droit, 
rechtsverwerking et sanctions de l’abus de droit", (noot onder Cass. 1 oktober 2010), TBBR 2012, 

(393) nr. 7; A. VAN OEVELEN, "Enkele actuele knelpunten in het verbintenissenrecht", RW 2011-12, 
(55) 57-58. 
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46) niet expliciet de link legt met het verbod op rechtsmisbruik. Door de vorderingen 

van de brouwerij af te wijzen, maken de appelrechters nochtans duidelijk toepassing 

van hun matigingsbevoegdheid uit art. 1134, derde lid BW Steunend op dezelfde 

overweging van het bestreden arrest, oordeelt het Hof van Cassatie dat beide 

vorderingen tot schadevergoeding wegens rechtsmisbruik mochten afgewezen 

worden. Welnu, de gedragingen verweten aan de brouwerij én het vertrouwen dat bij 

haar afnemers was gewekt – vaststellingen die neerkomen op de twee voorwaarden 

voor rechtsverwerking – kunnen volgens het Hof van Cassatie dus gekwalificeerd 

worden als rechtsmisbruik. Dit bevestigt dat het Hof van Cassatie impliciet de 

rechtsverwerking aanvaardt als een toepassing of als een gevolg van 

rechtsmisbruik.173 

53. De bijzondere criteria van rechtsmisbruik en de figuur van rechtsverwerking – 

Het Hof van Cassatie heeft het kind niet expliciet een naam willen geven, maar het is 

duidelijk dat het arrest voor de eerste maal de lessen die men uit het cassatiearrest 

van 17 mei 1990 kon trekken (zie supra, nrs. 40 en 51), zelf toepast: 

rechtsverwerking is mogelijk, doch enkel indien het een geval van rechtsmisbruik 

uitmaakt. De hoven en de rechtbanken die deze les al langer geleerd hadden, 

kunnen gerust zijn. Het blijft echter onduidelijk welk criterium het Hof van Cassatie 

voor ogen had toen het oordeelde dat de door de appelrechters vastgestelde feiten 

de kwalificatie als rechtsmisbruik konden verdragen.174 Zou het Hof gewoon het 

algemeen criterium afgetoetst hebben of eerder gedacht hebben aan het 'criterium 

van het beschamen van het legitieme vertrouwen' (zie supra, nr. 43) of nog, aan het 

'criterium van de rechtsverwerking'? Deze laatste bijzondere criteria zouden 

bijzonder goed passen bij de overwegingen van de beslissing van de appelrechters. 

Trouwens, het Hof van Cassatie haalt net die overwegingen aan die 

overeenstemmen met de voorwaarden van rechtsverwerking. Inderdaad, het schrijft 

het misbruik toe aan de zeer lange periode van inactiviteit van de brouwerij, die 

daardoor bij haar medecontractanten het vertrouwen wekte dat er een minnelijk 

einde was gesteld aan het contract en dat geen verdere aanspraken zouden volgen 

tot schadevergoeding. O.i. fungeerde de figuur van 'rechtsverwerking' in dit arrest als 

een 'bijzonder criterium' ter invulling en precisering van het generieke criterium van 

rechtsmisbruik. Maar we sluiten niet uit dat het legitieme vertrouwen ook impliciet als 

ruimer bijzonder criterium werd gehanteerd.175 
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  Men kan hieraan toevoegen dat het cassatiearrest ook oordeelt dat deze vorm van 'rechtsmisbruik' 

dient onderscheiden te worden van de 'stilzwijgende afstand van recht' (antwoord op 2
e
 onderdeel 

van enig middel). Deze formulering is een reden te meer om aan te nemen dat het eigenlijk gaat 

over een impliciete toepassing van rechtsverwerking, aangezien de rechtsleer ook voordien 
benadrukte dat men beide rechtsfiguren diende te onderscheiden. Zie: P. VAN OMMESLAGHE, 

"Rechtsverwerking en afstand van recht", TPR 1980, 735-790. 

174
  Het 'proportionaliteitscriterium' is o.i. niet aan de orde geweest omdat het niet te rijmen is met de 

feiten van deze casus. De feitenrechters maakten immers geen afweging tussen beoogde voordeel 
van de brouwerij en berokkende nadeel aan de uitbaters. Ook de hiervoor aangehaalde lagere 

rechtspraak (zie supra, nr. 51) twijfelt over het juiste criterium, maar het proportionaliteitscriterium 
wordt nergens aangewend. 

175
  S. JANSEN en S. STIJNS, "Rechtsverwerking aanvaard als toepassing van rechtsmisbruik?", (noot 
onder Cass. 1 oktober 2010), RW 2011-12, (143) nrs. 6 in fine en 10. Zie verder: S. STIJNS en I. 
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54. De sanctie van rechtsmisbruik bij rechtsverwerking: ontzeggen van een 

rechtsuitoefening – Een ander gevolg is de bevestiging dat de sanctionering van 

rechtsmisbruik erin kan bestaan dat men aan de titularis het recht ontzegt om zich te 

beroepen op een beding. Het arrest van 1 oktober 2010 past in de geschetste 

evolutie op vlak van de sancties van rechtsmisbruik: het Hof van Cassatie keurt 

immers de beslissing goed dat de brouwerij zich – in de gegeven omstandigheden – 

niet meer mag beroepen op de strafbedingen uit het contract. Een vorm van 

rechtsverwerking kan derhalve met zekerheid een wijze van sanctionering van 

rechtsmisbruik uitmaken (m.n. het ontzeggen van een rechtsuitoefening). Het blijft 

echter de vraag of het Hof van Cassatie in de toekomst een nieuw bijzonder criterium 

van rechtsmisbruik zal (of zou moeten) erkennen en om welk criterium het zal gaan 

(een criterium van 'rechtsverwerking’ of een ruimer criterium van ‘het beschamen van 

het rechtmatige vertrouwen’?). 

C. Andere toepassingen van rechtsmisbruik met ontzegging van de 

rechtsuitoefening 

1. Misbruik van een uitdrukkelijk ontbindende beding 

55. Tweevoudige controle a posteriori – Krachtens een uitdrukkelijk ontbindend 

beding zal de schuldeiser, wanneer hij slachtoffer is van een contractuele 

wanprestatie van zijn medecontractant, eigenmachtig (en dus zonder voorafgaand 

beroep op de rechter) mogen beslissen over de ontbinding van de overeenkomst.176 

Een dergelijke eenzijdige ontbindingsbeslissing kan nadien steeds het voorwerp 

uitmaken van een betwisting door de schuldenaar. Deze laatste kan zich uiteraard 

ook bij de ontbinding neerleggen. Een controle door de rechter is hier derhalve 

facultatief (niet verplichtend) en noodgedwongen steeds a posteriori.177 De aard van 

deze rechterlijke controle en de mogelijke ingrepen van de rechter maken actueel 

een belangrijke ontwikkeling mee. 

                                                
SAMOY, "La confiance légitime en droit des obligations" in S. STIJNS en P. WÉRY (eds.), De bronnen 
van niet-contractuele verbintenissen, Brugge, die Keure, 2007, (47) nrs. 22 en 83. Volgende auteur 

lijkt het arrest echter in die zin te interpreteren dat enkel de figuur van de rechtsverwerking als 
bijzonder criterium is erkend: P. BAZIER, "Abus de droit, rechtsverwerking et sanctions de l’abus de 

droit", (noot onder Cass. 1 oktober 2010), TBBR 2012, (393) nr. 7 in fine. 

176
  S. STIJNS, "Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen" 

in S. STIJNS en K. VANDERSCHOT (eds.), Contractuele clausules rond de (niet-)uitvoering en de 
beëindiging van contracten, Antwerpen, Intersentia, 2006, (77) 96; S. STIJNS, Leerboek 

verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, 196; S. STIJNS, "La dissolution du contrat par 
un acte unilatéral en cas de faute dans l’exécution ou de vice de formation" in La volonté unilatérale 

dans le contrat, Ed. du Jeune Barreau de Bruxelles, Brussel, 2008, (325) 353-356; S. STIJNS, W. VAN 

GERVEN en P. WÉRY, "Chronique de jurisprudence (1985-1995)", JT 1996, (689) nr. 151; P. WÉRY, 

Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nr. 753. 

177
 S. STIJNS, "Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen" 

in S. STIJNS en K. VANDERSCHOT (eds.), Contractuele clausules rond de (niet-)uitvoering en de 
beëindiging van contracten, Antwerpen, Intersentia, 2006, (77) 100-101 en 115-116; S. STIJNS, 

Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, 200-201; P. WÉRY, Droit des 
obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nr. 756. 
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Een traditionele leer heeft lang verdedigd dat de rechter a posteriori enkel de formele legaliteit of de 

regelmatigheid van de ontbinding zou kunnen controleren: hij zou de kwalificatie en de 

geoorloofdheid van het beding nagaan, de vereniging van de toepassingsvoorwaarden en, 

desgevallend, de gevolgen van het beding vaststellen. De uitstel- en de matigingsbevoegdheden 

waarover hij beschikt bij een gerechtelijke ontbinding (waar hij verplichtend preventief moet 

tussenkomen), zou hij verliezen bij de controle a posteriori. Sterk uitgedrukt: de rechter zou achteraf 

enkel de realiteit van de tekortkomingen kunnen controleren, niet meer hun ernst. Ten slotte, indien 

de rechter vaststelt dat de overeenkomst is ontbonden op onregelmatige wijze (bijv. zonder dat de 

toepassingsvoorwaarden vervuld waren), kende de rechtspraak die deze klassieke opvatting 

toepast, meestal enkel een schadevergoeding toe aan de schuldenaar en bleef het contract definitief 

ontbonden.
178

 

Volgens een moderne opvatting kan de rechter a posteriori zowel een 

regelmatigheidstoets als een marginale rechtmatigheidscontrole doorvoeren.179 Hij 

verliest dus wel degelijk zijn uitstelbevoegdheid, maar hij behoudt zijn 

matigingsbevoegdheid op grond van art. 1134, lid 3 BW Bij de regelmatigheidstoets 

zal hij inderdaad de formele legaliteit van de ontbinding nagaan (de geoorloofdheid 

van het uitdrukkelijk ontbindend beding en de toepassing ervan binnen de 

gestipuleerde toepassingsvoorwaarden). Bij de rechtmatigheidstoetsing kan hij 

controleren of een eenzijdige ontbindingsbeslissing ook strookt met de eisen van de 

goede trouw en soms geen abusievelijke beslissing is. De ernst van de wanprestatie 

kan hij op die wijze marginaal toetsen, rekening houdend met alle omstandigheden 

van de zaak. De buitengerechtelijke ontbinding krachtens een uitdrukkelijk 

ontbindend beding is immers te kwalificeren als een partijbeslissing door de 

schuldeiser, waarvan de redelijkheid en de billijkheid achteraf door de rechter 

marginaal kan worden getoetst in het kader van het verbod op rechtsmisbruik.180 Zo 

kan een ontbindingsbeslissing abusievelijk bevonden worden wanneer de verweten 

tekortkoming miniem is of wanneer de schuldenaar een redelijk aanbod deed tot 

remediëring en de schuldeiser dit naast zich heeft neergelegd zonder redelijk motief. 
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  S. STIJNS, "Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen" 
in S. STIJNS en K. VANDERSCHOT (eds.), Contractuele clausules rond de (niet-)uitvoering en de 

beëindiging van contracten, Antwerpen, Intersentia, 2006, (77) 116; P. WÉRY, Droit des obligations, 
I, Brussel, Larcier, 2011, nr. 756. 

179
  S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, 200-201; S. STIJNS, 
"Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen" in S. 

STIJNS en K. VANDERSCHOT (eds.), Contractuele clausules rond de (niet-)uitvoering en de beëindiging 
van contracten, Antwerpen, Intersentia, 2006, (77) 116-117; S. STIJNS, "La dissolution du contrat par 

un acte unilatéral en cas de faute dans l’exécution ou de vice de formation" in La volonté unilatérale 
dans le contrat, Ed. du Jeune Barreau de Bruxelles, Brussel, 2008, (325) 369-373; P. WÉRY, Droit 

des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nr. 756. 

180
  J.F. GERMAIN, “Le controle de la gravité du manquement en présence d’une clause résolutoire 

expresse”, (noot onder Cass. 9 maart 2009), TBBR 2010, (133) 134, nr. 5; S. STIJNS, "Uitdrukkelijk 
ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen" in S. STIJNS en K. 

VANDERSCHOT (eds.), Contractuele clausules rond de (niet-)uitvoering en de beëindiging van 
contracten, Antwerpen, Intersentia, 2006, (77) 99; S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, 

Brugge, die Keure, 2005, 135 en 281; K. VANDERSCHOT, "De sanctionering van abusieve 
partijbeslissingen genomen bij contractuele wanprestatie: de verschillende gedaantes van de 

matigende werking van de goede trouw", TBBR 2005, (87) nrs. 4 en 14-17; P. WÉRY, Droit des 
obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nr. 756. 
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Deze opvatting wordt in ons recht door een aanzienlijk deel van de hedendaagse 

doctrine verdedigd.181 Na een aarzelende ontvangst in de rechtspraak,182 zullen we 

hierna kunnen vaststellen dat deze tweevoudige a posteriori controle thans ingang 

heeft gevonden, eerst bij de feitenrechters en zeer recent bij het Hof van Cassatie. 

56. Toepassingen door bodemrechters – In een vonnis van 13 januari 2009 

oordeelt de rechtbank van eerste aanleg te Gent terecht dat “(in het raam van een 

rechterlijke controle a posteriori) zij hierbij verder mag gaan dan een louter formele 

controle en zodoende ook kan nagaan of de beslissing van de kopers geen kennelijk 

abusievelijk karakter heeft”. De rechtbank onderkent dus duidelijk beide 

toetsingsmogelijkheden en komt tot de vaststelling dat de kopers, die de koop 

hadden ontbonden op grond van een uitdrukkelijk ontbindend beding, in de concrete 

omstandigheden van de zaak, een kennelijk abusievelijke partijbeslissing hadden 

genomen.183 Immers, de wanprestatie verweten aan de verkopers bleek te beperkt te 

zijn nu niet bewezen werd dat het vrij komen van het aangekochte goed begin maart 

eerder dan eind april een wezenlijk element van de verkopersverplichtingen 

uitmaakte en de verkopers al in februari en dus tijdig een redelijk voorstel tot 

remediëring hadden gedaan dat de kopers naast zich neerlegden. Wat dan de 

gevolgen betreft van de abusievelijk bevonden ontbinding van de koop, oordeelt de 

rechtbank terecht dat een schadeherstel of een opnieuw in werking stellen van de 

koop behoren tot de mogelijke sancties (zie ook infra, nr. 58). Partijen beaamden 

echter op de terechtzitting dat de koop voor hen ontbonden was. Nu de rechtbank 

opwerpt dat dit een foutief uitgangspunt was (de koop was ten onrechte ontbonden) 

en dat de kopers medewerking hadden moeten verlenen aan het verlijden van de 

authentieke akte en de koopprijs moeten betalen, kent de rechtbank een 

schadevergoeding toe aan de verkopers. 

In een goed gemotiveerd arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 29 juni 

2007 dat handelde over een aandelenoverdracht van 350 aandelen met een 

uitdrukkelijk ontbindend beding bij niet-stipte naleving van de betalingsverbintenissen 

van de kopers (zij moesten jaarlijks de prijs betalen voor 15 aandelen), overweegt 
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  Zie de referenties bij S. STIJNS, "Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en 

vervangingsbedingen" in S. STIJNS en K. VANDERSCHOT (eds.), Contractuele clausules rond de (niet-
)uitvoering en de beëindiging van contracten, Antwerpen, Intersentia, 2006, (77) 117, voetnoot 158. 

Zie recent: J. DE CONINCK, “De voor de toepassing van de exceptio non adimpleti contractus vereiste 
samenhang tussen verbintenissen en de toetsing van een op een uitdrukkelijk ontbindend beding 

gegronde ontbindingsbeslissing aan de goede trouw”, (noot onder Antwerpen 29 juni 2007), RW 
2009-10, 108-112, nr. 3; S. STIJNS, "La dissolution du contrat par un acte unilatéral en cas de faute 

dans l’exécution ou de vice de formation" in La volonté unilatérale dans le contrat, Ed. du Jeune 
Barreau de Bruxelles, Brussel, 2008, (325) 370-373; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, I, 

Brussel, Bruylant, 2010, 917; P. WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nr. 756. 

182
  Luik 27 november 2000, Rev. Rég. Dr. 2001, 277, noot V. PIRSON; Brussel 4 maart 1992, JT 1992, 

699; Rb. Brussel 6 maart 1997, JLMB 1998, 602; Rb. Gent 6 februari 1998, RW 1998-99, 160, met 
goedkeurende commentaar bij: A. VAN OEVELEN, "Recente ontwikkelingen in de wetgeving en de 

rechtspraak inzake de sancties bij contractuele wanprestatie" in J. BILLIET, H. BRAECKMANS en H. 
CASMAN (eds.), Overeenkomstenrecht, 26ste Postuniversitaire Cyclus Willy Delva 1999-2000, 

Antwerpen, Kluwer, 2000, nr. 268. 
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  Rb. Gent 13 januari 2009, RW 2009-10, 114. 
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het hof van beroep zeer expliciet “Het bestaan van een rechtsgeldig uitdrukkelijk 

ontbindend beding belet evenwel niet een rechterlijke controle a posteriori omtrent de 

wijze van uitoefening van de eenzijdige ontbindingsbeslissing, die niet mag gebeuren 

in strijd met de vereisten van de goede trouw”.184 De appelrechters oordelen dat 

hoewel de voorwaarden om het beding in te roepen weliswaar voorhanden waren, de 

verkopers, gelet op de concrete omstandigheden, hun ontbindingsbevoegdheid in 

strijd met art. 1134, lid 3 BW hebben uitgeoefend. De omstandigheden die deze 

schending van de goede trouw staven, zijn vooral het feit dat de verkopers 

gedurende vele jaren een afwijkend betalingsregime hebben toegestaan om dan 

plots de naleving van de betalingsverbintenis te eisen binnen een wel zeer korte 

termijn en zich vervolgens, amper drie weken na een eerste aanmaning, reeds op 

het uitdrukkelijk ontbindend beding te hebben beroepen, zonder eerst het resultaat te 

willen afwachten van een in tussentijd gepland gesprek. Het valt wel op dat de 

beroepsrechters het woord ‘rechtsmisbruik’ niet in de mond nemen en rechtstreeks 

toetsen aan de ‘vereisten van de goede trouw’. Wellicht was het meer in lijn met de 

hoger geschetste cassatierechtspraak geweest (zie supra, nrs. 41-42) indien ze het 

bestaan van enig rechtsmisbruik hadden opgespoord aan de hand van de geëigende 

criteria die het Hof van Cassatie ingevuld wil zien in de motivering. Interessant is ook 

de sanctie die het hof van beroep te Antwerpen hieraan verbindt: “Uitwerking wordt 

derhalve ontzegd aan het uitdrukkelijk ontbindend beding (…) De overeenkomst blijft 

derhalve van kracht tussen partijen, die elk hetzij (gedwongen) uitvoering hetzij 

gerechtelijke ontbinding kunnen vorderen”. Het ontzeggen van enige uitwerking of 

enig rechtsgevolg aan de abusievelijk beslissing om eenzijdig te ontbinden, is in dit 

arrest van 2007 conform met de rechtspraak die eerder al werd ingeluid door het 

hoger besproken arrest van het Hof van Cassatie van 8 februari 2001 (zie supra, nr. 

45 en zie infra, nr. 58).185 

57. De rechtmatigheidstoetsing van de moderne doctrine erkend door het Hof van 

Cassatie – Ook het Hof van Cassatie heeft inmiddels de mogelijkheid van een 

rechtmatigheidscontrole a posteriori erkend in twee recente arresten van 2009 en 

2010. 

De feiten die aanleiding gaven tot het cassatiearrest van 9 maart 2009 houden verband met een 

koop op lijfrente van de blote eigendom van drie panden. De akten van onroerende koop bevatten 

een uitdrukkelijk ontbindend beding met een strafbeding stipulerende dat in geval van niet-betaling 

van een termijn van de rente, de renteheffer het recht heeft om te ontbinden en om als vergoeding 

de ontvangen rentetermijnen voor zich te houden. Wanneer de renteheffer zich op deze bedingen 

beroept, wordt hem door de kopers op lijfrente misbruik van recht verweten. Het bestreden arrest 

                                                
184

  Antwerpen 29 juni 2007, RW 2009-10, 105, noot J. DE CONINCK. 

185
  J. DE CONINCK, “De voor de toepassing van de exceptio non adimpleti contractus vereiste 
samenhang tussen verbintenissen en de toetsing van een op een uitdrukkelijk ontbindend beding 

gegronde ontbindingsbeslissing aan de goede trouw”, (noot onder Antwerpen 29 juni 2007), RW 
2009-10, 111, nr. 3; S. STIJNS, "Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en 

vervangingsbedingen" in S. STIJNS en K. VANDERSCHOT (eds.), Contractuele clausules rond de (niet-
)uitvoering en de beëindiging van contracten, Antwerpen, Intersentia, 2006, (77) 118. 
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oordeelt op dit punt zoals de klassieke leer zou redeneren, met name “dat het uitdrukkelijk 

commissoir beding, dat in de ontbinding ‘van rechtswege’ voorziet zodra zelfs maar één termijn van 

de rente niet is betaald, de rechter de bevoegdheid ontneemt om te oordelen of de contractuele 

tekortkoming ernstig genoeg is om de ontbinding van de overeenkomst te verantwoorden” en “dat de 

eisers (kopers) niet kunnen aanvoeren dat de (renteheffer) een sanctie heeft toegepast die niet in 

verhouding tot de verweten tekortkomingen stond en aldus misbruik heeft gemaakt van het (hem) bij 

de overeenkomsten toegekende recht, daar zij (de kopers), door de akten te ondertekenen, erkend 

hebben dat de niet-betaling van één enkele rentetermijn ernstig genoeg was”. De kopers roepen in 

cassatie in dat in geval van ontbinding de rechter kan nagaan of de uitvoering van de 

overeengekomen uitdrukkelijk ontbindende voorwaarden (lees: bedingen) geen rechtsmisbruik 

oplevert. De rechter moet, bij de beoordeling van de voorhanden zijnde belangen, rekening houden 

met alle omstandigheden van de zaak en met name nagaan of de toegebrachte schade al dan niet 

in verhouding staat tot het voordeel dat de houder van dat recht beoogd of verkregen heeft. 

Het Hof van Cassatie stelt de tekortkomende schuldenaars (de kopers) in het gelijk en overweegt 

terecht dat het bestreden arrest dat niet onderzoekt of de renteheffer uit de uitoefening van zijn recht 

tot ontbinding geen voordeel heeft gehaald dat niet in verhouding stond tot de correlatieve last van 

de kopers, gelet op het feit dat dit gebruik niet alleen het behoud van de ontvangen rentetermijnen 

impliceerde maar ook de teruggave van de verkochte goederen, zijn beslissing niet naar recht 

verantwoordt.
186

 

Het is thans een uitgemaakte zaak: de aanwending van het ontbindingsrecht 

voortvloeiend uit een uitdrukkelijk ontbindend beding, kan op zich rechtsmisbruik 

uitmaken en kan dus onderworpen worden aan een marginale redelijkheidstoetsing 

door de rechter. Het belang van het arrest van 9 maart 2009 kan niet voldoende 

benadrukt worden.187 Het is de eerste keer dat het Hof de redelijkheidstoetsing 

aanvaardt wanneer een schuldeiser de overeenkomst heeft ontbonden krachtens 

een uitdrukkelijk ontbindend beding. Het is dus een doorbraak in de theorievorming 

rond de buitengerechtelijke ontbinding bij toepassing van een uitdrukkelijk 

ontbindend beding. Dit arrest stelt de moderne doctrine in het gelijk en verlaat dus de 

traditionele leer die a posteriori enkel een controle van de formele regelmatigheid 

voorstaat. Het arrest trekt ook naar uitdrukkelijk ontbindende bedingen toe, de lijn 

door van de mogelijke rechterlijke controle op de uitoefening van contractuele 

rechten, aan de hand van het beginsel dat rechtsmisbruik verbiedt. Het arrest van 9 

maart 2009 werd inmiddels, in een vergelijkbare zaak van koop op lijfrente, bevestigd 

in een arrest van het Hof van Cassatie van 8 februari 2010.188 

                                                
186

  Cass. 9 maart 2009, Arr. Cass. 2009, 762, Pas. 2009, 689, met andersluidende concl. GENICOT, 
TBBR 2010, 130, noot J. GERMAIN en JT 2009, 392. 

187
  Er moet trouwens gewezen worden op de andersluidende conclusie van advocaat-generaal GENICOT 
die cassatie afwijst en die, net als het bestreden arrest, de volgende mening verdedigde: “L’abus de 

droit (…) agit par contre sur la manière dont son exécution (du contrat) est mise en œuvre in 
concreto, et ne peut être admis à mon sens comme principe autonome invalidant l’application même 

de la clause” (Pas. 2009, (689) 691). Sinds het hoger geciteerde arrest van 10 september 1971 
aanvaardt het Hof van Cassatie nochtans dat het verbod op rechtsmisbruik een algemeen 

rechtsbeginsel uitmaakt. 

188
  Cass. 8 februari 2010, Pas. 2010, 402 en TBO 2011, 163. In dit arrest verwijt de eiser in cassatie 
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Deze evolutie moet toegejuicht worden.189 Uit de aangehaalde toepassingen ziet 

men dat een toetsing aan de criteria van het rechtsmisbruik een geschikt instrument 

is voor de rechter om na te gaan of de eenzijdig besliste ontbindingssanctie, in de 

concrete omstandigheden van de zaak, niet onevenredig zwaar weegt in verhouding 

tot de verweten wanprestatie. Eigenlijk laat dit toe dat de rechter a posteriori en op 

vordering van de schuldenaar de matigingsbevoegdheid uitoefent die hij bij de 

gerechtelijke ontbinding preventief moet uitoefenen.190 Toch zal de appreciatiemarge 

van de rechter hierbij afhangen van de formulering van het uitdrukkelijk ontbindend 

beding.191 Heeft men in een uitdrukkelijk ontbindend beding een opsomming 

opgenomen of een definitie van wat voor de contractanten mogelijke ‘ernstige’ 

wanprestaties vormen die de eenzijdige ontbinding kunnen wettigen, dan zal, indien 

de schuldeiser het contract heeft ontbonden wegens een wanprestatie die 

uitdrukkelijk in de lijst voorkomt of wordt gedefinieerd, de a posteriori 

redelijkheidscontrole door de rechter beperkter zijn nu partijen zelf hebben 

aangegeven dat die tekortkoming voor hen voldoende zwaarwichtig was om te 

kunnen ontbinden. De rechter zal dan vooral oog hebben voor de concrete 

begeleidende omstandigheden waarin de schuldeiser een beroep deed op de 

sanctie. Het Hof van Cassatie herhaalt trouwens (onder meer in bovengenoemde 

arresten) dat het rechtsmisbruik moet beoordeeld worden ‘in het licht van alle 

omstandigheden van de zaak’. Bevat het uitdrukkelijk ontbindend beding 

daarentegen een algemene formule (zoals "bij elke niet-naleving van een der 

verplichtingen uit dit contract"), dan zal de rechter bij de uitoefening van zijn 

matigingsbevoegdheid a posteriori meer ruimte voor appreciatie hebben en zal hij de 

ernst van de wanprestatie kunnen nagaan zoals wanneer hij oordeelt over een eis in 

gerechtelijke ontbinding (d.i. dus nagaan of de concreet verweten wanprestatie wel 

voldoende zwaarwichtig was om de ontbinding te wettigen). 

                                                
(weerom een koper op lijfrente die inroept dat de verkoper misbruik maakt van het uitdrukkelijk 
ontbindend beding in geval van niet-betaling van één rentetermijn) aan de beroepsrechters dat zij 

geen onderzoek hebben doorgevoerd van de evenredigheid en van de voorhanden zijnde belangen. 
Het Hof van Cassatie kan dit middel niet aannemen want het arrest a quo heeft dit onderzoek wel 

degelijk doorgevoerd en kunnen vaststellen dat er geen rechtsmisbruik was in het licht van alle 
omstandigheden van de zaak. 

189
  Het eerste arrest is in de jongste commentaren gunstig onthaald: J.F. GERMAIN, “Le controle de la 
gravité du manquement en présence d’une clause résolutoire expresse”, (noot onder Cass. 9 maart 

2009), TBBR 2010, (133) 134-135, nrs. 5-6; P. WERY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, 
nr. 756. 

190
  K. VANDERSCHOT, "De sanctionering van abusieve partijbeslissingen genomen bij contractuele 
wanprestatie: de verschillende gedaantes van de matigende werking van de goede trouw", TBBR 

2005, (87) nr. 16. 

191
  S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, 

Maklu, 1994, nrs. 376-378. S. STIJNS, "Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende 
voorwaarden en vervangingsbedingen" in S. STIJNS en K. VANDERSCHOT (eds.), Contractuele 

clausules rond de (niet-)uitvoering en de beëindiging van contracten, Antwerpen, Intersentia, 2006, 
(77) nr. 45; S. STIJNS, "La dissolution du contrat par un acte unilatéral en cas de faute dans 

l’exécution ou de vice de formation" in La volonté unilatérale dans le contrat, Ed. du Jeune Barreau 
de Bruxelles, Brussel, 2008, (325) 371-372. Zie ook recenter in die zin: J.F. GERMAIN, “Le controle de 

la gravité du manquement en présence d’une clause résolutoire expresse”, (noot onder Cass. 9 
maart 2009), TBBR 2010, (133) 136, nr. 8. 
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58. Bij onrechtmatige ontbinding: ontzeggen van de rechtsuitoefening – Stelt de 

rechter vast dat de ontbindingsbeslissing van de schuldeiser abusievelijk was, dan 

hebben wij steeds verdedigd dat de sanctie, naar omstandigheden, hierin moet 

kunnen bestaan dat aan die beslissing elk rechtsgevolg wordt ontnomen en dat het 

contract terug in voege wordt gebracht.192 Na de hoger besproken cassatiearresten 

van 8 februari 2001 en van 1 oktober 2010 (zie supra, nrs. 45, 50 en 54)  ziet men in 

dat deze sanctie van rechtsmisbruik van een uitdrukkelijk ontbindend beding strookt 

met de beslissing van het Hof van Cassatie, met name dat de sanctie van 

rechtsmisbruik erin kan bestaan dat aan schuldeiser het recht wordt ontzegd om zich 

op een beding te beroepen in bepaalde omstandigheden.193 De hedendaagse 

doctrine onderschrijft deze wijze van sanctioneren.194 Het beding blijft geldig 

voortbestaan, maar de rechter sanctioneert de concrete uitoefeningswijze van dat 

ontbindingsrecht in de gegeven feitelijke omstandigheden. De rechter kan dan het 

voortbestaan vaststellen van het contract of, zo nodig, het herstel bevelen van een 

contract dat op abusievelijke wijze werd ontbonden.195 Maar het beding zelf gaat niet 

teniet of wordt niet uit de overeenkomst ‘geschrapt’. Bij een latere wanprestatie 

                                                
192

  S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, 

Maklu, 1994, nr. 375; S. STIJNS, “De matigingsbevoegdheid van de rechter bij misbruik van 
contractuele rechten in de Belgische rechtspraak van het Hof van Cassatie” in J. SMITS en S. STIJNS 

(eds.), Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, 
Intersentia, 2005, (79) 99; K. VANDERSCHOT, "De sanctionering van abusieve partijbeslissingen 

genomen bij contractuele wanprestatie: de verschillende gedaantes van de matigende werking van 
de goede trouw", TBBR 2005, (87) nr. 17. 

193
  Cass. 8 februari 2001, Arr. Cass. 2001, 245, Pas. 2001, 244, RW 2001-02, 778, noot A. VAN 

OEVELEN, TBBR 2004, 396, en T.Not. 2001, 473, noot C. DEWULF; Cass. 1 oktober 2010, RW 2011-

12, 142, noot S. JANSEN en S. STIJNS, TBBR 2012, 387, noot P. BAZIER, TBH 2011, 77. Zie de 
analyse van het eerste arrest bij: S. STIJNS, “De matigingsbevoegdheid van de rechter bij misbruik 

van contractuele rechten in de Belgische rechtspraak van het Hof van Cassatie” in J. SMITS en S. 
STIJNS (eds.), Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, 

Antwerpen, Intersentia, 2005, (79) 97-98.  

194
  J. DE CONINCK, “De voor de toepassing van de exceptio non adimpleti contractus vereiste 

samenhang tussen verbintenissen en de toetsing van een op een uitdrukkelijk ontbindend beding 
gegronde ontbindingsbeslissing aan de goede trouw”, (noot onder Antwerpen 29 juni 2007), RW 

2009-10, (108) 111, nr. 3; J.F. GERMAIN, “Le controle de la gravité du manquement en présence 
d’une clause résolutoire expresse”, (noot onder Cass. 9 maart 2009), TBBR 2010, (133) 136, nr. 7; 

S. STIJNS, “De matigingsbevoegdheid van de rechter bij misbruik van contractuele rechten in de 
Belgische rechtspraak van het Hof van Cassatie” in J. SMITS en S. STIJNS (eds.), Inhoud en werking 

van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, (79) 97-98; 
S. STIJNS, "Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen" 

in S. STIJNS en K. VANDERSCHOT (eds.), Contractuele clausules rond de (niet-)uitvoering en de 
beëindiging van contracten, Antwerpen, Intersentia, 2006, (77) 118; S. STIJNS, "La dissolution du 

contrat par un acte unilatéral en cas de faute dans l’exécution ou de vice de formation" in La volonté 
unilatérale dans le contrat, Ed. du Jeune Barreau de Bruxelles, Brussel, 2008, (325) 373-374; P. VAN 

OMMESLAGHE, Droit des obligations, I, Brussel, Bruylant, 2010, 917. 

195
  S. STIJNS, "La dissolution du contrat par un acte unilatéral en cas de faute dans l’exécution ou de 

vice de formation" in La volonté unilatérale dans le contrat, Brussel, Ed. du Jeune Barreau de 
Bruxelles, 2008, (325) 373-374; S. STIJNS, Leerboek Verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die 

Keure, 2005, 201; S. STIJNS, "Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en 
vervangingsbedingen" in S. STIJNS en K. VANDERSCHOT (eds.), Contractuele clausules rond de (niet-

)uitvoering en de beëindiging van contracten, Antwerpen, Intersentia, 2006, (77) 118; K. 
VANDERSCHOT, "De sanctionering van abusieve partijbeslissingen genomen bij contractuele 

wanprestatie: de verschillende gedaantes van de matigende werking van de goede trouw", TBBR 
2005, (87) 98-99; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, I, Brussel, Bruylant, 2010, 917. 
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vanwege de debiteur kan de schuldeiser (onder voorbehoud van rechtsmisbruik) 

terug een normaal beroep doen op het uitdrukkelijk ontbindend beding. 

In het reeds besproken vonnis van 13 januari 2009 van de rechtbank van eerste aanleg te Gent 

wordt uitdrukkelijk overwogen dat bij misbruik van een uitdrukkelijk ontbindend beding het opnieuw 

in werking stellen van de koop, naast een optie voor schadeherstel, tot de mogelijke sancties kan 

worden gerekend.
196

 Het hoger besproken arrest van het Hof van beroep te Antwerpen van 29 juni 

2007 maakt, zoals gezegd, een correcte toepassing van deze sanctie. Het overweegt immers na een 

ontbindingsbeslissing abusievelijk te hebben bevonden: “Uitwerking wordt derhalve ontzegd aan het 

uitdrukkelijk ontbindend beding (…) De overeenkomst blijft derhalve van kracht tussen partijen, die 

elk hetzij (gedwongen) uitvoering hetzij gerechtelijke ontbinding kunnen vorderen”.
197

 (Zie supra, nr. 

56). 

59. Bij onregelmatige ontbinding: onwerkzaamheid – Voor de volledigheid kan ook 

iets gezegd worden over de sanctie bij een onregelmatige buitengerechtelijke 

ontbinding. Op de vraag welke de sanctie een rechter kan opleggen wanneer hij a 

posteriori vaststelt dat de schuldeiser de ontbinding heeft ingeroepen terwijl één der 

toepassingsvoorwaarden van het uitdrukkelijk ontbindend beding ontbrak, is het 

antwoord ook sterk geëvolueerd. Die schuldenaar kan uiteraard een 

schadevergoeding vorderen, maar kan hij de vaststelling vorderen dat het contract 

niet is ontbonden, voort bestaat en dus een verdere uitvoering moet krijgen? Wij 

hebben eerder de stelling verdedigd dat een rechter inderdaad moet kunnen 

vaststellen dat de ontbindingsbeslissing ondeugdelijk of onwerkzaam is geweest, 

zodat het contract niet werd ontbonden en nog geldt tussen partijen. De schuldeiser 

die handelt buiten de voorwaarden van zijn contractuele bevoegdheid om eenzijdig te 

ontbinden, handelt immers zonder beslissingsbevoegdheid.198 

Een arrest van het hof van beroep te Luik van 15 februari 2008 maakt hiervan toepassing en 

oordeelt als volgt in een zaak waar een ziekenhuis het contract van zelfstandige samenwerking met 

een arts had ontbonden, zonder evenwel in de aangetekende brief enig motief te vermelden (de 

verweten tekortkomingen aan de medische deontologie door valse verklaringen over een ingreep) of 

te verwijzen naar het uitdrukkelijk ontbindend beding: “Les conditions de l’exercice par le créancier 

du droit de résolution unilatérale  ui lui était reconnu par la convention  ui liait les parties, n’ont pas 

été respectées. La clause résolutoire n’a pas été mise en oeuvre par S. (het ziekenhuis) lors u’elle a 
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  Rb. Gent 13 januari 2009, RW 2009-10, 114. 

197
  Antwerpen 29 juni 2007, RW 2009-10, 105, noot J. DE CONINCK. 

198
  S. STIJNS, "Contractualisering van sancties in het privaatrecht, in het bijzonder bij wanprestatie", RW 

2001-2002, (1258) nr. 25; S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 
2005, 200-202; S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van 

overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nrs. 371-372; V. PIRSON, "Les clauses relatives à la 
résolution des contrats" in P. WÉRY (ed.), Les clauses applicables en cas d'inexécution des 

obligations contractuelles, Brugge, die Keure, 2001, (93) nr. 39. Zie ook L. CORNELIS, Algemene 
theorie, 2000, nr. 599, voor wie een uitdrukkelijk ontbindend beding evenwel ten onrechte een 

ontbindende voorwaarde uitmaakt. Zie bv.: Brussel 24 februari 1989, JLMB 1990, 616; Brussel 11 
december 2001, Bank Fin. 2002, 283, noot O. STEVENS. 
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mis fin au contrat. Elle ne peut s’en prévaloir a posteriori”.
199

 Het beroep dat het ziekenhuis deed op 

het beding was onregelmatig, heeft geen uitwerking gehad en dus heeft de ontbinding niet 

plaatsgehad. Op die wijze verklaart het hof van beroep de beslissing van het ziekenhuis 

“onwerkzaam”. Het ziekenhuis beging ook een contractuele fout door de overeenkomst te 

beëindigen zonder vervulling van de toepassingsvoorwaarden van het uitdrukkelijk ontbindend 

beding. In dit geval vorderde de arts een vervangende schadevergoeding gelijk aan een 

opzegtermijn van 18 maanden en een morele schadevergoeding. Zijn eis werd ingewilligd. 

De onwerkzaamheid van een ontbinding wanneer de schuldeiser het uitdrukkelijk 

ontbindend beding in werking stelt terwijl haar toepassingsvoorwaarden niet vervuld 

zijn, is zeer recent aanvaard in een arrest van het Hof van Cassatie van 11 mei 

2011.200 Een kredietverlener had een krediet ontbonden wegens de niet-betaling van 

een van de termijnen van de lening. Krachtens de algemene voorwaarden van dit 

krediet diende de leningverstrekker hiertoe een aangetekende brief te versturen aan 

de ontlener. In het bestreden arrest stelt de beroepsrechter eerst vast dat dit vereiste 

niet is nagekomen omdat de ontlener al overleden was op datum van die brief van 3 

november 2003. Verder stelt hij vast dat ook de geëiste bedragen helemaal niet 

overeenstemmen met die welke voortvloeien uit de toepassing van het uitdrukkelijk 

ontbindend beding (te weten het niet-terugbetaalde saldo van de lening en van de 

interesten). De beroepsrechter komt dan ook tot het besluit dat de kredietverlener het 

krediet niet regelmatig heeft stopgezet en veroordeelt de borgsteller om de schijven 

te betalen die op datum van de brief en nog nadien zijn vervallen. Het Hof van 

Cassatie keurt dit arrest van het hof van beroep te Bergen goed met volgende 

belangrijke overweging: “Wanneer de voorwaarden van een uitdrukkelijk ontbindend 

beding niet zijn vervuld, wordt de overeenkomst niet ontbonden zodat zij, in de regel, 

effect blijft sorteren, met de zekerheden die de uitvoering ervan waarborgen”. Er is 

geen schending vastgesteld van art. 1134 en 1184 BW, evenmin van de regels 

inzake borsteling (artt. 2011, 2013 en 2036 BW). Concreet betekent dit dat een 

rechter de verdere uitvoering van een contract kan bevelen of verder uitvoering ervan 

kan bevestigen. Vermits het contract niet is ontbonden kan hij ook zijn 

gemeenrechtelijke appreciatiebevoegdheden hernemen indien één der partijen de 

sanctionering vordert van de onregelmatige ontbindingbeslissing (de rechter kan 

gevat worden van een vordering in schadevergoeding of van een gerechtelijke 

ontbinding). 

2. Misbruik van keuzerecht 

60. Als de keuze van de schuldeiser tussen de gedwongen uitvoering en de 

ontbinding van een wederkerig contract (art. 1184 BW) een misbruik van recht 

inhoudt, mag de rechtbank beslissen de andere optie op te leggen, door de 
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  Luik 15 februari 2008, JLMB 2008, 1191. 

200
  Cass.11 mei 2012, onuitg., AR nr. C100705F. 
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toepassing van de matigende functie van de goede trouw.201 Men weet dat dit vaak 

toegepast wordt in huurzaken wanneer de verhuurder de uitvoering in natura eist (en 

dus de verdere betaling van de huurgelden), zelfs wanneer ontbinding met 

schadevergoeding veel minder schadelijk zou zijn voor de huurder. De verhuurder 

zou omwille van de schadebeperkingsplicht moeten kiezen voor de ontbinding 

wanneer de uitvoering in natura door de huurder niet meer mogelijk is. De 

matigingsbevoegdheid laat bij rechtsmisbruik toe dat de rechter, op vraag van de 

debiteur en na een marginale controle, de andere optie aan de schuldeiser oplegt 

(zie supra, nr. 44). Uit een eerste arrest van 1986 van het Hof van Cassatie kon men 

afleiden dat de matiging erin bestond dat de rechter 'het alternatief' zou opleggen (de 

ontbinding in plaats van de gedwongen uitvoering).202 In een recent arrest van 6 

januari 2011 heeft het Hof van Cassatie het wat ongelukkig over het ‘verbeuren’ van 

het recht (“la privation du droit”) om de gedwongen uitvoering (bij equivalent) te 

verkrijgen wanneer de schuldeiser de tenuitvoerlegging van de overeenkomst wil 

afdwingen in plaats van de ontbinding te eisen of te aanvaarden.203 Hiermee wordt 

echter weerom bedoeld dat het recht om de gedwongen uitvoering te eisen (i.c. bij 

equivalent), aan de benadeelde schuldeiser wegens het plegen van rechtsmisbruik, 

wordt ontzegd.204 

3. Misbruik van onderhoudsuitkering 

61. Als uitsmijter geven wij de lezer graag een zeer opmerkelijke toepassing mee 

van het ontzeggen van een recht op uitkering wegens rechtsmisbruik in hoofde van 

de onderhoudsgerechtigde. Ten gronde had de rechtbank van eerste aanleg te 

Doornik geoordeeld dat de verdere uitvoering van de regelingsakte voorafgaand aan 

een echtscheiding door onderlinge toestemming en de verdere betaling door de 

schuldenaar van de conventionele onderhoudsuitkering door de concrete 

                                                
201

  P.A. FORIERS, "Observations sur le thème de l'abus de droit en matière contractuelle", (noot onder 

Cass. 30 januari 1992), RCJB, 1994, (189) nrs. 23 e.v.; S. STIJNS, D. VAN GERVEN en P. WERY, 
"Chronique", JT 1996, (689) nrs. 38-44; S. STIJNS, Leerboek Verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, 
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omstandigheden de kenmerken van een misbruik van recht had verkregen. Het recht 

van de schuldeiseres om de betaling te blijven eisen van deze onderhoudsuitkering 

werd haar dan ook ontzegd en de uitkering werd zelfs afgeschaft voor de toekomst. 

Deze beslissing steunde op de overweging dat de overeenkomst bijna dertig jaar oud 

is, dat eiseres een nieuw huishouden heeft gevormd, dat zij een aan haar ex-

echtgenoot gelijkwaardig inkomen geniet en dat de betaling zo zwaar doorweegt op 

het inkomen van de schuldenaar dat het lager komt te liggen dan het leefloon voor 

een alleenstaande, zonder dat de toestand aan hem te wijten is. De verdere betaling 

door de onderhoudsplichtige zou derhalve ook een miskenning impliceren van zijn 

recht op een menswaardig leven en een schending van artikel 23 GW uitmaken. De 

afschaffing van het recht lijkt ons toch wel echt neer te komen op het verbeuren van 

het recht, zelfs op een definitieve wijze. Men weet ook hoe onwrikbaar het Hof van 

Cassatie in het verleden was aangaande het aanvaarden van imprevisie in 

overeenkomst tot E.O.T., alhoewel een arrest van 14 april 1994 het achterpoortje van 

het rechtsmisbruik open liet staan.205 Welnu in een arrest van 14 oktober 2010 

verwerpt het Hof van Cassatie het cassatieberoep tegen deze beslissing en oordeelt 

het dat de rechter die beslist dat de verdere uitvoering van een 'E.O.T regelingsakte' 

met een conventionele onderhoudsuitkering een misbruik van recht oplevert in 

hoofde van de schuldeiseres, de afschaffing van deze uitkering kan bevelen zonder 

hierdoor art. 23 GW en artikel 1134 BW te schenden en zonder het algemeen 

rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt, te miskennen.206 

IV. BESLUIT 

62. De geschetste ontwikkelingen in de recente wetgeving (men denke aan o.m. de 

antidiscriminatiewetgeving en de Wet Marktpraktijken) en rechtspraak (bv. het 

toestaan van misbruik van contractweigering en de evoluties m.b.t. de 

nietigheidssanctie bij onrechtmatige bedingen in consumentencontracten) tonen in 

de eerste plaats aan dat de contractuele vrijheid steeds meer inperkingen kent. Deze 

volgen dus zowel uit bijzondere wetten van dwingende aard als uit de uitbreiding van 

de toepassingsmogelijkheden van gemeenrechtelijke figuren, zoals het verbod op 

rechtsmisbruik. Het is een belangrijke stap van het Hof van Cassatie dat ze de leer 

van het rechtsmisbruik thans toepassen op de contractvrijheid.  

63. Wat vervolgens het beginsel van de bindende kracht van de overeenkomst 

betreft, is het duidelijk geworden dat, terwijl de vertrouwensleer nog in haar 

kinderschoenen staat, het algemeen beginsel dat rechtsmisbruik verbiedt een 
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volwaardige tegenspeler geworden is van het beginsel van de bindende kracht. We 

hebben immers aangetoond dat de rechter bij de uitoefening van zeer uiteenlopende 

contractuele rechten een belangrijk controle-instrument heeft aan de leer van het 

rechtsmisbruik. Wij roepen evenwel op tot waakzaamheid wat betreft de 

sanctionering van het rechtsmisbruik. 


